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BIJDRAGEN
Oude wandkaarten
Prof. dr. ir. C. Koeman
De recente verwerving door het Maritiem Museum ’’Prins Hendrik” van een 16e-eeuwse wand¬
kaart geeft aanleiding tot een bespreking van oude wandkaarten in het algemeen en van de
nieuwe aanwinst van het museum in het bijzonder.
Moderne wandkaarten zijn door kartografen zodanig getekend dat ze vanaf een zekere afstand
(bijvoorbeeld vanuit de klas) gelezen kunnen worden. In vroeger eeuwen was dat niet het ge¬
val: alleen op leesafstand was de kaartinhoud duidelijk te zien. Eigenlijk maakte het niet veel
verschil of je een wandkaart of een blad uit een atlas voor je nam. Het komt daarom ook wel
voor dat de bladen, waaruit een grote wereldkaart of kaart van een werelddeel of kaart van
een streek of stad is opgebouwd, los of in een band gebonden, bewaard zijn gebleven. Wand¬
kaarten uit de 16e en 17e eeuw die van den beginne af aan, op linnen geplakt en aan stokken
bevestigd, aan de wand gehangen hebben zijn vrijwel alle verloren gegaan, want licht, vocht,
vuil en ongedierte hadden vrij spel. In enkele zéér zeldzame gevallen is er ergens in een mu¬
seum nog wel een (meestal beschadigd) verkleurd exemplaar bewaard. Onze kennis van het
bestaan van die oude wandkaarten is daarom in vele gevallen gebaseerd op de losse bladen die,
niet blootgesteld aan het licht en aan de atmosferische omstandigheden, de eeuwen ongedeerd
doorstaan hebben. Met het Rotterdamse exemplaar is het iets ander gegaan: de twaalf bladen
waaruit deze 16e-eeuwse wandkaart van Europa bestaat, zijn in vroeger eeuwen al aan elkaar
geplakt, maar het geheel is waarschijnlijk nooit aan de wand bevestigd geweest. Het heeft
waarschijnlijk heel zijn leven in opgerolde toestand in een ideale klimatologische toestand ver¬
keerd, want de conditie is uitzonderlijk goed. Omdat er vaak bladen van een losbladige wand¬
kaart wegraken, is het een geluk te noemen dat deze twaalf bladen aan elkaar geplakt zijn.
Van het enige andere exemplaar van dezelfde wandkaart dat we kennen, namelijk dat uit het
Correr Museum in Venetië, zijn slechts vijf losse bladen bewaard gebleven. Zoiets kan gebeu¬
ren wanneer er vierhonderd jaar verstrijken!
Van zo’n zeldzaam object als dat wat het Maritiem Museum ’’Prins Hendrik” verworven heeft,
willen we graag weten welke betekenis het in zijn eigen tijd, toen het nog een moderne kaart
was, heeft gehad. Daarvoor wijden we even wat uit over de wandbekleding in de loop der
historie. Uit de kunstgescheidenis weten we dat de oudste wandversieringen uit fresco’s en
mozaïeken bestonden, gevolgd door de gekleurde ornamentale tegels. Als wandbekleding
dienden de wandtapijten waarvan de geschiedenis ook enkele duizenden jaren oud is. Naast de
tapijten ontwikkelden zich de op hout geschilderde afbeeldingen en in enkele gevallen werd
op dierenhuiden geschilderd. Met die laatst genoemde stof treden we het gebied van de kartografie, de vervaardiging van kaarten binnen. Wereldkaarten werden in de middeleeuwen als
altaarstukken in de kerken opgehangen, waar ze eigenlijk dezelfde functie als schilderijen had¬
den. Zoals uit de kerkelijke kunst de profane kunst ontstaan is, zo ontstond ook de gewoonte
om op perkament geschilderde landkaarten in burgerhuizen als wandbekleding te gaan ge¬
bruiken. De oudst bekende wandkaart, als altaarstuk gebruikt, is de wereldkaart uit de cathedraal van Hereford, uit circa 1290. Het is een cirkelvormige kaart met een middellijn van 1,5
meter. Nog grotere formaten zijn ons uit de rekeningenboeken van opdrachtgevers bekend en
in sommige gevallen zijn contracten met de ’’kaartschilders” bewaard gebleven. In de 15e en
16e eeuw was het gebruikelijk dat de wanden in de ruime vertrekken van paleizen en voor het
bestuur bestemde gebouwen van kaarten voorzien waren. Dit geldt zowel voor de vertrekken
waar militaire-, handels- en scheepvaartstrategie bedreven werd als bijvoorbeeld voor de hui¬
zen waarin het bestuur van een waterschap gevestigd was. Toen de druktechniek uitgevonden
was, waarbij öf van houtsneden, öf van koperplaten gedrukt werd, ging de handgetekende
wandkaart geleidelijk over in de gedrukte wandkaart. Het formaat van de drukpers was echter
veel kleiner dan het formaat van een kalfs- of schaapshuid, waardoor de kartograaf gedwon¬
gen was om 12 tot 24 vellen bedrukt papier aan elkaar te laten sluiten om het gewenste for¬
maat voor zijn wandkaart te verkrijgen. Grote bewondering verdient de moed waarmee de
kartograaf al in de eerste jaren van de druktechniek wandkaarten van groot formaat ontwierp
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en drukte. Hij was wel gedwongen om het grote formaat van de handgetekende kaarten te
volgen, zulks vanwege de concurrentie. Als voorbeeld: de zogenaamde Catalaanse wereldkaart
uit 1375, bewaard in de Bibliothèque Nationale te Parijs, meet 64 x 200 cm., en in een con¬
tract uit 1399 is sprake van een wereldkaart van 150 x 310 cm. De oudst bekende gedrukte
wandkaart namelijk de stadsplattegrond van Venetië door Jacopo di Barbari uit het jaar 1500
meet 130 x 280 cm., gedrukt van zes grote houtblokken. De oudst bekende grote wereldkaart
van Waldseemüller uit 1507 meet 130 x 234 cm., en is gedrukt van 12 houtblokken. Ondanks
de belangrijke voordelen van de druktechniek werd in sommige gevallen toch een handgete¬
kende of geschilderde kaart bóven een gedrukte gekozen. Men kon namelijk niet in kleuren
drukken, hetgeen door de aan kleuren gewende laat-middeleeuwse klant als een nadeel onder¬
vonden werd. Geschilderde wandkaarten treffen we nu nog aan in de Vaticaanse paleizen in
Rome, in het Palazzo Vecchio in Florence en op enkele andere plaatsen in Italië. Tientallen
geschilderde kaarten zijn daar naast elkaar tussen de wandpanelen van enkele grote zalen aan¬
gebracht. We kunnen aannemen dat deze geschilderde kaarten in het begin van de 16e eeuw,
toen Europa een geweldige belangstelling voor de afbeelding van de wereld buiten zijn eigen
grenzen begon te vertonen, in vele paleizen aangebracht zijn. Wil men gekleurde gedrukte
kaarten als wandbekleding gebruiken, dan dient de kaart met waterverf ingekleurd te worden.
Een gespecialiseerde techniek, te vergelijken met het ’’verluchten” van handschriften met mi¬
niaturen. De Rotterdamse wandkaart waarvan hier sprake is, is niet gekleurd. Hoefde dat
waarschijnlijk ook niet te zijn, want ze heeft als wandbekleding gediend. Er zijn maar heel
weinig gekleurde wandkaarten uit de 16e en 17e eeuw overgebleven, terwijl die enkele overge¬
bleven exemplaren grotendeels verbleekt zijn en door het inwerken van de kleurstoffen meer
beschadigd zijn, dan wanneer ze ongekleurd gelaten waren. Een enkele historisch document
betreffende de wandbekleding met kaarten dient hier vermeld te worden: het betreft het ka¬
steel Batestein bij Vianen, dat aan de Brederode’s behoord heeft. Er wordt in het Algemeen
Rijksarchief een inventaris van het kasteel uit 1567 bewaard, waarin 50 kaarten genoemd
worden, gespecificeerd naar het vertrek waarin ze opgehangen waren. Vele andere historische
documenten die op het gebruik van wandkaarten wijzen, zijn te vinden in stadsrekeningen, en
men denkt hierbij onwillekeurig ook aan de schilderijen uit de Hollandse school van de twee-

Willem Buytewech (1591/2 -1624), Vrolijk gezelschap.
Een kaart van westelijk Nederland dient als wandversiering. Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam.

de helft van de 17e eeuw. Op die interieurschilderstukken zien we zeer vaak een wandkaart
afgebeeld, soms dezelfde kaart op verschillende werken van eenzelfde schilder, zodat we aan
een stofferingsobject denken. Maar stofferingsobject of niet, ze bewijzen evenzovele keren dat
de wandkaart (meestal aan twee stokken bevestigd) in het interieur thuis hoorde. In de loop
van de 18e eeuw is die algemene gewoonte verdwenen en in de 19e eeuw krijgt de wandkaart er
de funktie van leermiddel op de scholen bij. De wandkaarten afgebeeld op de interieurschilder¬
stukken van de Nederlandse meesters uit de 17e eeuw zijn typisch Nederlandse wandkaarten.
Deze onderscheiden zich namelijk van andere, meest oudere, wandkaarten door hun decora¬
tieve werking die teweeg gebracht wordt door een compositie van de hoofdkaart met aan de
randen een aantal bijkaartjes of meestal stadsgezichten en afbeeldingen van mensen in uit¬
heemse klederdrachten. De Amsterdamse graveurs en drukkers hebben met deze spectaculaire
kaarten een groot deel van de Europese markt voorzien.
De aanwinst van het Maritiem Museum, die in 1573 gedateerd is, werd in Venetië gedrukt. We
komen nu tot een nadere beschouwing van inhoud en uitvoering van de kaart, waarbij we al¬
lereerst opmerken dat de stijl een geheel andere is dan die welke de Amsterdamse uitgevers in
de 17e eeuw toepasten. We hebben hier namelijk te doen met een periode uit de kartografie
waarin de Italiaanse drukkers domineerden, zoals ze dat ook deden ten aanzien van de uitgave
van gedrukte boeken in het begin van de 16e eeuw. De kartografie heeft dezelfde ontwikkelingsroute als de boekdrukkunst afgelegd: van Italië (en Zuid-Duitsland) via de Zuidelijke Neder¬
landen naar de Noordelijke Nederlanden. De hier besproken wandkaart van Europa werd ge¬
drukt in een tijd waarin Amsterdam nog weinig op kartografisch gebied betekende. Met deze
aanwinst heeft Nederland haar oudste, uit meer dan twee bladen bestaande wandkaart ver¬
worven. Weliswaar zijn er oudere gedrukte kaarten dan deze uit 1573 in verschillende Neder¬
landse verzamelingen te zien, maar géén grote wandkaarten, die, zoals boven uiteengezet, tot
’s werelds grote kartografische zeldzaamheden behoren. De drukker en uitgever van de kaart
(niet de graveur), was Giovanni Francesco Camocio, die van ca. 1552 tot 1575 in Venetië
werkzaam geweest is. Naast drukker van boeken en allerlei soorten prentgn is hij vooral be¬
kend als drukker van kaarten, waarvan wij er nog zo’n vijftig verschillende kennen. Camocio
was niet de enige kaartendrukker in Venetië: omstreeks dezelfde tijd werkten aldaar de even
bekende drukkers en graveurs als Donato Bertelli en Paolo Forlani, en nog anderen, die allen
hun eigen koperplaten bezaten waarop vaak dezelfde onderwerpen gegraveerd waren, bijvoor¬
beeld de wereldkaart, die iedere drukker kon leveren en die evenzovele malen zo fraai moge¬
lijk op koper gegraveerd was. Waarschijnlijk zal er ook van een wandkaart van Europa wel
meer dan één type verkrijgbaar zijn geweest, want een kaart van Europa en een kaart van Italië
of van Venetië zal vrij veel over de toonbank gegaan zijn.
Deze kaart van Europa bevat een opdracht aan graaf Antonio Valmarano, voorzitter van de
Venetiaanse Academie van Kunsten en Wetenschappen. Het drukken van een opdracht, mee¬
stal in een fraai gegraveerde omlijsting, in een open plaats op de kaart (de zee) was algemeen
gebruikelijk. De drukker beoogde daarmee verhoging van zijn prestige en een beloning. De af¬
metingen van de kaart die uit twaalf bladen bestaat zijn 112 x 155 cm. De schaal is ongeveer
1:4 miljoen. Er is van Camocio ook nog een kleinere, op één blad gedrukte kaart van Europa
bekend, gedateerd 1570, die echter naar de vorm geen gelijkenis met de grote wandkaart ver¬
toont. We kennen ook een gedeelte van een tweede exemplaar, namelijk vijf bladen die be¬
waard worden in het Correr Museum te Venetië. Op één van die bladen komt ook de opdracht
aan Antonio Valmarano voor, maar die is gedateerd 1585. Door op de koperplaat het jaartal
1573 te veranderen in 1585 kon men de klanten misschien suggereren met een moderne kaart
te maken te hebben. Echter, graaf Antonio Valmarano was in 1585 geen voorzitter van de
Academie van Kunsten en Wetenschappen meer, zo hij nog geleefd mocht hebben en Camocio
was één van de 51000 doden bij de pestepidemie die van augustus 1575 tot juli 1577 Venetië
geteisterd heeft.
Omdat er over die vijf fragmenten uit het Correr Museum al in de jaren 1920-1930 door de
eminente Italiaanse kaarthistoricus Roberto Almagid geschreven is, wist men van het bestaan
van deze wandkaart. Het zou echter tot 1977 duren voordat er uit particulier bezit een twee¬
de exemplaar bekend werd, dat gelukkig door een museum, in casu het Maritiem Museum
’’Prins Hendrik”, gekocht kon worden.
Bekijken we nu de vorm die Europa op deze oude wandkaart heeft. De verhoudingen tussen
de noord-zuid gerichte en de oost-west gerichte afstanden zijn in ernstige mate verstoord door
de vervorming van het net van meridianen en paralellen. Die staan weliswaar niet op de kaart,
7

6

Gegraveerde wandkaart van Europa door Giovanni Francesco Camocio, gedateerd 1573.
Maritiem Museum ’Prins Hendrik’, Rotterdam.

maar de becijfering staat op de randen. Meridianen en paralellen vormen een trapeziumvor¬
mige figuur, die aan de bovenkant haar korte zijde heeft. De auteur van de kaart heeft zich
echter niet veel aangetrokken van die verkorting, zodat de noordelijke streken van Europa in
oost-west richting uitgerekt zijn. Ook de Middellandse zee heeft een veel te grote lengte, maar
die is het gevolg van de in die tijd algemeen aangenomen lengte van 62 graden, zoals door
Ptolemaeus was aangegeven. Verder valt de te schuine stand van Italië ten opzichte van de me¬
ridiaan op; een stand die nog afkomstig is uit de tijd dat men de richting van het Apenijnse
schiereiland ten opzichte van het magnetische noorden aangaf. Omdat de magneetnaald in de
15e eeuw een oostelijke miswijzing van ca. 15° ten opzichte van het geografisch noorden had,
staat het schiereiland op oude kaarten te schuin. In het noorden wordt de kaart begrensd
door de kust van Groenland en de Noordelijke IJszee die, net als bij Ptolemaeus, hier Oceano
Scithico heet. De zee is niet met ijs bedekt, waardoor een doorvaart naar Azië gesuggereerd
wordt.In de Noordzee ligt Tile, het Thule van Ptolemaeus, dat als de noordelijkste bekende
plaats van Europa beschouwd werd. De vorm van Engeland is in het noorden veel te breed,
evenals Ierland. Verder valt het op dat alleen in Rusland compacte bossen aangegeven worden
en er van een systeem in de ligging van gebergteketens nog weinig te vinden is. Bekijken we de
weergave van Nederland dan zien we een archipel waar we Noord-en Zuid-Holland en Zeeland
verwachten te vinden en lezen we een aantal verminkte plaatsnamen als: Dobrac (Dordrecht),
Roenen (Rhenen), Stredant (?), Velembo (Vollenhoven), Luerden (Leeuwarden), Deoling
(Dokkum), enz. Blijkbaar heeft de auteur van de kaart geen goede kaart van de Nederlanden
op een voldoend grote schaal gebruikt, maar een te kleine kaart waarop de plaatsnamen als
verminkt voorkwamen. Overigens staan er in de Nederlanden ook veel plaatsen goed geschre¬
ven, maar de selectie bewijst weer dat de auteur niet met de geografie van ons land bekend was.
We komen hiermee op de vraag die altijd gesteld wordt in de studie van oude land- en zeekaar¬
ten: welke bronnen heeft de auteur gebruikt? Het is in de kartografie, vroeger en nu, zelden
voorgekomen dat de bron genoemd wordt. Die bron is een oudere kaart, of wordt gevormd
8

door een aantal oudere kaarten, vervaardigd in die landen, waarvan men zelf niet voldoende
kennis bezat. Die studie die er toe moet leiden dat we de bronnen van deze kaart van Europa
uit 1573 terugvinden, moet nog aangevangen worden. Zoiets is een veelomvattende bezigheid
die van gegevens uit verschillende kaarten¬
verzamelingen gebruik moet maken. Toch
kan er nu al een richting aangewezen wor¬
den die we in moeten slaan om de bron¬
nen van deze Europakaart te vinden. We
dienen namelijk aan een Italiaanse bron te
denken, waarvoor niemand anders in aan¬
merking komt dan Jacopo (of Giacomo)
Gastaldi (1500-1566), Italië’s beroemdste
geograaf van de 16e eeuw, die vanaf 1539
als kosmograaf van de republiek Venetië
heeft gewerkt. Van hem zijn kaarten van
eenzelfde formaat van de andere wereld¬
delen bekend en hij is vooral bekend door
een groot aantal regionale kaarten van Ita¬
lië en andere Europese landen. Wat nu
precies het verband is tussen het werk van
Gastaldi en de wandkaart uit 1573 dient
echter nog uitgezocht te worden.
Bij het beoordelen van een kaart uit 1573
dient men van de volgende twee vragen
uit te gaan: a) biedt de kaart nieuwe infor¬
matie die daarvóór nog nooit gegeven was?
b) was de auteur op de hoogte van zijn
tijd, dat wil zeggen heeft hij geen aktuele
informatie door onkunde achterwege ge¬
laten? Deze vragen dienen voornamelijk
ten aanzien van de informatie over Skandinavië en Rusland gesteld te worden,
want de geografische kennis van die gebie¬
Detail van de kaart van Europa door Camocio.
den
heeft in het midden van de 16e eeuw
In het noordelijk deel van de Noordzee is het
een grote uitbreiding ondergaan. Omdat
eiland ’Tile ’ gesitueerd.
ongeveer de helft van de kaart uit 1573
wordt bestreken door Scandinavië en Rus¬
land, had de auteur blijkbaar heel wat over de gebieden te vertellen. Deze kaart was echter
niet de eerste in haar genre, die de ruimten in Scandinavië en Rusland heeft opgevuld met in¬
formatie over hun geografische structuur.
Indien Jacopo Gastaldi inderdaad de auteur van deze kaart geweest is (dat wil zeggen dat de
auteur van deze kaart een kaart van Gastaldi als voorbeeld gebruikt heeft) dan kon hij infor¬
matie ontlenen aan twee nieuwe kaarten van die noordelijke gebieden: 1. de kaart van Scandi¬
navië in negen bladen van de Zweedse bisschop Olaus Magnus uit 1539, 2. de kaart van Rus¬
land van de diplomaat en reiziger Sigismund Herberstein uit 1546. Beide kaarten behoren bij
een boek met geografische beschrijvingen van de beide genoemde gebieden. Van Herberstein’s
boek is in 1550 ook een Italiaanse vertaling verschenen, waarvoor Gastaldi een kaart getekend
heeft. Diezelfde kaart is later door Paolo Forlani in Venetië afzonderlijk uitgegeven. Vergelij¬
king toont aan dat er van die kaart gebruik gemaakt is om Rusland af te beelden op de onder¬
havige wandkaart van Europa. De kaart van Olaus Magnus bevat veel meer informatie over
Scandinavië, zowel in beeld als in schrift, dan op de wandkaart uit 1573 gegeven wordt. Maar
ook de vormen van de kust, de rivieren, de meren zijn niet volkomen getrouw overgenomen.
Toch moet ook Olaus Magnus’ kaart wel ten grondslag liggen aan deze wandkaart, want de
kaarthistorici kennen geen andere bron uit de jaren vóór 1570. Die verschillen met een kaart
uit 1539 kunnen verklaard worden indien men bedenkt dat gedurende een periode van ca.
dertig jaar de ene kartograaf van de andere gekopieerd heeft.
Was Jacopo Gastaldi Italië’s grootste geograaf van de 16e eeuw, in Duisburg werke in dezelfde
tijde de beroemde Gerard Mercator (1512-1594), waarvan in 1554 een grote wandkaart van
Europa in vijftien bladen, op ongeveer dezelfde schaal als de onderhavige wandkaart van 1573,
9

verschenen is. We beschikken over geen enkele aanwijzing dat Gastaldi en Mercator met elkaar
in verbinding gestaan hebben, hoewel er vrij veel correspondentie van Mercator bewaard ge¬
bleven is. Er is geen enkele overeenkomst tussen Mercator’s wandkaart van Europa en deze uit
1573. Toch heeft ook Mercator gebruik gemaakt van de bronnen van Herberstein en Olaus
Magnus, waaruit blijkt dat twee kartografen die gescheiden van elkaar dezelfde bronnen ge¬
bruiken, tot verschillende resultaten kunnen komen.
Bekender dan zijn Europakaart is de wereldkaart van Mercator uit 1569, de kaart waarop
voor de eerste maal de afbeeldingsmethode met wassende breedtegraden werd toegepast, waar¬
aan de naam Mercatorprojectie verbonden is. Van deze wereldkaart in achttien bladen bezit
het Maritiem Museum ’’Prins Hendrik” een uniek exemplaar dat in de vorm van een atlas in
de tijd van Mercator werd samengesteld. Nog slechts twee andere exemplaren zijn in de
wereld bekend. In meer dan één opzicht past de aankoop van de wandkaart van Europa heel
harmonisch in het reeds aanwezige kaartenbezit van het Maritiem Museum. Ten eerste werd
nu de tweede oudste grote wandkaart aan Nederlands bezit toegevoegd: de eerste is de wereld¬
kaart van Mercator uit 1569. De twee oudste gedrukte wandkaarten in Nederlands bezit be¬
vinden zich nu dus in het Maritiem Museum ’’Prins Hendrik”. Ten tweede werd een Italiaanse
kaart uit de 16e eeuw toegevoegd aan een reeds aanwezige collectie Italiaanse kaarten die in
de jaren 1910-1940 door dr. W.A. Engelbrecht verzameld is. Naast de beroemde Vossius-collectie in de Universiteitsbibliotheek Leiden is het museum te Rotterdam de enige plaats in
Nederland waar men de zeer zeldzame, 16e eeuwse Italiaanse kaarten in zulke aantallen kan
aantreffen. Juist voor de bestudering van de werkmethoden in de kartografie van de 16e eeuw
biedt de combinatie van de nieuw verworven wandkaart met de bestaande regionale kaarten
uit de collectie Engelbrecht ideale mogelijkheden. Onder de 16e-eeuwse Italiaanse kaarten uit
deze collectie bevindt zich ook een aantal kaarten van Europese landen van Jacopo Gastaldi
die onmiskenbaar verwantschap met de wandkaart van 1573 vertonen.
Concluderende kan men stellen dat de uit particulier bezit afkomstige wandkaart na vier
eeuwen haar meest passende bestemming in openbaar bezit gevonden heeft.
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I Use and construction of galleys in The Netherlands
II Burgundian galley-gear
III The red and the black: technical date on galleys from government papers
Mr. dr. L.Th. Lehmann

I. Use and construction of galleys in the Netherlands
Hugo de Groot in his ’’Annales et Historiae de Rebus Belgicis” wrote, that in 1599 contra
remiges Spinolanos ut omni coelo certaretur, navis longa, ignotum ante Batavis, Dordrechti
struitur” (edition 1657, book IX, p. 403). Joan Goris translated ’’Theegen de galeyen van
Spinola om by alle weeder en wind te vechten, is een galeye, den Hollanders tevoren onbekendt, tot Dordrecht gebouwd”. This means: to fight, in every weather and wind, against the
galleys of Spinola a galley, unknown before to the Dutch, has been built at Dordrecht. He
found followers until the present day. Authors, Dutch, Belgian and French (J. van Beylen
being an exception) have vied though giving different reasons and examples, in stating that
galleys were an utterly alien element in these waters. In how far were they right?
For centuries the galley was, of course, no ’ignotum’ for Dutchmen that travelled. In 1343
count William IV of Holland sailed to the Holy Land in a galley he had hired in Venice (Ha¬
maker 111 pp 203-206). But it was not necessary to go so far. In 1294 the French king had
his ”clos des galées” at Rouen (Masson, p. 13). Through the middle ages the French and Eng¬
lish kings fought each other’s subjects with galleys (La Roncière, I and II, passim). In the
14th-century Rijmkroniek (rhyming chronicle) by Melis Stoke a naval battle oft Zierikzee in
1304 is described. It was fought between Hollanders and Flemings and both sides used galeiders” (edition 1699, p. 234). The dukes of Burgundy had galley wharves and -depóts in Flan¬
ders (Degryse).
,
...
In spite of all this we read in Philippe de Cleeres ’’Instruction de toutes mameres de guerroyer
(Oudendijk, 1941), written about 1500, that galleys should only be used in the Mediterra¬
nean. If this was considered a rule, we saw how often it was broken. Worse was to follow. In
1548 Nicolas de Villegagnon collected Mary Stuart at Leith with galleys and sailed home to
Brest around Scotland and Ireland (Masson, p. 96). Spaniards sailed galleys across the Atlantic
(Guilmartin, p.63).
,
„
Until the early deccennia of the 16th century not only war- but also merchant-galleys came
very near These were used in the Mediterranean for freight- and passenger transport (pil¬
grims) but they also sailed through the Straits of Gibraltar to England and Antwerp (Rawlinson). Öf these ships the galleys in the woodcuts of Eerhaert Rewich in Breydenbachs report
of his pilgrimage to Palestine (Breydenbach), but also in the anonymous woodcut of a pros¬
pect of Antwerp (Cornette, pi. XX), are probably representations. Though a manuscript in
the National Library at Florence (Trattato del Fabbricar Navigli) gives us the proportions of
the hull of a ’’galea di Fiandra”, it does not tell us enough to show us inhowfar these repre¬
sentations are accurate. In the 16th century the French and English kings and queens still had
their galleys in the Channel and the North sea (Bennell). These were not^the only oared
vessels in these waters. One hears about row-barges, in Dutch "roeibaerdtzen” and in French
’’roberges” or ’’ramberges” (La Roncière, III, p. 457-459). Several row-barges and a galley are
depicted in the Anthony Anthony roll, part of which is preserved in the British Museum and
the rest in Magdalen College in Cambridge. It is a scroll of parchment with drawings and des¬
criptions of the ships Henry VIII had in 1543 (?). The row-barges look like smaller versions of
the sailing-ships of those days. Perhaps the ’’baerdtze van Hoorn” (Velius, p. 106) from 1517
and the ’’galeota” of Amsterdam (Hermannus, p. 526) trom 1504 looked like that. Perhaps
they were earlier versions. The descriptions are too vague to judge.
When the revolt of the Netherlands had begun we are told in a matter of tact way, that both
sides used galleys. Gaspar de Robles (Bor, p. 450 and 650; Velius, p. 237) had them in Fries¬
land and Groningen. Amsterdam, still on the Spanish side, in 1573 had "stadtsgallaeyen
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(town-galleys), bills for the armament of which are preserved in the Municipal Record
Office These were frequently engaged in battle with the galleys of other towns in Nort-Holland (Velius pp. 179, 182, 184, 186, 194, 201 and 202). At Haarlem three galleys were built
during the siege (Verwer, pp. 38, 42, 51, 52 and 62). Galleys played a part in the relief of
Alkmaar (Boomkamp, pp. 231, 239, 244, 269, 306) and Leiden (Hooft, pp. 380, 384, 387).
After the fighting had stopped in the northwest, the sea-beggars had vanished, and the pacifica¬
tion of Ghent had taken place, we do not hear much about galleys anymore. Still, J.C. de
Jonge quotes a document from 1585,in which the sovereignty of the Netherlands was offered
to Elizabeth I It gives an inventory of the fleet, which mentions ’’quelque seize ou dix-sept
galères grandes et petites (De Jonge, I, p. 747). Later writers, headed by Witsen (Witsen, p.
194) have contended that the galleys of these years were not real galleys, only flat-bottemed
boats rigged as such, but earlier writers mention galleys apart. Velius writes about free¬
booters” yachts rigged galley-wise” (Velius, p. 231), but elsewhere about galleys plain. Ver¬
wer mentions not only galleys, but ’’royschuiten” (roy meaning row, the author does not
know an english equivalent for schuiten) as well. Hooft too, in the chapter about the siege ol
Leiden in the ’’Nederlantsche Historieën” (Netherlands Histories) mentions galleys, flatbottomed boats and other oared ships apart. Now one may ask what is the difference be¬
tween galleys and other oared ships. There is a difference, though we do not know if it was
that which made Velius and Verwer and their contemporaries distinguish them.
In many books all oared warships, like those from classical antiquity and those of the Vikings
are called galleys. However, the earliest Greek trieres were open boats and when they had
decks, the two lowest tiers of oares passed through holes in the hull. Vikingships were open
for the greater part and also had oarports in the hull. But when, in the 16th century, we get
to know what galleys were like, we see that the hull was almost entirely closed. There were a
few hatches in the deck, the masts had to pass through and a few, very small port holes were
aft, where the hull was highest. The whole rowing apparatus was placed on deck. Older Italian
pictures give a strong inpression, that this arrangement had been in existence for centuries. It
is of course an open question whether this type of ship was meant when the name ’’galley”
was first used. The first instance of the use of the word that has come down to us is in a By¬
zantine military manual ’’Taktika” (XIX.V.3.2.) from the 9th century, ascribed to the empeperor Leo the Philosopher.
J
x ..
There is another indication. Galleys had their heaviest gun forward in the centerline, the
others were grouped on both sides of it, symmetrically if possible. So a galley had to have an
odd number of guns. Also, on deck level,.there was a ram, called ’’spur” in the Latin languages
and in Dutch evidently ’’pen” (pin) (Velius, p. 228; Van Meteren, fol. 430 d.). But whether
the authors quoted had these criteria in mind when calling a ship a galley or just went by
general appearance, we cannot tell.
„,, „
After 1597 we hear more about galleys, viz. in the resolutions of the States ot Holland and
Westvriesland, that in this year passed the resolution to build a galley for convoy- en guardservices in the waters of South Holland and Zeeland (resolution dated 12.12.1597). The gal¬
ley was built at Vlaardingen, after a Spanish model, and was finished in 1598. Bartheleus van
Buren became her captain (resolution dated 17.7.1598). Bijl (pp. 52-62) contended that van
Buren had taken the initiative for building the first ’’large” galley in the Netherlands. But the
Vlaardingen galley was to be 70 feet long, while the largest galley built at Haarlem in 1573
was 120 feet long. It is useful to remember this number. What perhaps van Buren was the first
to introduce after the revolt, was a system of condemnations and police-raids to get rowers
(Hallema). The next year he was giving advice for the construction of a larger galley at Dor¬
drecht (resolution dated 12.12.1599). The Vlaardingen one was since known as the small-or
the red galley, the Dordrecht one as the large- or black galley. For centuries galleys had been
called the red and the black. Henry VIII had his red and black galleys (Bennell). There was a
red galley at Naples in 1275 (d’Albertis, app. I). With the Dordrecht galley we have arrived
where Hugo de Groot started. Her captain was Jacob Michielsz Wip (resolution dated 17.8.
1600). On 7.11.1600 he undertook, accompanied by several smaller oared vessels, a raid on
Antwerp, where several Spanish warships were captured (Van Meteren, fol. 430 d.). This, in a
hurriedly written pamphlet, was called a ’’Romeyns feit” (Roman feat) (Verhaghen).
In the meantime other things, alluded to by De Groot in the above quotation, had happened.
In 1599 the Genovese Federico Spinola sailed north from Spain with eight galleys and arrived
at Sluys with six. From the letters home of Paul Chouart de Buzanval, the French Ambassa¬
dor with the States, of which a manuscript copy is in the Royal Library at The Hague under

the title ’’Propositions” we can read how people reacted to this. It is in short the common
reaction to galleys: as long as they are not there ’’on craint peu icy ce dessein, d autan q
cette mer est trop furieuse pour les dites galleres (Propositions 14.3.1599). Here we hear
again: galleys should stay in the Mediterranean. But then they enter The Channel under sail
and turn out to be faster than the sailing-ships of Justinus van Nassau, who chases them for
hours (Propositions 14.9.1599). By the time Spinola is in Sluys, there is neaipamc, not quite
uniustifiedP for the galleys with their shallow draught could reach places sailing-ships could
not and w’ere dangerous self-propelled landingcraft. It is decided to employ more galleys
They have to be built and the resolution of the 7th of December 1600 gives a concept after
which they are to be built. Not all details are given. It was probably taken for granted that
the shipbuilders, many of whom must in their youth have worked for the Spaniards, could
those in for themselves. It is perhaps impossible to decipher this concept exactly, but that
what is clear tallies with data we have from Italy and France in the beginning of the 17th
centurv (Crescentio Hobier), so that is no doubt that real Mediterranean galleys were
meant ^They were to be 120 feet long, just like the largest galley built in Haarlem during the
siege. We do not know exactly how many galleys were built but from later resolutions we
know that there was one at Amsterdam, one at Hoorn, one at Rotterdam and one in Zeeland
The presence of Spinola did not only alarm the Dutch. Elizabeth I of England had four gal¬
leys built against hhn (Bennell). In 1603 the tension ends abruptly Spinola who by that time
had eight galleys and four frigates (small oared ships in those days), is beaten by a Dutch
squadron which according to the legend on a contemporary print by Johan Mes, preserved in
the Scheepvaartmuseum at Amsterdam, included two galleys. One the black galley ot Dem¬
and the other the galley of Flushing, called De Fles (The Bottle probabiy from the
displayed in the Flushing town arms), which may have been the Zeeland galley of the 1600
building program. Spinola was killed, so was Wip (Van Meteren, fol. 468 a.)
After this date the use as well as construction of galleys in the Netherlands becomes myste¬
rious A letter from the States, dated 3.5.1609, makes it probable that all galleys were discar¬
ded at the beginning of the twelve year truce, but there are indications that there still was a
galley at Schiedam after 1630 (Bijl, app. XXXV). In 1906 G. Sell°in „ war
between Bremen and Oldenburg about the toll in the river Wezer at Elsfleth those of Bremen
used a ”neue, wohlmontierte Galleie aus Holland” (a new well-equipped (?) gaUey from Hol¬
land). Neither in the Netherlands nor in Bremen has anything been found to corroborate tins
statement but it must be said that since World War II the State Record Office at Bremen has
lost many’ documents. In Oldenburg there is a pile of depositions that the Oldenburg authori¬
ties collected in 1620 with the purpose to lodge a complaint with the emperor against the
’’barbaric” behaviour of the Bremers in 1619. The result is a lively but rather muddled story
One man saw that Bremen had acquired a ”neue, wohlmontierte Tonnenbojer (a boyerJo set
out buoys?) aus Holland”. There was also an old Tonnenbojer and these two operated to¬
gether, one Wilhelm Hoyer being captain of the new one. But somebody else was stoPPeci by
a ’’Galleie” of which Wilhelm Hoyer was captain. Perhaps the imperial chancery was confused
as well, or they had other information, for in the ’’Mandat” they sent back to Oldenburg, we
see for the first time the formula that Sello copied.
In all biographies of the Danish admiral Kort Adeler (e.g. Hoick) it is said that in 1663 he was
by King Frederik III sent to the Netherlands to have one or more galleys built. The Swedish
’’Svenska Flottans Historia” (II, pp. 52-55) tells us about repercussions in Sweden. A Dutch
galley figures there like the secret weapon in a spy-novel. The Swedish representative in the
Netherlands Petter Trotzig, wrote in some alarm that the Danes were going to have a Dutch
galley and a Swedish master carpenter, Petter Cron, who was going to Amsterdam to marry,
was entrusted with the mission to try and make a drawing of the vessel. In these sources the
name of the Dutch galleybuilder is given as Jan Isbrands. Nothing is known about what came
of these plans, but the Swedish author deems it significant that in 1664 a galley after the
Turkish fashion” was launched at Göteborg. Neither in the Netherlands nor in Gotenborg
anything has been found to corroborate the ending of the story
The Rijksmuseum at Amsterdam has a galley-model, the original of which is supposed to have
been built in the Netherlands for czar Peter the Great. This is stated as a fact in Internationa
litterature (e q Anderson), but cannot be followed further back than 1858 when J M.
Obreen brought out a catalogue of the models then in possession ot the Department of the
Navy. Confusingly, according to a manuscript composed in 1724 by an Englishman in the
Russian naval service, Peter the Great in 1721 bought a 32-gun frigate, called The Galley of
13
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Amsterdam, in the Netherlands. This is another puzzling factor, that in countries, where gal¬
leys are poorly documented, ships that are not galleys sometimes have the word galley in
their names. But in Scandinavia an abundance of documents in the Public Record Office at
Kopenhagen, and models in the Orlogsmuseum there, and the naval musea of Stockholm and
Karlskrona, show that when Denmark and Sweden had galleys, they were Mediterranean type
galleys.
Especially the Adeler story gives the impression, that Dutch galleybuilders not only existed,
but had international repute. It seems strange, that, if this is true, Nicolaes Witsen in his
’’Aeloude en Hedendaagse Scheepbouw” says nothing about them. He wrote a chapter about
galleys, but stated expressly that his knowledge came from Italy. Special galley-technical
terms he leaves in Italian. His illustrations he got from Crescentio and from ’’Architectura
Navalis” by Joseph Furttenbach, published at Ulm in 1629. Illustrations from Furttenbach
are still found in Van IJks book in 1697 and in Carel Allards’ in 1716. This parsimony does
not necessarily indicate unfamiliarity with galleys. In France galleys were regularly built, but
in 1677 Dassié republished a drawing (badly copied) from Hobiers book of 1622. But Van
IJk writes that he never saw a galley.
Was the building of galleys a more or less clandestine business? It is impossible to say, but
thinking so may pave the way to pure phantasy. The most we can say is that galleys seem to
be unpopular in these parts during the 17th century. Already in the pamphlet about the raid
on Antwerp (Verhaghen) the author inveighs in prose and doggerel against those who think
galleys a waste of money. Ironically enough the vignette on the title-page shows a sailing-ship!
After the victory over Spinola in 1603 a medal was struck with the inscription ’’cendunt
triremes navibus” (galleys give way to sailing-ships) (Van Beylen, p. 61), which is ungrateful.
Witsen was objective, but pointed practically at some technical weaknesses in galleys. For their
unpleasantness he referred without comment to ’’Guevarre”. By that name he could harldy
mean anybody but Antonio de Guevara, bishop ot Mondonedo, who in 1639 published a
little book entitled ’’Libro de los inventores del arte de marear y de muchos trabajos que se
pasan en las galeras” (Book of the inventors of the art of seafaring and of the many troubles
one meets with in galleys). This prelate got his sealegs accompanying the emperor Charles V
on his expedition to Tunis in 1535, but his booklet is rather elaborately jokey. He tells us
galleys are no places for hygiene, privacy, gastronomy, morals or religious observance, but
does not condem them as an instituation, which in his place and time was possibly not a safe
thing to do. Van IJk was not objective, but eloquently scornful of galleys. His chapter on
them is short and he tells those that want to know more, to read Furttenbach, who wrote in
very pompous German, that the ’’fuerstlich, koeniglich, kaiserliche Galley” was a notable
proof that all was for the best in the best of all possible worlds!
Lack of enthousiasm for galleys might have yet another cause. In France galley-officers were
an aristocratic corps, having all kinds of privileges and looking down on the officers of the
sailing navy. In more northerly countries nothing of the kind is, at least officially, know. So,
while in the Netherlands the problem of what Samuel Pepys called ’’gentleman-captains”,5
was far from unknown, there was nog galley-snobbery. The Englishman in the service of Peter
the Great said that officers of sailing ships looked down on those of galleys, which may not
mean more than that he served on a sailing ship. In France, Italy, Spain and Portugal there
were two sea-languages. There was a group of technical terms for galleys and one for sailing
ships. The former seems older and Meditarranean, the latter newer and probably imported
from the Atlantic coast. Mixtures occur: modern Italian sea-language has elements of both.
In the little we know about Dutch galleys we do not notice any special galley-terms, nautical
words are the same as in sailing ships. It is remarkable that a 16th century Dutch translation
of Philippe de Clèves little book a photocopy of which is in the Rijksarchief (National
Record Office) at The Hague, carefully avoids all galley-terms, so that the sentences are sometimes mutilated. In thet 17th century two Spanish novels, in which scenes take place on gal¬
leys, were popular in the Netherlands. These were the picaresque novel ’’Gusman de Alfarache by Mateo Aleman (1599) and Cervantes’ Don Quijote (1615). The anonymous trans¬
later of the first (1669 ?) avoids and mistranslates, until he cannot skirt around ’’gümenas”,
and translates rightly: ropes. Lambert van der Vos, who translated Cervantes (1657) acted
likewise, but foundered hopelessly on ’’palamenta” (collective noun for a galley’s oars)
which he transited as grapnel! Of course a random test like this does not mean much; we do
not know how well up these writers were in sailing-terms.
The iconography of galleys in the Netherlands would deserve a special study. There are sur14

prisingly many representations of them, even on tiles. There are topical prints of naval battles
in which galleys took part and of prospects of cities with galleys in harbours or on roadsteads
but often one wonders whether the artist was a contemporary, and, if so, an eye-witness’

Two blue Dutch tiles, probably from the end of the 17th century, depicting a galley with the Burgundian flag
Museum Het Princessehof, Leeuwarden.

There are e.q. two contemporary prints representing the black galley of Dordrecht in the raid
on Antwerp and in the battle of Sluys,. In the former (Cornette, pi. XXXVI) one sees a
strange vessel, that owes something to the galleys in the Breydenbach illustrations, in the
latter; the Johan Mes print we mentioned, a quite acceptable galley of the time.
After 1603 the Northern Netherlands seem to have had little contact with foreign galleys in
their own waters. In 1672 Louis XIV did not use his galleys in Dunkirk against the Nether¬
lands (Masson, p. 321), which is surprising, because, in the war of the Spanish Succession
they operated as far as Antwerp and Harwich (Masson, pp. 346, 350-351).
A survey of our date leads us to the conclusion, that in the Netherlands galleys have never
been used so intensively as by the Meditarranean- and Baltic seapowers, but that they were
not so utterly alien as many writers have believed.
II. Burgundian galley gear
As appendix 7 (which we reproduce here) to his article ”De admiraals en de eigen marine van
de Bourgondische hertogen” in Mededelingen van de Marine Academie, vol. XVII, pp. 139-227
(Antwerp, 1965) mr. Roger Degryse published an act from Dunkirk, dated’the 29th of
December 1405. It consists of a letter, signed by Walerand Albeel, townclerk of Dunkirk,
who confirms that the hull and gear of the galley La Gaillarde has been delivered by the
ducal master carpenter Jehan Bouta to the town of Dunkirk in the person of Willem Dierijcx
burgomaster. This is most welcome. The letter specifies and thus gives us the principal techni¬
cal information we have as yet on Burgundian galleys. The reason for re-publishing it is the
wish to elaborate further on the data furnished, though as yet it seems impossible to reach a
definitieve conclusion.
Duinkerke, 29 september 1450
Akte, waardoor Walerand Albeel, stadsklerk van Duinkerke, bevestigt, dat Jehan Bouta, meester-timmerman van de hertog van Bourgondië, op 29 september 1450 een Willem Dierijcx,
poortmeester, optredend in de naam van gans de gemeente Duinkerke, de hertogelijke galei,
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’’lei Gaillarde”, met bijbehoorten heeft overgemaakt en dit uitsluitend met de opdracht het
vaartuig op het droge en beschut te houden.
Rijsel. Archives départementales du Nord, nr B 2.005/60.470. Origineel op perkament met
doorsnede in ’’endenture” of zigzag doorheen de hoofdletters A, B, C en D in het groot ge¬
schreven.
Au nom de dieu soit amen. Sachent tous ceulx c[ui ces presentes lettres ou chartres partye par
ABCD verront ou orront, que le penultisme jour du mois de septembre 1 an mil 400 et
chincquante, maistre Jehan Bouta, maistre carpentier de mon tresredoubte siegneur monseig¬
neur le due de Bourgoinge, de Lotthier, de Brabant et de Lembourch, conté de Flandres etc
laissa et delivra a Guillume Dierijcx, poortmaistre dela ville de Dunkerke, en nom deladite
ville, la galeye de monditseigneur le due, appellee la Gaillarde, ensemble les biens et apparaulx
dicelle, et les recut ledit poortmaistre en nom comme dessus en la maniere qui sensieut,
premierement le corps de la dite galeye a tout 77 chaines de fer, clouez aulong des courtssies,
les 40 d un coste et les 37 de l autre, sans ce que ladite ville en ait volu prendre charge n en
avoir la garde, se non dela tenir au secq et au couvert. Item les parceaulx et biens cy aprez
nommez, lesquelx ladite ville a fait mettre en sauf a la requeste dudit maistre Jehan. Est
assavoir 3 gouvernailles, 3 mastes, 3 pieces de verghes, 2 voiles, ung latine et ung quarre, ung
viel boursset, 1 double tente du chasteau gaillart, 3 fers de quatre marre, ung ancre, 1 cable et
ung cordail, 4 pollies a tout ses stroues et coustures, deux petiz cordailles pour ti’rer le mast,
1 petit cordaille pour le mast devant, ung cordail de 3 pieces, chincq pollies chacun a deux
polliettes, une grant piece defer, 3 cordailles, dix hobanex du mast, les hobanex de la mizane
derriere, 3 neufz pollies, ung cordail, 11 pollies, une grand pollie a deux fers, la trosse du
grant mast, la trosse de la bazane, 13 petites pollies, 2 petiz cordailles, 21 navirons plommez
sept autres navirons non plommez, deux caepstandes, deuz vetes d arbora, une proyse duex
pieces d oste, dix grandes pieces de bos appellez vases, 40 pieces de bos dont les 24 gisent
soubz la galeye et les autres 16 sont dedans la maison de la ville et ung petit bootkin a tout 3
navirons. Tesmoing le saing manuel de moy Walerand Albeel, clerc dela dite ville de Dun¬
kerke, icy miz a la requeste tant dudit poortmaistre comme dudit maistre Jehan Bouta l an et
jour dessusdit.
(edenture) A BCD
(get.) Albeel W.
Ter verklaring
Het schip dat aan de schepenen van Duinkerke toevertrouwd werd, bestond uit de romp van
de galei (corps) met de middenloopplank of brug (courtssies) en de zitbanken met de ketens
(chaines de fer clouez aulong des courtssies).
De galei moet langs ieder zijde van 14 roeibanken voorzien geweest zijn, aangezien het aantal
riemen met lood bezwaard of niet 28 bedroeg (21 navirons plommez, sept autres navirons
non plommez).
Het aantal roeiers-galeiboeven moet 77 bedragen hebben, vermits de zitplaatsen in het totaal
77 ketens ( 77 chaines de fer) telden. Langs de ene zijde zaten er 37 roeiers, waarschijnlijk 9
rqen van 3, gevolgd door 5 rijden van 2. Langs de andere zijde waren het er 40, misschien
wel 12 rqen van 3, gevolgd door 2 van 2.
Tot de toebehoorten van de galei behoorden in de eerste plaats de drie masten, namelijk de
grote mast (grand mast), de fokkemast (la mast devant) en de bazaanmast (la mizane derriere)
met hun raas of raatjes (3 pieces de verghes), kabels (cable), touwen (cordailles), blokken of
katrollen (pollies), tuigage allerhande van de wand (hobanex) of de sprieten (trosse) evenals
dne zeilen, namelijk een Latijns zeil, een vierkant zeil (2 voiles ung latine et ung quarre) en
een oud boegzeil (ung viel boursset).
Daarnaast vinden we onder de toebehoorten ook nog een ankel (ancre) met ankerstukken
(3 fers de quatre marre), een meerkabel (proyse), mastkabels (2 vetes d arbora), touwen om
de masten op te richten of neer te laten, touwwerk van de antennes of sprieten (2 pieces d
oste), kaapstanders (2 caepstandes), katrollen (5 pollies chacun a deux polliettes), drie roeren
e(mm>lhf [°kkend()m- het
°P, r°llfn Z Zetten of te stutten <lü grandes pieces de bois
Zw een hnntt tl ÏT™ *

d°>U eS ¥ gisent soubz la Saleye). Ten slotte was daar ook
nog een bootje met drie riemen (ung petit bootkin a tout 3 navirons).

De galei ontleende haar naam ”la Gaillarde” waarschijnlijk aan haar achterkasteel of plecht
voorzien van een tent tegen de zon, die kon vervangen of aangevuld worden dooreen andere
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tent tegen de regen (1 double tente du chasteau gaillart).
De gebruikte termen zijn van oorsprong Frans (courtssies), Nederlands (hobanex), Portugees
(proyse) of Italiaans (trosse). Zie daarover het bekend woordenboek van Jal (oude of nieuwe
uitgave).
The act is in French with a slight admixture of flemish, but in fact the nouns are in 3 langua¬
ges: Flemish, ordinary nautical French and galley-French which coincides with the Italian,
Spanish and Portuguese galley-language, which seems to represent an earlier phase of Mediter¬
ranean sea-language, before the influx of Dutch (ultimately Scandinavian) terms. There seems
to be a conflict between the latter 2 languages at least once.
The act might be translated as follows. In the name of God amen. Let all those that will hear
or see these present letters or charters divided through ABCD, that on the penultimate day of
the month of September in the year 1450, master Jehan Bouta, master-carpenter of my much
redoubted Lord, Mylord the Duke of Burgundy, of Lorraine, of Brabant and Limburg, Count
of Flanders etc, left and delivered to Guillaume Dierijcx, portmaster of the town of Dunkirk,
in the name of the same town, the galley of my said Lord the Duke, named La Gaillarde,
together with the goods and gear of same, and the said portmaster received them in name as
above and in the manner following, first the hull of the same galley with in all seventy-seven
iron chains, nailed along the ’’coursie” (galley-term), forty on one side and thirthy-seven on
the other, without the said town having been willing to take charge of her beyond keeping
her dry and covered. Item the parcels and goods named hereafter, which the said town has
had put in safe keeping at the request of the said master Jehan. It is viz. three rudders, three
masts, three pieces of yards, two sails, one lateen and one square, an old foresail, one double
tent for the quarterdeck, three dredges with four flukes (galley-term), an anchor, one cable
and a rope, four blocks with all their straps and seizings, two small ropes to pull the mast, one
small rope for the foremast, a rope of three pieces, five blocks with two sheaves each, a large
piece of iron, three ropes, ten shrouds for the mast, the shrouds for the mizzen aft, three new
blocks, a rope, eleven blocks, a large block with two sheaves, the parrell-truss (galley-term) of
the main mast, the parrell-truss of the mizzen (Flemish), thirteen small blocks, two small
ropes, twenty-one oars weighted with lead, seven oars without lead, two capstans (Flemish)
two runners for a tackle to raise the mast (galley-term), a mooringline (galley-term), two pie¬
ces of vang (galley-term), ten large pieces of wood called bilgeways (galley-term), forty pieces
of wood of which twenty-four lie under the galley and the other sixteen are in the townhall
and a little boat (Flemish) with in all three oars. Witness the manual sign of me, Walerand
Albeel, clerk of the said town of Dunkirk, put here at the request of the said portmaster as
well as of the said master Jehan Bouta in the year and day mentioned above. (Indenture)
ABCD. (Signed) Albeel W. (Nouns which haven no language marked in brackets added, are
originally in sailing-French).
The list seems rather haphazard, and if we add things up, imcomplete. It is possible that
Jehan Bouta did not deliver a fully equipped ship, but a ship and a lot of oddments and
wished to state emphatically that he could not be held liabe for more. Perhaps the refusal of
the town to do more for the hull of the ship than keep it dry and covered, indicates that the
attitude towards pilfering was one of resignment.
The galley apparently had three masts, which was common in the 15th century, as the woodcuts to Breydenbachs book and the drawing in the cottonain manuscript in the British
Museum show. In the 16th and 17th century two was the rule, but in the 18th Jean Marteilhe,
who probably rowed in a galley based on Dunkirk from 1702 to 1713, could write: ”on inventa de mon temps un petit mat d’artimon”. In the Naval Museum at Genova-Pegli and in
the Orlog museet at Copenhagen we can see models of 18th-century, three-masted galleys.
The one at Copenhagen was brought from Malta in 1738. ’’Mat d’artimon” is sailing - French
for mizzen-mast, while ’’mat de mizaine” means foremast. It seems that Albeel wrote
’’mizaine derrière” for the benefit of those hesitating between French and Flemish. Further
on he uses the word ’’bazane”. ’’Bezaan” is ’’mizzen” in Dutch and Flemish to the present
day, though Witsen, in his chapter on galleys, calls a galley’s foremast the ’’bezaamsmast”. To
add to the confusion, in some places and periods one of the sails used on a galley’s main mast
is called ’’mizaine” (N. Fourguin, p. 254).
For the three masts there were three sails, by Mr. Degryse’s interpretation. It is, however,
possible, that there were only two and that ”ung vieux boursset” is the definition of the
square sail. Crescentio said in his chapter about galleys, that square foresails were ’’quasi fuor
di uso (alsmost out of use). Moreover, to the last galleys had a small square stormsail for the
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foremast called ”tréou” or ”treo”. Galleys had different sails for each mast for different
1450 °f W6ather’ SO three sails were Probably not sufficient for a three-masted galley in
It may be asked whether three ’’pieces de verges” means three yards or indeed pieces espcialy as a lateen yard was made of two pieces, called the ’’quart” and the ’’penne”, woólded
together. In the latter case there is only a yard and a half.
As to the standing and running rigging, the shrouds of the foremast are conspicuously absent
some of the ropes mentioned are part of a tackle (’’vettes, oste”, both galley-terms) but the
reSi fi!-1!16 tack e,1?
mentioned, unless we must find it among the eleven unspecified ropes
and thirty-seven blocks. Though we do not know all the details of 15th-century rigging the
number of blocks and ropes seems insufficient. Lacking .too is the truss for the foremast
The author must confess himself baffled by ”deux petiz cordailles pour tirer le mast”
Unless it was the practice to steer a small boat with an oar, a ’’bootkin” with three oars is incomplete.
”t6 /I1?6
mentioned were possibly just what the galley was supposed to have The
de fab^'Ca,rc?uVlg l ’ 3 manuscript in the National Library at Florence, which pro¬
bably dates from the 15th century, tells us that a galley then had the two traditional Mediter¬
ranean steering-oars, called timom latini”, and between them the new stem-rudder, called
tunone bavonesco , a term as yet unexplained. As galley-building in northerm Europe al¬
ways took its cues from the Meditarranean, it is quite possible that the Gaillarde had the same
arrangement. The word courttsies in this document is the chief evidence that we have to
deal with a galley proper Mediterranean style. It is generally written singular ’’coursie”.
E represents two walls of thick stuff’ of oak running about three feet apart down the
middle of the deck from quarterdeck to fo V sle. The ”bow-chaser” recoiled between them
down to the mainmast and planks laid transversely across the tops made a walk between the
benches and oars. Now for the seventy-seven chains and twenty-eight oars. Degryse thinks of
rune benches of three rowers and five with two on one side and twelve with three and three
tWK °n *he other- This looks untidy, and galleys were often untidy, especially after
battles, but when everything was ship shape, things were more orderly, though lopsidedness
“““■ The mequallty ot the number of chains on the port- and starboardside may be proof
that the number of chains was complete. It was the custom that a galley had its ’’fougon”
(galley), a clay-lmed firebox over which pots could be hung from a kind of small gallows. This
was put on top of one of the benches aft of the mainmast, generally on the port side So one
SweÏsTo^henrh i^h1“
far mto the ,6th centurV three was the usual number of
rowers to a bench (a boon to the many writers in Latin). Now neither forty nor thirty-seven
can be divided by three, but we have a rather mysterious remark by Padre Oliveira: ”diminuindo sempre os ultimos bancos de urn homem de cada banco porque assy o require o angostar da proa One cannot see what the narrowing of the prow matters because all the bennrintecHn Kvf in
ï*1 fo^ward also had to support cannon. This was
printed in 1555, in 1622 Hobier described a galley of five a bench and said that the benches
forward of the mammast held only four. In later sources there is no indication of this practice
In Z,u Gaillarde we might imagine fourteen benches of three on each side, with two on the
two foremost ones and the fougon ’ in place. But there is something else. In 1450 it was ala, centJ{ry before galleys a sensile” (One man, one oar) gradually began to be supermfnf oYofriT I3 Sra ma?” (several men pulling a sweep> <Fincati) So !he full compleent of oars for La Gaillarde was to be seventy-seven, eighty when the fougon was not in
seated a\ different^"?S<ï!?e. °f.th,C oars are weighted with lead. As the rowers were
S 1 d Sfrcnt dlstance/ from their tholes, adjustments had to be made in the weight of
Fhe Presence of twenty-eight oars suggests that the galley had been rowed to its
if c^ .HhKby 3 ske,let°n erew using the tholes available and the oars that came to hand.
J shou d be remarked that a galley of fourteen benches is rather short, the average galleys
rather^mnroblleTh^;
““S"! U> Fi"Cati> but there always wefe variations and i Us
fatb , imProbable that someone had been pilfering symmetrically. The possibility that some
benches were reserved for unchained ’’bonavoglie” (free rowers), should not be excluded.
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III. The red and the black: technical data on galleys from government papers

The first technical description of a galley we have left in Dutch in part of a resolution of the
States of Holland and West Vriesland (sic), dated January the 6th 1598. It is very sketchy.
The Gentlemen States have seen a ’’patroon” (pattern) of a Spanish galley and want one built
on the same lines. She was to be low on the water, her length was to be 70 feet, her beam 16
feet. She was to have twelve oars on each side, every oar to be handled by two man. She had
to have a ’’suitable cabin”. Dammas Leenderts was to build her at Vlaardingen. Later resolu¬
tions gave more details and A. Bijl rightly notes several inconsistencies. In a list of expenses
for the galley fixed in the resolution of July the 8th 1598 (Bijl, p. 181) seventy-two men are
counted beside the specified crew and that would be just the number needed to have three
men to each oar. He also noticed that according a resolution of January the 18th 1601 for
the Vlaardingen galley oars were ordered 42 feet long. This is inprobable for a ship 70 feet
long. (Bijl, p. 185).
Jean-Antoine Barras de la Penne (d. 1750), galley captain, ’’chef d’excadre”, ’’commandant
du port” and ’’inspecteur des constructions navales” at Marseilles, a Provencal nobleman like
most his colleagues, wrote several treatises on galleys, containing much propaganda but more
information. They have not been published, but there are at least two sets of manuscript ex¬
tant, one in the Bibliothèque Nationale and one at the Centre d’études du Musée de la Marine,
both in Paris. In his ’’Description abrégée d’une galère moderne” he gave a formula for calcu¬
lating the size and proportions of a galley from the ’’interscalme” (distance between two
tholes) and the number of oars on one side. The first multiplied by the second gives the
’’longueur de vogue” (rowing-length). Dividing this by 4 gives the ’’largeur de vogue” (rowingwidth) which is not the beam but the width of the rectangular rowing-frame (’’talar”) laid
over the hull; 1/8 of the ’’longueur de vogue” was the length of the deck (’’tambouret”) for¬
ward of the ”joug de proue” (prow-yoke; support and short forward side of the ’’talar”) to
the stempost; 1/10 was the length of the ’’conille”, which was the room between the last ro¬
wing benches and the ”joug de proue”, where there were two platforms for guns on either
side of the ’’coursie” (about which more anon), and over which was the raised fighting-plat¬
form (called ’’rambade” or correctly ’’rambades” because there was a separate platform on
each side of the coursie); 1/15 was the lenght of the espale, a platform between the first (one
started counting aft in galleys) rowing bench and the ”joug de poupe” (poop yoke), support
and short side of the ’’talar” aft) and 1/7 the length of the poop-deck behind the ”joug de
poupe”. It should be noticed that Barras interspersed his enumeration with many remarks
like ”a little less than”, ’’roughly” or ’’this has been fixed at”. But by trying out on non-fanciful representations of galleys, one will generally find that the formula fits.
If we apply it to the Vlaardingen galley, our first question is: what was the ’’interscalme”? We
have no direct information, but we have te concept for the galleys projected in the resolution
of December the 7th 1600. Here the distance between benches plus the width of a bench is 4
feet. In the ”a scaloccio” systeem (one bench, one oar) this is of course the same as the
’’interscalme”. In the Netherlands several foot measures were current (Van Swinden, 1812),
divided in to 10, 11 or 12 inches. The States prescribed feet of 11 inches. The 11 inch foot
most used was the Amsterdam one, which is generally presented as 0.283 m. But in Van
Swinden’s book (p. 26) one can see that already in his day the exact length was not known in
all its decimals. If we assume this footmeasure was used, we get an ’’interscalme” of ca.
1.132 m. In Barras de la Penne’s time the standard French foot was the ’’pied de roi”, long
0.324 m. subdivided into 12 ’’pouces” (inches) and 144 ’’lignes” (lines). His ’’interscalme” is
3 feet, 10 inches and 3 lines, which makes 1.244 m, so French galley-slaves had about 10 cm
more leg-room. He says quite reasonably that this distance was based on the average length of
man, but averageness is a notoriously debatable factor. In 1744 a Danish naval officer named
Eskildsen in Sweden inspected some Russian galleys the Swedes had captured and wrote a
report, now in Rigsarkivet (the Public Record Office) at Copenhagen, on what the Swedes
allowed him to see. He wondered that the Russian ’’interscalme” was only 3-3 1 /4 feet. The
Danish foot was 0.314 m. in the 18th century (Martini, 1883).
Whatever foot was meant in the 1600 concept, it is reasonnable to suppose that the 4 feet
’’interscalme” was used in other galleys as well. This gives a ’’longueur de vogue” of 48 feet.
Here were are scotched. The fommon Mediterranean had twenty-six oars a side, but it is
clear that when the number of oars decreases the ’’largeur de vogue” dwindles into impracti19

cability if we stick to the 1/4 proportion. Here it would be 12 feet, and the beam is 16 feet.
As to the rest, reducing the results to round numbers in true Barras style, we get 69 feet,
which is quite near the prescribed 70. We do not know exactly how this lenght was divided.
The ’’conille” was working-space. Room was needed for guns and gunners, ropes and latrines;
was the length of roughly 1 1/2 m the formule allowed, sufficient? The same goes for the
’’espale”, where guns were placed if any guns were carried aft, but this was not always so. We
do not know what was the full armament of the red galley. In the resolution of June the 28th
1599 we read that the captain, Bartheleus van Buren, had asked for six ’’steenstukskens”,
which litterally means: ’’small stone-pieces”. In French these were called ’’pierriers” and in
Spanish ’’pedreros”. As the name indicates they were originally designed to fire stone projec¬
tiles. They existed in all sizes (Guilmartin, pp. 166-171). Van Buren also asked for two ’’me¬
talen stukskens” (small cast-bronze pieces) more. On the 18th of January 1601 the same Van
Buren is seen to have declared to have only two ’’pierriers” except three ’’voorstukken” (for¬
ward pieces). He is promised four suitable ’’pierriers” weighing 500 lb. the two, with double
chambers, and two bronze ’’pierriers”. The former ones were probably cast- (Guilmartin, p.
175) but possibly still wrought iron (Guilmartin, p. 159). There are no indications as to the
distribution of these guns. He mentions his forward pieces as separate from the ’’pierriers”,
and the ’’pierriers” of which the weight is stated, are very light as guns go, so it is probable
that they were the light swivel-guns mounted between the oars (Guilmartin, p. 162). We
know that seven guns forward on galleys were not unusual (Guilmartin, p. 300), it is possible
that the two ’’pierriers” of unstated weight went forward. As there were still two pierriers left
and Van Buren had fornernly asked for six ’’pierriers” it is quite probably that the Red Gal¬
ley carried five forward guns and six ’’pierriers” along the ’’apostis”. We are not informed
about the size of the gun carriages, which on galleys did not have wheels. So we do not know
how wide the ’’conille” should be to contain them. The width of the ’’conille” was that of
the inside of the rowing-frame. This again is connected with the lenght of the oars. In the re¬
solution we are still discussing Van Buren in promised two hundred oars, 42 feet long. Bijl
rightly remarked that this was an excessive lenght in a ship 70 feet long. (Bijl, p. 185, n. 4).
His suggestion is to substitute the lenght of 22 feet. Which was that of oars ordered on May
the 11th, 1600 for the large galley of Dordrecht (about which more anon). Before accepting
this possibility one should realize that numbers in the publication of the resolutions do not
seem reliable; the 22 feet oars had been ordered, because those present at Dordrecht were to
short, while in the resolution of April the 5th 1600 it had been said that oars 40 feet long
were needed for the same galley. We cannot find out whether this confusion was the printer’s,
the secretary’s or that of the parties actually engaged in these transactions.
The loom of a galley oar was a little under 1/3 of the length of the whole oar. Barras de la
Penne’s proportions were: 11 1/2 feet inside and 25 outside. The loom had to reach from
tholes which were fixed in the long side of the rowing-frame called the ’’apostis”, which func¬
tioned as an outrigger, to the side of the ’’coursie”, where the first rower sat. This ’’coursie”
consisted of two ’’walls” of thick wood running fore- and aft along the centerline of the
convex deck from ”joug de poupe” to ”joug de proue”. It had several functions: longitudinal
strenghthening of the ship, storeroom for sails and spars aft of the mainmast, which stood in
it (the formast stood beside it, generally on the port side), forward; a ’’tunnel” for the bowchaser to recoil into and, being covered by transverse planks, a gangway between poop and
fore deck (’’tambouret”). In the galley-concept in the resolution of December the 7th, 1600
the width of the ’’coursie” (at the outside) was 4 feet and 3 feet three inches within. So, if
the foot was 0.283 m, 1.132 m. It had to contain a half curtow, which was a 24-pounder
(according to, a.o. the resolution of July the 16th, 1601), and its wheelless carriage. We
cannot say much about these proportions, where we see that Hobier (Hobier, p. 27) makes
a coursie 2 1/2 pans (a pan is 9 French inches) contain a gun firing a ball of 33-34 ’’poids de
Roy”, according to the Grande Larouse the same as ”un livre poids de marc”, which in
Martini’s Manuale (1883) is 0.48 kilogramme, while an Amsterdam pound was 0.49, but
variation was always possible. Hobier’s galleys were large ones of twenty-six oars a side, 130
feet 6 inches long. The galleys of the 1600 program were 120 feet long and had a beam of 20
feet. So we can expert the red galley to have a smaller bowchaser, but to have oars of 22 feet
she probably needed a ’’coursie” 4 feet wide. In that case the main beam stuck out 6 feet on
either side. If the apostis was one foot further from the coursie, the 7 feet were just right for
the loom. The red galley had three rowers to a bench. They must have needed a bench 4 1/4
feet long. Barras de la Penne makes the bench for 5 only 7 feet long. As the benches slanted
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slightly forward there was a little over 3 feet left between bench and ’’apostis” in the Vlaardingen galley and 4 1/2 longer feet in the French galleys, but as in the former there would be
15 feet outside and in the latter 25, the leverage was about the same. We have it from both
ends of the galley-hierarchy, from captain Barras de la Penne to ex-format Jean Marteilhe
(Marteilhe, p. 165) that the last man on the bench had little to do by galley-standards, though
we should not forget that Barras wrote about five men to a bench and Marteilhe was one of
six. On the whole we must say, that though an apostis sticking out only 1 foot at the main
beam in narrow, it seems to fit a short ship, which by galley-standard, the red galley was; 1:8
is a common proportion and she was not yet 1:5.
The resolution of August 31st and September the 1st 1601 shows that Van Buren had discar¬
ded his ’’suitable cabin”. A cabin, whatever the standards of suitability, was an anomaly in a
galley. Commonly, the only cabin worthy of the name was aft an belowdecks. The inex¬
haustible Barras de la Penne tells us that many a galley of his day was built with-too high a
poop because her captain wanted a cabin he could stand up in. Van Buren had also demo¬
lished his ’’compagne”, which in this context probably means the raised poopdeck, viz. the
roof of the cabin. There are several instances of this use for a cabin in galleys. A galley-model
in the Nationaal Scheepvaartmuseum at Antwerp, from Massalubrense near Naples, dated ca.
1700 (Communication from Mr. J. van Beylen), shows a low cabin on the poop, with on top
the ’’arceaux” (hoops) which generally form the skeleton of the shelter on a galley’s quarter¬
deck. A similar arrangement is seen on the model of a three-masted galley, probably 18th
century, in the Museo Navale at Genova-Pegli, shows a similar arrangement. The arceaux
are missing, but the rudder has two tillers, one on cabin- and one on roof-level. Perhaps this
arrangement is also meant in the model of a galley in the Rijksmuseum at Amsterdam. The
original of this model is supposed to have been built in the Netherlands for Czar Peter the
Great, but except for the Russian eagle in the decoration we have no evidence of this earlier
than 1858 (Obreen). The cabin has a flat roof, but without any arrangements for navigational
use, and where ordinary galleys have a quarterdeck on the level of ’’coursie” and ’’espale”,
steps run down from the ’’coursie” to the cabin floor, on the level of the actual convex deck.
The latter feature makes the ship look like a luxury-yacht.
From the same resolution we obtain more technical information. The demolished cabin made
room for two more pairs of oars. This poses problems. With fourteen oars a side not only the
Barras formula does not fit anymore; but things get very cramped forward and aft of the
rowing-frame. Still, Van Buren’s doing away with the cabin makes the impression of going
back to normal. He may have done away with ’’espale” too, as the designer of the galley
”Den Nye K0benhavnske” did in 1696 (drawing in Rigsarkivet), but he left a long deck be¬
hind the ”joug de poupe”. We do not hear that Van Buren had the hull changed in any way
so we must suppose that everything found its place. The benches were narrow, in Barras de la
Penne’s time 6 inches. Most men’s legs, especially when not horizontal, will fit into 3 feet,
even Amsterdam ones. Moreover the space between the benches also has to contain the swing
of the loom. The loom of the oars of the 1600 galleys was 11 1/2 feet, if Bijl’s conjecture was
right the looms in the Red galley were only 7 feet so less room may have been needed to
swing a sweep. He also wants eighty-two men at the oars, which is two short unless he
applied the principle of Padre Oliveira (Oliveira) and had only two men on his foremost
benches, and three too many if he had one benche in use for the ’’fougon” (galley). Now he
has no cabin anymore, he wants tents for the poop and the two tents (one against the sun,
one against the rain and cold) to put up over the rowers when lying still, have to be enlarged.
He wants his pooptent painted, as Jakob Michielsz. Wip, captain of the Dordrecht galley had
done. He also wants the leftover leather from the bigger Dordrecht galley, where it is being
renewed, to cover his rowing benches. He wants a new ’’bezaan” and a ”fok ’ (a bezaan is a
mizzen and a ”fok” is a foresail). In the concept of December the 7th 1600 it is left to the
discretion of the local authorities either to mizzen or square-rig their galleys. A mizzen being
a lateen in the 16th and 17th century it is logical to assume that by mizzen the usual lateen
rig for galleys was meant. So as in his day, two masts were the rule for galleys, Van Buren
must have had a lateen on his mainmast. Moreover in some lists of sails for the mainmast, gal¬
leys having differently sized sails for different weather, includes a ’’misaine” (Fourquin).
Crescentio, in his list of gear (p. 8), mentions a third mast, called a ’’mezana”, and a sail cal¬
led ’’mezana” for that mast. Hobier mentions the rare occurrence of a third mast aft, the sail
of which he calls ’’mezanin” (p. 38). We may assume that mizzen was always an acceptable
term for the lateen sail farthest aft. The confuse matters, ’’misaine” is foresail in sailing21

french, the galley-term being ’’trinquet”, in italian ’’trinchetto”, and Witsen (p. 210) calls the
foremast of a galley ’’bezaansmast”, though on page 212 he is seen to know the word ’’trin¬
chetto”. Crescentio also (p. 8) mentions a square ’’mezana”, but says it is ’’quasi fuor di uso”
(almost out of use).
We are not certain about the shape of the ”fok”. Johan Rem’s print (in the Amsterdam
Scheepvaartmuseum) of the battle off Sluis against Spinola in 1603, shows the Spanish gal¬
leys wholly lateen-rigged and the Dutch ones with square foresails, but as Rem was a contem¬
porary but possibly not a eye witness, he may have done so just to distinguish the sides. Any¬
way, there was nothing specifically Dutch about square-rigged galleys. Crescentio says the
same on page 8 about ’’trinchetti” as about ’’mezzane”, and already Jal noticed that old
Italian paintings frequently showed square rigged galleys (Jal I, p. 403, 404). All we have
mentioned here, except the cabin, was common Mediterranean practice. But another thing
was not: Van Buren wanted a mizzen ’’with its bonnets”. A bonnet was a rectangular strip of
canvas, that could be attached to the foot of a sail. We are lucky in that an almost contem¬
porary bonnet for a mizzen has been preserved, viz. one belonging to the ’’Vasa” (Bergtsson).
Mediterranean practice was and remained, that, except for one and sometimes two reefs
(Olesa-Munido, I, p. 64), galleys bent different sails in different weather. Here we perhaps see
a more practical alternative.
Van Buren also asks for ’’werpdreggens” (throwing grappels), which Bijl thought were for
boarding (Bijl, p. 187), but may be the Mediterranean galley-anchor with 4 flukes and no
stock, called ”fer” or ’’ferro”.
Lastly for ropes, of which the present author has not been able to trace those named ’’kycken”
and ’’gateling”. ’’Zwichteling” may be ’’zwichting ” (catharping). As we have seen, there was
by this time another galley. She is first mentioned in a resolution of April the 5th 1600 as
building in Dordrecht. The wood for her was that of six ’’samoreuses” (river-barges of which
the exact nature is not known anymore). According to a resolution of the 16th of the same
month Van Buren gave advice for her construction and was in the running for becoming her
captain. She became known as the black-or great galley of Dordrecht, which made the red
galley the small one. She was the only Dutch galley to attain and was celebrated in contem¬
porary prose (Verhaghen, 1600) and song (Scheurleer, pp. 59-63) for her raid, under her cap¬
tain Jacob Michielsz Wip, (November the 29th 1600) on Antwerp, where several enemy ships
were captured. This galley has been inadequately described. A chronicler of Dordrecht,
Matthijs Balen Jansz, (p 867) wrote that she was 46 or 48 ’’schreden” (paces) long. We do not
know what pace he meant. Certainly not the Venetian ’’passo” which was 5 feet, a Venetian
foot being 0.34 m (Martini). This being a double pace Balen’s may reasonably have been
about half of that. According to Balen she carried fifteen metal pieces, not counting many
’’pierriers”. As we have seen metal pieces can be ’’pierriers”, but here they probably are the
forward pieces and perhaps some firing aft from the ’’espale”, as distinguished form the
’’pierriers” between the oars. The number fifteen is high, but inspires confidence by being
odd, and when we see the artillery Spaniards crammed on ’’conille” and ’’rambades” (Guilmartin, p. 299, 300. pi. 19) it is not impossible. In the resolution of the 5th of April it was
stated with satisfaction that the new galley would be fit to carry much heavy artillery. It is
also said that she was to have 19 oars a side, and this is useful information. Assuming an
’’interscalme” of 4 feet again, the Barras formula gives a lenght of 108 feet, which is plausible.
As we said before, one resolution allotted her 22 feet oars. Now giving her a ’’coursie” 4 feet
wide, she would have a ’’largeur de vogue” of 18 feet, which is even less than Barras indicates
and would make the black galley a very slim ship indeed, especially in view of all those guns.
The resolution of April the 5th 1600 wanted to make her oars 40 feet long, but this unlikely
too, as the galleys of the 7th of December 1600 program, which were to be 120 feet long,
had a space 11 1/2 feed wide between ’’coursie” and ’’apostis”, would need oars of 36 1/2
feet (like Barras’s but in different feet). Changing the ’’interscalme” of the black galley would
not mend matters in either case. With a 4 feet ’’coursie”, an 18 feet beam, a ’’largeur de
vogue” of 23 feet and in consequence oars of about 32 feet long, she would be a plausible gal¬
ley, but of course this is conjectural.
Another puzzle is how Wip manned the oars. Twice, in the resolutions of August the 17th
and 19th 1600, it is said that he needed a hundred rowers. These could be accommodated by
a variation of the system Hobier described (p. 54) viz. seventeen benches of five men aft, and
nine benches of four men forward of the mainmast. Wip could have had twelve benches of
three and seven of two. In this way the black galley was certainly undermanned, especially
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when we compare her to the small galley with three men to each oar. The last information we
get about one of these galleys is that Van Buren, according to the resolution of January the
17th 1603, was given sixty new oars and 200 pounds of lead to balance them. Barras de la
Penne describes how this was done. Lead of the desired weight was made into a rectangular
strip, a mortise of the same size was cut in the loom, the lead laid in it and fastened with nails.
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Possible aspect of Vlaardingen galley. Starboard view. Drawn by the author. Interscalmium ?/, feet.
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Possible aspect of Vlaardingen galley. Seen from above. Drawn by the author.

Fig. 3
Possible aspect of Vlaardingen galley after rebuilding. Starboard view. Drawn by the author.

Tot naricht om bij nacht aen de noordstar ende wachters te vinden hoe laet het is.
W.F.J. Mörzer Bruyns jr. *

Fig. 4
Possible aspect of Vlaardingen galley after rebuilding. Seen from above. Drawn by the author.

^nU^lSm4ffeetrdreCh,gal,ey' S,arboard view' Beam bein* unknown, view from above and oars omitted.
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Het Rijper Museum ”In ’t Houten Huis” bezit een handschrift-tabel (afb. 1) dat dezelfde fun¬
ctie heeft als een nachtwijzer. Een nachtwijzer, ook wel nocturniaal of nocturlabium ge¬
noemd, is een insturment (afb. 2) waarmee een waarnemer op het noordelijk halfrond 1) aan
de stand van de sterren Dubhe en Mirak (« en/9 van het sterrenbeeld Grote Beer) of aan de
stand van Kochab (ft Kleine Beer) ten opzichte van de Poolster (<* Kleine Beer), zijn lokale
tijd kan vinden (afb. 3). Dubhe, Marik en Kochab worden ook wel de wachters genoemd.
Over de nachtwijzer, in de 16e, 17e en 18e eeuw veel op zee gebruikt, is in het Nederlands
uitvoerig geschreven door Ernst Crone 2,3) zodat hier niet verder op dit instrument zal wor¬
den ingegaan. Het verschil tussen de tabel en een nachtwijzer ligt voornamelijk in het gebruik.
Met de tabel moet de stand van Kochab ten opzichte van de Poolster worden geschat, terwiji
dit dankzij een draaibare houten arm met een nachtwijzer vrij nauwkeurig is te bepalen (afb.
2).
Het blad waarop de tabel is geschreven, is van papier, meet 325 x 208 mm en is waarschijnlijk
uit een schrift gescheurd. Het Rijper Museum kan helaas niet meer nagaan hoe het in het bezit
van dit stuk is gekomen, maar uit de namen die er op staan vermeld kan men opmaken dat
het altijd in De Rijp, of althans in het bezit van bewoners van die plaats zal zijn geweest. Bo¬
venaan het blad staat: Schipper Pieter Symonsz. Pronck uyt De Rijp tot naricht om bij nacht
aen de noordstar ende wachters te vinden hoe laet het is.
Pieter Sijmonsz. Pronck zal ongeveer 1610 te De Rijp zijn geboren, hij wordt als Pieter
Sijmonsz. op 23 december 1633 aangenomen op belijdenis in de Gereformeerde kerk te De
Rijp. Van 1666 tot 1673 treedt hij verschillende malen op als doop- en als huwelijksgetuige
bij zijn kinderen in De Rijp 4). Op welke schepen hij heeft gevaren en in welk vaargebied is
helaas niet bekend. Onderaan het blad is het volgende geschreven: Geschreven in de Witte Zee,
seylende langhs de Russche custe in ’t schip ” ’t Vlieboot” anno 1657 adi 9 july. Als wij seylen of laveeren is Godt met ons, wie kan ons deeren. UI. so. Aldert Pietersz. Pronck, varende
present met schipper Pieter Aenesz. Booy naer Archangel. Het schip ” ’t Vlietboot” mat 200
lasten en maakte in 1657 een reis van Amsterdam naar Archangel en terug onder schipper
Pieter Aenesz. Booy (ook wel Annes Boy geschreven). Het bevrachtingscontract voor de reis
werd op 5 juni 1657 ten overstaan van notaris Jan Volkertsz. Oli in Amsterdam opgemaakt 5),
de bevrachters waren de Rijper kooplieden Lourens Pietersz. en Jacob Fredericks. Wat de la¬
ding was, is niet bekend. Aangezien een reis naar Archangel toen ongeveer vier weken duurde
6), zal het schip gezien de contractdatum en de datum waarop de tabel werd gemaakt, kort
na het opmaken van het contract zijn vertrokken. Uit 1658 is een scheepsverklaring bewaard
gebleven 7) van hetzelfde schip en kapitein. Het betreft een reis, een ware zwerftocht langs
Europese havens, onder meer van Riga naar Bordeaux, Danzig, Riga, Londen, Holland, Riga
en tenslotte naar Amsterdam, met als lading klaphout, wijn, zout en hennep. Er is tussen
Pieter Aenesz. Booy en het plaatsje De Rijp geen verband te leggen, de vader van Pieter
Aenesz., Anne Tjaerts, kwam van Vlieland. Het is niet bekend in welke hoedanigheid Aldert
Pietersz.- Pronck de reis'meemaakte. Een familierelatie tussen Aldert Pietersz. Pronck en
Pieter Sijmonsz. Pronck kon tot dusver niet worden aangetoond, noch kon een familierelatie
tussen deze twee en de Rijper bevrachters Lourens Pietersz. en Jacob Fredericks worden aan¬
getoond 8). Mogelijk was Aldert Pietersz. Pronck, die omstreeks 1600 in De Rijp is geboren
en op 24 maart 1623 als Aldert Pietersz. op belijdenis is aangenomen in De Rijp, vertegen¬
woordiger van de bevrachters tijdens de reis naar Noord Rusland.
Aldert Pietersz. Pronck heeft kennelijk de tabel gemaakt voor schipper Pieter Symonsz.
Pronck, misschien in de veronderstelling dat hij hem iets nieuws mededeelde. Zelf had Aldert
Pietersz. er op deze reis niet veel aan, want als gevolg van de pooldag scheen de zon voort¬
durend of was er slechts een korte schemering rond middernacht, waardoor de sterren niet of
nauwelijks te zien waren. Dat schipper Pieter Symonsz. iets nieuws werd medegedeeld, moet
* Voor het aan mij beschikbaar stellen van het hierna te behandelen handschrift, voor bestu¬
dering en fotografie, ben ik .bestuur en conservatrice van het Rijper Museum ”In ’t Houten
Huis” zeer erkentelijk.
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onwaarschijnlijk worden geacht, want al sedert 1558 kende Hollandse zeelieden de nachtwij¬
zer als instrument 9). Ook in latere zeevaartkundige boeken zoals die van Michiel Coignet 10)
en van Comelis Jansz. Lastman 11) wordt het instrument beschreven. Er is mij maar één Ne¬
derlandstalig zeevaartkundeboek van vóór 1657 bekend waarin de nachtwijzer niet wordt be¬
schreven of genoemd, maar dat wel een beschrijving bevat hoe een tabel, zoals door Aldert
Pietersz. samengesteld, moet worden gemaakt. Hoewel geen absolute zekerheid bestaat lijkt
,!waarschijnlijk dat Pronck dit boek voor het samenstellen van zijn tabel heeft geraadpleegd
12). net is van Pedro de Medina en oorspronkelijk getiteld "Arte de Navigar” in 1545 te
Valladolid (Spanje) verschenen. Het werd in het Nederlands vertaald door Marten Everaert
van Brugge en in 1580 te Antwerpen uitgegeven. Het was het eerste boek in de Nederlandse
taal dat uitsluitend over zeevaartkunde handelde en dat speciaal bestemd was voor zeelieden
De Nederlandse vertaling beleefde vier uitgaven: 1580, 1589, 1592 en 1598, de laatste drie
verschenen te Amsterdam. De Nederlandse titel luidt: De zeevaert oft conste van ter zee te
varf"-„
zeevaert 13) is verdeeld in acht ’’boeken”, elk onderverdeeld in een aantal ”caFwuf vY°°r°ns lsJ.va,n b®lanS het viJfde boek dat handelt over de Poolster. Het tiende capittel (blz- 64-65) van dit boek is getiteld: ”van een horologie an den noordenpole deur dewelcke
men weten mach wat ure van der nacht is, op wat tijt dat is oft op wat plaetse dat yemandt
hem vindt . De Medina vangt aan met de mededeling dat het voorste wiel van de Wagen
(waarmee de ster Kochab van het sterrenbeeld Kleine Beer, ook wel Kleine Wagen genoemd
wordt bedoeld), eenparig rond de hemelpool 14) draait en zoals een wijzer van een horloge5
aanwast welk uur van de nacht het is. Dit, aldus De Medina, kan men afleiden uit de stand
van Kochab ten opzichte van de Poolster als men de datum kent. Men gaat aldus te werk: te¬
ken een ster (de Poolster) in een kruis (afb. 4); men benoemt de delen van het kruis ’’linker
arm, hoofd, rechter arm en voeten’ (afb. 5); vervolgens deelt men de aldus ontstane kwadran¬
ten door middel van limën” (afb. 6) waardoor de cirkel in achten is verdeeld Is men zover
met de constmctie gevorderd schrijft De Medina: ”Als ghij dese maginatie ghemaeckt hebt so
considereert dat de merste sterre, te weten d’eerste van de twee wielen die hier vooren ghenoemt wordt het radt van der horloghie oft d’horloghiesterre in vierentwintigh uren passeert
ende draaijt om deze acht deelen, ende blijft in elck dry uren . . . enz”. Kochab draait dus in
bijna (zie hierover later meer) 24 uur in een cirkelbaan rond de hemelpool, linksom en doet
over een segment van de zojuist getekende cirkel (l/8e cirkel) drie uur. De cirkelbaa’n noemt
men tegenwoordig de schijnbaar dagelijkse beweging” van de ster, een waarnemer op onze
breedte kan hiervan slechts het nachtelijk gedeelte zien. De volgende stap is het intekenen van
Kochab en soms ook van / Kleine Beer (zoals ook in de tabel van Pronck is gedaan). Kent de
samensteller van een stand van Kochab ten opzichte van de Poolster de bijbehorende tijd en
datum, dan kan hij met de wetenschap dat de ster van l/8e cirkel 3 uren doet, voor het hele
jaar de tabel opstellen. Zo n stand wordt door De Medina verstrekt: ’’half April op de middernacht dese sterre zal wesen met de Noordsterre op ’t hooft”. Volgens de gegevens waarover
De Medma beschikte, stond Kochab op 15 april te middernacht pal benoorden de Poolster
Dit klopt met maar we laten hem nog even aan het woord: ’’Nochtans segghe ick hier dat sy
somtijdts versocht hebbe met seer goede horloghiens, die ick preciselijck juysteerde met een
omganck vander Sonne, ende hebbe bevonden dat totten twintichsten van April dese horloghie sterre ende Noordsterre connen op den middernacht reght teghen een over staan”. Maar
ook deze datum, 20 april, klopt niet. Volgens de Juliaanse tijdrekening 15), en die is in alle
Nederlandse vertalingen van De Medina’s boek gebruikt, stond Kochab pas op 25 april te oms reeks middernacht ten noorden van de Poolster 16). Het verschil van vijf dagen is niet zo
belangrijk; maakt men de tabel volgens de tweede datum van De Medina, dan loopt de tabel
ó x 4 - 20 minuten voor. Ziet een waarnemer dus op 20 april Kochab benoorden de Poolster
staan, dan is het met middernacht maar al 20 minuten later (vergelijk afb. 7), de vier minuten
worden hierna verklaard.
We bekijken nu met de in De Zeevaert verstrekte gegevens naar het blad van Aldert Pietersz
Pronck (afb. 1). Bovenaan is de tekening zoals door De Medina opgegeven, met dien verstande
ft uPn nCn dC cirkel heeft verdeeld in 32 stukken, zodat een stuk 45 minuten in tijd voorsteiLDe aflezmg van de wijzerplaat van Pronck kan dus iets nauwkeuriger gebeuren dan die
v n De Medina, maar de grotere nauwkeurigheid is niet in de tabel doorgevoerd, zodat er toch
geïnterpoleerd moet worden. Op acht plaatsen rondom de cirkel zijn drie sterretjes getekend
fookf». Kochab en J Kleine Beer, de eerstgenoemde
X„sTi
dichtst bij de cirkel, terwijl Kochab de middelste van de drie is. Om de tabel te beschrijven
moet eerst de eerder genoemde 4 minuten worden verklaard. De periode tussen twee opeen-

volgende benedendoorgangen van de zon door de hemelmeridiaan (24 uren) noemt men een
zonnedag. Omdat het hier niet ter zake doet, wordt geen onderscheid gemaakt tussen een
ware en een middelbare (voor ons dagelijks gebruik) zonnedag. Een sterredag (twee opeenvol¬
gende benedendoorgangen van het punt ram door de hemelmeridiaan) duurt iets korter dan
een zonnedag, namelijk 23 uur en 56 minuten en enkele seconden. Voor gebruik in deze tabel
ronden we het verschil naar boven af op 4 minuten. Omdat een sterredag korter is dan een
zonnedag, zien we de sterren iedere volgende dag 4 minuten eerder opkomen, door de meri¬
diaan gaan en ondergaan (zie afb. 7). Dit tijdsverschil komt tot uitdrukking in de tabel, die is
opgesteld voor intervallen van telkens ongeveer 15 dagen, want 15x4 minuten = 60 minuten,
een uur dus. Kochab komt iedere ongeveer 15 dagen een uur eerder benoorden de Poolster
(zie de eerste vertikale kolom in tabel. afb. 1). Per dag, in de tabel de horizontale kolommen,
wordt de tijd met intervallen van telkens drie uren opgegeven, bijvoorbeeld 1 januari; 8 uur,
11 uur, 2 uur, enz. de bijbehorende richtingen waarin Kochab ten opzichte van de Poolster
wordt gezien, zijn noord-west, west, enz. Eerder is gezegd dat Kochab volgens Juliaanse tijd¬
rekening op 25 april te omstreeks middernacht benoorden de Poolster stond. Maar deze tijd¬
rekening is in 1582 vervangen door de Gregoriaanse tijdrekening 17), en volgens deze stond
Kochab in 1657 op 7 mei omstreeks middernacht benoorden de Poolster 18). Nu blijkt dat
Pronck Kochab op 1 mei te middernacht boven de Poolster laat staan (afb. 1, le kolom), hij
heeft zich dus noch aan de Juliaanse noch aan de Gregoriaanse tijdrekening gehouden. De re¬
den hiervoor is mij niet bekend. Een verklaring kan zijn dat hij door afronding tot deze datum
is gekomen omdat hij de tabel op de eerste van de maand wilde laten beginnen. Voor de
nauwkeurigheid speelt een dergelijke afronding nauwelijks een rol, we zeggen al dat vijf dagen
fout een tijdverschil geeft van 20 minuten, bij zeven dagen is dat 28 minuten, een toen voor
gebruik op zee te verwaarlozen kleine periode.
De tabel is trouwens niet helemaal nauwkeurig wat blijkt als men hem van dag tot dag uit¬
werkt (afb. 7). Op 15 januari loopt hij 4 minuten voor, op 1 februari 4 minuten achter, op 15
februari loop de tabel weer gelijk en op 1 maart weer 4 minuten voor. Maar tegen het einde
van het jaar treden er verschillen op van 8 tot 12 minuten, omdat er geen rekening is gehou¬
den met maanden van 31 dagen. Deze verschillen zijn in de praktijk wat minder omdat in de
tabel geen rekening is gehouden met de afronding naar boven toe van het verschil tussen een
zonne- en een sterredag. Hierdoor heeft men per dag ca. 4 seconden te veel gerekend, dit be¬
drag is na 15 dagen opgelopen tot 1 minuut welke tijd men op de hierboven genoemde ver¬
schillen in mindering moet brengen. Zo loopt de tabel op 15 januari geen 4 maar 3 minuten
voor, enz. Als men de tabel verder bekijkt, dan blijkt dat ook op 1 november om 12 uur
Kochab benoorden de Poolster staat. Dat is ook zo, maar het is 12 uur ’s middags, een tijdstip
waarop het, althans op onze breedte, daglicht is zodat de sterren niet te zien zijn. Omdat dit
voor meerdere tijden in de tabel geldt, is deze apart uitgewerkt voor de hele uren van 0 tot 24
per etmaal (afb. 8). Vanzelfsprekend geldt dat een waarnemer op hoge breedte, in de Pool¬
nacht de tabel voortdurend kan gebruiken, terwijl dezelfde waarnemer er tijdens de Pooldag
niets aan heeft.
Conclusie.
In het Museum ”In ’t Houten Huis” te De Rijp wordt een even merkwaardig als zeldzaam
stuk bewaard dat een interessante bijdrage is voor de geschiedenis van de tijdmeting op zee.
Men mag de tabel van Pronck echter niet beschouwen als een belangrijk hulpmiddel bij de na¬
vigatie zoals bijvoorbeeld kompas, jacobsstaf en kaart. Nauwkeurige tijdmeting op zee was tot
de 19e eeuw niet mogelijk met de in gebruik zijnde zandlopers, zonnewijzers en nachtwijzers.
Men hield met deze instrumenten de tijd vooral bij om het dagelijks leven aan boord te kun¬
nen regelen. Maar zeker de zonnewijzer en de nachtwijzer waren nauwkeuriger dan de tabel
die waarschijnlijk beter past in de tijd waarin Pedro de Medina zijn leerboek liet verschijnen
(1545). Van de tabel zoals door Pronck gemaakt ken ik geen ander voorbeeld. Wel bestaat er
iets dergelijks. In een handschrift-almanak uit 1587 in de bibliotheek van het ’’Nederlands
Scheepvaart Museum” te Amsterdam komt een jaaropgave voor van 24 tijden waarop Kochab
benoorden de Poolster staat; het is aldus gesteld: ’’april om 1 uur boven; half april om 12 uur
boven; mei om 11 uur boven; half mei om 10 uur boven” enz., maar een tekening is er niet bij
en van een verdeling per etmaal is geen sprake. De waarden verschillen een uur met de tabel
van Pronck en komen dichter bij de oude dan bij de nieuwe stijl.
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Noten
1. In de praktijk is de Poolster bezuiden ca. 8° noorderbreedte, als gevolg van absorptie van
het sterrelicht door de verschillende opeengeperste luchtlagen vlak boven het aardopper¬
vlak, niet meer goed zichtbaar. Als de wachters bezuiden de oost-west as door de Poolster
staan geldt zelfs een hogere breedte als grens waarbeneden men Poolster en wachters niet
meer voor tijdmeting kan gebruiken.
2. Crone, Ernst: De nachtwijzer of nocturniaal. In: Jaarverslag Vereeniging Nederlandsch
Historisch Scheepvaart Museum, 1938 blz. 41-47.
3. Crone, Ernst: De nachtwijzer of het nocturniaal. In: ”De Zee”, 1939 blz. 313-321 en
377-391.
4. Brief van F.J.M. Otten van het Rijksarchief in Noord-Holland d.d. 30 maart 1977, nr.
49390 in het ’’Nederlands Scheepvaart Museum” te Amsterdam.
5. Aanwezig in het Gemeentearchief Amsterdam: Notarieel Archief nr. 1539/37.
6. Zie voor de vaart op Noord-Rusland in de 17e eeuw: S. Hart: Amsterdamse scheepvaart
en handel op Noord-Rusland in de zeventiende eeuw. Hoofdstuk 12 in ’’Geschrift en Ge¬
tal” Hollandse Studiën 9, Dordrecht, 1976 blz. 267-314.
7. Aanwezig in het Gemeentearchief Amsterdam: Notarieel Archief nr. 1558B/1103, notaris
Jan Volkertsz. Oli, verklaring 13 juli 1658.
8. Brief van R.M. de Raat van het Rijksarchief in Noord-Holland d.d. 6 juni 1977, nr. 49523
in het ’’Nederlands Scheepvaart Museum” te Amsterdam.
9. De nachtwijzer wordt beschreven door Cornelis Anthonisz. in Onderwijsinge vander zee/
om stuermanschap te leeren (Amsterdam, 1558).
10. Coignet, Michiel: Nieuwe onderwysinghe op de principaelste puncten derzee-vaert (Ant¬
werpen 1580).
11. Lastman, Cornelis Jansz.: Kunst der stuer-luyden (Amsterdam, 1661) Blijkens het voor¬
woord verscheen de eeste druk in 1621.
12. In ieder geval heeft Pronck voor zijn tabel een Zuid-Europese bron geraadpleegd omdat
deze geldt voor de stand van Kochab ten opzichte van de Poolster. Noord-Europese zeelie¬
den zoals bijvoorbeeld Cornelis Anthonisz. (zie noot 9) gebruikten bij voorkeur de sterren
Dubhe en Mirak ten opzichte van de Poolster, omdat de Grote Beer aan de hemel gemak¬
kelijk herkenbaar is. Maar omdat Dubhe en Mirak verder van de Poolster afstaan dan
Kochab zijn ze op lage breedte vaak niet zichtbaar. Kochab staat dichter bij de Poolster
en blijft dus naarmate men zuidelijker komt lang circum-polair boven de horizon.
13. Blijkens het voorwoord van Maarten Everaert in de eerste Nederlandse uitgave, gebruikt
hij voor de vertaling zowel de Spaanse uitgave van 1545 als de Franse vertaling van 1554,
en bracht hij enkele verbeteringen aan. De teksten van de Nederlandse edities zijn gelijk¬
luidend, voor dit artikel werd de vierde uitgave, van 1598, gebruikt.
14. De hemelpolen zijn de snijpunten van de (denkbeeldig) verlengde aardas met de sfeer
waarop we de sterren geprojecteerd denken. De sfeer draait schijnbaar in bijna 24 uur
rondom de as. De Poolster valt niet samen met de hemelpool maar draait er in een klein
cirkelvormig baantje omheen. Voor het vinden van het nachtelijk uur moet men zich be¬
dienen van de verbindingslijn wachter(s)-hemelpool, omdat de laatste niet zichtbaar is
wordt hiervoor de Poolster gebruikt, die er zeer dichtbij staat. Omdat de boldriehoek
hemelpool-poolster-wachter onveranderlijk is treden er geen fouten op.
15. De Juliaanse jaartelling (oude stijl) werd in het jaar 46 voor Chr. door Julius Cesar inge¬
steld en komt in hoofdzaak overeen met het thans in gebruik zijnde jaar van 12 maanden
en eens in de vier jaar een schrikkeljaar. Omdat deze telling niet geheel nauwkeurig was,
was de kalender in de loop der eeuwen voor gaan lopen, in 1582 was dat 10 dagen. Dat
wil zeggen dat in 1582 de zon niet op 21 maart in het sterrebeeld Ram kwam, maar al op
11 maart. Op last van Paus Gregorius XIII is de kalender in 1582 gewijzigd en ontstond de
door ons ook nu nog gebruikte Gregoriaanse jaartelling (nieuwe stijl). In oktober van dat
jaar werden 10 dagen overgeslagen zodat de lente evening weer !p 21 maart viel en voor
de navolgende eeuwen werd afgesproken een bepaald aantal schrikkeldagen te laten ver¬
vallen, waardoor werd gezorgd dat de lente-evening ook in de toekomst op 21 maart zou
blijven vallen.
16. Uit de formule w 0 WP =*WP + (*RO - w 0 RO) volgt dat als Rechte Opklimming van
ster en (ware) zon gelijk zijn (het verschil van de aftrekking is nul), de westelijke uurhoe¬
ken van zon en ster gelijk zijn. Dit is eenmaal per jaar het geval, voor Kochab is dat op 7
november (nieuwe stijl) als de Rechte Opklimming van zowel de zon als van Kochab 14
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uur 51 minuten bedraagt. Volgens de oude stijl was dit op 27 oktober, tien dagen eerder
dus.
17. Zie noot 15. De Gregoriaanse jaartelling werd in 1582 of kort daarna ingevoerd in alle
Rooms katholieke landen alsmede in Holland en Zeeland. Gelderland, Utrecht, Overijsel,
Friesland en Groningen volgden pas in 1700, Drente in 1701, Groot Brittannië volgende
in 1752, het verschil met de oude stijl was toen inmiddels tot 12 dagen toegenomen,
Rusland voerde pas in deze eeuw de nieuwe stijl in.
18. Zie noot 16. Op 7 november nieuwe stijl of 27 oktober oude stijl zijn de Rechte Opklim¬
mingen van de zon en Kochab gelijk, beide hemellichamen staan dan in de bovenmeri¬
diaan. Dit is om ca. 12 uur ’s middags zodat de ster dan op onze breedte niet is te zien.
Op 5 mei nieuwe stijl of 25 april oude stijl is het verschil tussen de Rechte Opklimming
van de zon en Kochab 12 uren. Kochab staat dan ’s nachts om ca 12 uur in de bovenmeri¬
diaan, de zon in de benedenmeridiaan.
Geraadpleegde literatuur:
R. Fruin, Handboek der chronologie (Alphen a/d Rijn, 1934).
The Nautical Almanac and astronomical ephimeris for the year 1930 (Londen, 1927).
Idem voor 1960.
Maritieme geschiedenis der Nederlanden. Deel I (Bussum, 1976), blz. 238-248.
O. Steppes, Cornelis Anthonisz., Onderwijsinge van der zee (1558) (Juist, 1966).
J. Swart, Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen (Amsterdam, 1835).
De heer J.B. Kist van het Rijksmuseum was zo vriendelijk de transcriptie die ik van het hand¬
schrift maakte, na te kijken. Voor het verstrekken van de gegevens uit het Amsterdamse ge¬
meentearchief ben ik dank verschuldigd aan drs P.D.J. van Iterson, chartermeester bij dat
archief, en drs C.J. van Wieringen, leraar wis- en zeevaartkunde aan de Hogere Zeevaartschool
te Amsterdam dank ik voor het doorlezen van mijn artikel en het geven van enkele essentiële
theoretisch zeevaartkundige aanwijzingen.
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(Afb. 2) (ontleend aan Maritieme geschiedenis
der Nederlanden, deel I, blz. 248. Bussum, 1976)
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Een damesverslag van een scheepsreis in 1751.
Dr. G.J. Schutte
Over gebrek aan reisverslagen en scheepsjournalen behoeft de gei'nteresseerde Nederlandse
historicus niet te klagen, bibliotheken en archieven bevatten ze in respectable aantallen. Wan¬
neer we enige aandacht vragen voor het ’’Journaal gehouden in het admiraalsschip De Liefde
zeijlende van Cabo de Goede Hoop na het vaderland in den Jaare 1751” 1) is dat dan ook
slechts, omdat het in enkele opzichten afwijkt van de massa’s soortgenoten. In de eerste plaats
vanwege het feit dat het is geschreven door twee jonge vrouwen (20 en 17 jaar oud). Journaalhouders waren meestal mannen met beroepen als schipper, koopman, matroos, soldaat, diplo¬
maat of ’’wetenschapper”. De interesses van dergelijke schrijvers werden slechts ten dele door
de meisjes die als luxe passagieres op De Liefde voeren gedeeld. Zij hadden echter belangstel¬
lingen die hen in hun journaal mededelingen deden verschaffen over zaken waar men elders
vrijwel tevergeefs naar zoekt 2).
De Liefde, vlaggeschip van een VOC-retourvloot van zes schepen, zeilde in drie maanden (5
maart-10 juni 1751) van Kaapstad naar Texel. Een vrij normale achttiende-eeuwse reis zonder
opzienbarende gebeurtenissen of ontmoetingen. Admiraal van deze vloot was Hendrik Swellengrebel 3) (1700-1760), zojuist afgetreden Gouverneur van de Kaap de Goede Hoop (17391751). Hij was aan de Kaap geboren en getogen en trok nu, na het Gouverneurschap te heb¬
ben overgedragen aan zijn zwager Rijk Tulbagh (1751-1771) 4) naar de Republiek der Ver¬
enigde Nederlanden om daar als bewoner van het landgoed Schoonoord onder Zeist zijn re¬
stant levensjaren te slijten. Dat hij als admiraal van de retourvloot fungeerde was een normaal
eerbetoon voor iemand van zijn rang en functie.
Swellengrebel, sinds 1746 weduwnaar van Wilhelmina ten Damme (in Swellendam leven hun
beider namen voort) werd op deze reis, behalve door een aantal personeelsleden, vergezeld
door vier van zijn kinderen: de dochters Helena Johanna (geboren 27.4.1730), Johanna
Engela (19.11.1733) Claudina Constantia (in de wandeling Stansie, 3.6.1739) en de jongste
zoon, Erdman Balthasar (11.10.1742). Drie oudere zoons waren reeds een aantal jaren eerder
om studieredenen naar Nederland gezonden. De twee oudste meisjes, Helena en Johanna,
schreven om beurten een stukje van het journaal waar het hier om gaat. Er valt verder weinig
van hen te vermelden. Helena huwde ruim een jaar later en stierf in 1753; haar zuster overleed
in 1798 te Utrecht, ongehuwd.
Om een indruk van hun verhaaltrant te geven, volgen hier de eerste paar dagen van hun jour¬
naal.
Vrijdag den 5 Maart, s avontszijn wij ten 10 uuren, onderzijlgegaan. Dien avond zaaten wij in
onze eetzaal, en dronken koffij; vader ging vroeg slaapen, dog wij bleeven, tot ontrent 10
uuren op zitten; wij aaten deezen avond flekvis met een booteram, met de Secretaris, Dokter,
opperstuurman en de jonge Outjes 5).
Saterdag den 6 Maart zeeziek geweest; den geheelen dag geleegen, niets genuttigt.
Zondag den 7 Maart zeeziek geweest; 's morgens wierd het gebedt gedaan, door de boekebinder, en een predicatie geleesen, uijt Jesaja 43-1-2; na de predicatie kwam Capteijn Outjes 6)
beneeden, en bragt ons booven op het halferdek; dien middag gebruijkte wij, vogelnessies
soup, dog waaren eeven zeeziek; na den eeten gingen wij na beneeden, dog teegen 4 uuren
weeder na booven; wij gingen op het halferdek zitten, elk op een leuningstoel, dog het schip
slingerde zoo geweldig, dat ik, Helena, met stoel en al om verre viel; ik bezeerde mij aan mijn
hand. Vanavond kwaamen wij in de passaat, wij zaaten met Leertouwer, onze twee luijtenant
en den dokter in onze eetzaal koffij te drinken, en hadde een praatje van de Caap, dog waaren
eeven benauwt, en zeeziek; wij hadde werk, om beneeden te kommen.
Maandag den 8 Maart was de zeeziekte wat gemindert; 's morgens dronken koffij; om 10
uuren gingen wij na booven op het halferdek; toen was de zeeziekte in ’t geheel over. Dien
middag zaaten voor de eerstemaal aan tafel, ik at gezout vlees met brood; suster Johanna met
grof brood, Stansie vlees met wortelen, Ertman weet nergens van, en denkt am de Caap niet
meer, maar wel zeijt hij, om grootmoeder 1) en tantes 8) en Keetje van Outshooren 9). De
Caapse vrinden wierdcn met een glaasie wijn niet vergeeten; na den eeten gingen wij na be34

needen, dog teegen 4 uuren weeder na booven, en bleeven tot in den avond op het halferdek
zitten, en naderhand in onze eetzaal, hadde muziek, de hofmeester op zijn harp beneffens de
andere musicanten op haare instrumenten, suster Johanna, Stansie en de secretaris zongen
luy terse 10) liederen, naderhand hadde wij consert, Suster Johanna en ik op de fluyte, en een
musicant op de fiool, vader, de capteijn, beneffens de andere vrinden, zaaten bij ons in onze
eetzaal. De klokke 8 uuren ging vader slapen, en wij op het halferdek, de capteijn, en de luijtenand gingen eeten, na dat die gegeeten hadde kwaamen sij bij ons sitten. Iks was wat flaau
geworden, van de speelen of de fluijt, ik dronk wat Caapse roode wijn van grootmoeder; onze
dokter, de luijtenants en de opperstuurman danste, dog naderhand speelde Gijsbregt van Amstel 11), onze boekebinder was de Gouverneur van Leyden, de capteijn, suster Johanna,
Stansie en ik zaaten daar bij, om dat fraaije spel aan te zien. Om 11 uuren gingen wij na be¬
needen, voor het eerst ontkleeden wij ons.
Dinsdag den 9 Maart stonden wij ten 7 uuren 's morgens op en maakte deeze morgen een be¬
gin met schrijven, wij aaten een beschuijtje met lekkere boter van grootmoeder, een half uur
daar na, moest alias de baalie 12) weer voor den dag voor Stansie, dog het duurde niet lang.
Te 10 uuren gingen wij na booven, en zaaten op het halferdek. Te 12 uuren zaagen wij in de
kaart, waaren toen 115 mijle van de Caap. Deeze morgen maakte Leertouwer een begin met
Ertman te leeren schreijven. Wij aaten gezoutelvlees) met doperten, en naderhand een boter¬
ham met Lijdse kaas, en een trossie druijven daar bij. Om 1 uur gingen wij na beneeden om
wat te rusten, te 4 uuren kwamen wij weer booven in het gebedt 13), toen het gedaan was
zaaten wij op het halferdek tee met confituuren te drinken, te 6 uuren gingen de dokter met
Stansie en Ertman in onze eetzaal op het gansebort speelen, dat niet zonder kraakeelen ge¬
schieden, want Ertman verloorde al zijn pepernooten. Ten 10 uuren gingen wij na onze kooij,
wij eeten van avond niet, vader is te half 8 na kooij toe gegaan, dog het was voor ons te vroeg,
wij gingen met de vrinden op het halferdek zitten.
Woensdag den 10 Maart om 8 uuren stonden wij deeze morgen op, na dat wij koffij gedron¬
ken, en ontbeeten hadde, zaaten Stansie en Ertman wat te leesen beneeden bij ons, om half
11 gingen wij na booven op het halferdek zitten. Suster Johanna en ik zaaten wat te leesen, in
de boeken van Vondel. Te 12 uuren zaagen wij in de kaart, en hadde zeedert gisteren middag
te 12 uuren 341/2 mijle gezijlt. Van deeze middag hadde wij op tafel een soup van roode
kool warmoes, gerookt schapenvlees, varkens haasje, varkensvlees gestooft, rollade en snijboonen. Na den eeten gingen wij op het halferdek wat zitten, en toen na beneeden, wij lieten
onze appelen hangen 14), naderhand diverteerde wij ons met de Hoeker 15), die digt agter
ons was, hij kreeg dikwijls een zeetje over. Om 4 uuren gingen wij weeder na booven en lieten
wat Confituuren krijgen, vader beneffens de vrinden kwamen bij ons op het halferdek onder
de tent zitten, en dronken tee, teegen den avond aaten wij een boteram van grof brood met
kaas, dat ons wonderwel smaakt, daar op dronken wij met de vrinden chokolade, en bragten
den avond met praaten door, vader nog wij aaten deeze avond niet, vader ging om half 9 slaa¬
pen, en wij om 10 uuren. Het schip houd nog aan met slingeren.
Donderdag den 11 Maart om 8 uuren stonden wij deeze morgen op, dronken koffij, en ont¬
beeten, een bischuijtje met boter en kaas, Stansie ging sitten leesen. Ertman leerde bij de
secretaris. Het schip slingerde zoodaanig dat vader met zijn stoel haast om verre zoude geval¬
len hebben haddese daar niet ten eersten bij geweest. Om 11 uuren ging wij na booven op het
halferdek, om 12 uuren zaagen wij in de kaart en hadde zeedert gisteren te 12 uuren 33 mijle
gezijlt; deeze middag hadde op tafel, soup van groentes, suurkool met gerookte worst en spek,
varkensrib op de rooster, schapenvlees gesmoort, rolpens met appelen, schorseneele 16), en
graau erten. Na den eeten wat op het halferdek gezeeten te hebben, gingen wij na beneeden
en aaten een queepeertje. Om half 5 gingen wij weeder na booven en dronken met de vrinden
tee, naderhand was het gebedt, teegen den avond lieten wat amandelen en okkernooten
kraaken en lieten ook wat peepernooten en rosijnen booven brengen, en aaten met de vrinden
daar van, naderhand dronken wij koffij. Van avond aaten wij aan tafel, en hadde het eeten
van te middag dat opgewarmt was, wij lieten reijst met rosijnen kooken, en wat ingelegde vis
krijgen. Na den eeten gingen wij weeder op het halferdek, vader ging te 8 uuren slaapen, en
wij om 10 uuren, vandaag heb ik zitten brij jen.
Vrijdag den 12 Maart stonden wij ’s morgens te 9 uuren op, dronken koffij, en ontbeeten een
bischuijtje met boter en kaas. Stansie ging sitten leesen, en Ertman leerde bij de secretaris. Ik
17) fulden 2 gansen, om 11 uuren gingen wij na booven, wij aaten deeze middag soup van
erten met pekelworst, raapen met schapenvlees, een stuk hollands pekelvlees, hoenders ge¬
smoort, gansen gebraaden, 2 groente roode kool en queepeeren. Na den eeten, na nog een
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weijnig op het halferdek gezeeten te hebben gingen wij na beneeden, suster Helena ging wat
leggen slaapen, dog Stansie en ik zaaten te schrijven. Om 4 uuren kreegen wij een visite van
vader, die na een half uur bij ons gezeeten te hebben, weer na booven ging. Wij gingen ook
na booven om tee te drinken, dog het water smaakte zoodanig na de rook dat wij geen tee
koude drinken. Teegen den avond dronken wij chokolade met de vrinden, en bragten den
avond met praaten door, om 8 uuren gingen wij eeten, na den eeten gingen wij weeder voor
zitten, speelde hantje plak 18), tot 10 uuren, en toen gingen wij slaapen. Van 12 tot 12,
291/2 mijle gezijlt.
In deze ongekunstelde trant gaat het journaal van de dames Swellengrebel verder. Het biedt
voor elke dag het zelfde verhaal met kleine variaties en is daarom te lang, te eentonig en te on¬
belangrijk om in zijn geheel te publiceren. Anderzijds geeft het overgenomen gedeelte reeds
aan waar de betekenis van dit journaal ligt: in de weergave van het alledaagse leven aan boord.
En dat nu eens niet van de gewone man, maar van vooraanstaande passagiers en scheepsoffi¬
cieren. Immers, over de werkzaamheden van matrozen en soldaten, hun eentonige, eenzijdige
voeding en sobere huisvesting en de strenge tucht waaronder zij stonden zijn her en der gege¬
vens te vinden, die bijvoorbeel door De Hullu 19) zeer leesbaar zijn samengevat. In het jour¬
naal van De Liefde vindt men echter, behalve over zaken aan elke zeereis eigen ( het weer,
passeren van kusten en schepen, gebeurlijkheden aan boord), belangwekkende mededelingen
omtrent de vormen van verstrooiing die men zocht, waaronder het nuttigen van maaltijden
een heel bijzondere plaats ingenomen blijkt te hebben. De opsomming, iedere dag weer, van
de samenstelling van die maaltijden, is daarbij een van de grootste verrassingen van dit jour¬
naal. We zullen een en ander thematisch de revue laten passeren.
De dagindeling, zoals hierboven onder 11 en 12 maart aangehaald te vinden, bleef de gehele
reis hetzelfde patroon vertonen. De ochtenden werden gevuld met lezen, schrijven (aan het
journaal), breien, naaien, het verrichten van eenvoudige huishoudelijke klusjes zoals het be¬
schermen van de kledingkisten tegen indringende kakkerlakken, en weleens wat schoonmaken
van de kajuit. Echt werken behoefden de gouverneursdochters natuurlijk niet, ze hadden
daarvoor ”een meyd” bij zich, zo blijkt uit een aantekening op 20 april: ’’Vandaag wierd onze
meyd ziek, zoodat wij zelfs meyd moeste weezen, dat ons wat ongewoon voor kwam”. Tot de
taak van de beide oudste meisjes behoorde ook het houden van enig toezicht op de jongste
twee gezinsleden. Stansie moest bijvoorbeeld zo nu en dan laten controleren of het ’’vragen
leren” (uit de Heidelberger Catechismus) vrucht afwierp. Verder mocht zij zich met haar pop¬
pen vermaken. Na het middagmaal volgde meestal een slaapje, zeker als de nachtrust geen
honderd procent was geweest door ziekte, slecht weer of door het lawaai van de scheepsratten. Bij de middagthee, op het halfdek of in de eetzaal, al naar de weersomstandigheden en
immer in het gezelschap van enige anderen, werd regelmatig genoten van confituren, noten,
amandelgebak of zelfgebakken taart. De avonden werden doorgebracht, zoals we zagen, met
vrolijke kout, muziek en diverse spelletjes. Afwisseling van de gewone regelmaat brachten behalve stormen, eens zo erg dat men in bed blijft en onder de dekens ligt te rillen van angst het passeren van St. Helena, het praaien van een ’’Guneesvaarder”, een Engels schip op weg
naar Amerika en zulke vermaken als het kijken naar een rog, een zeeduivel of noordkaper in
de omgeving van het schip. De dames visten ook zelf wel en vingen eenmaal uit de patrijs¬
poort van hun kajuit een makreel.
Na de aanvankelijke zeeziekte horen we niet meer van déze, wel van andere kwaaltjes. Aard
en remedie blijven meest voor ons verborgen - de ’’dokter” gaf ’’iets” bij verkoudheid, griep
of opwinding, eenmaal een kandeeltje 20) tegen griep, andermaal spiritus met wijn tegen de
tropenhitte, terwijl de man ook het aderlaten bleek te verstaan. Vader Swellengrebel - van wie
herhaaldelijk genoteerd staat dat hij zich niet goed voelde - moest eenmaal een ’’fommetief”
21) gebruiken, een andere keer ’’gruwel” 22) en werd een paar maal ader gelaten.
Voor afleiding zorgde ook een paar keer de hoeker Hector. Dat scheepje diende als verkenner
en communicatiemiddel en voer vaak in de nabijheid van De Liefde. De officieren van dat
schuitje hadden onderling moeilijkheden, want de kapitein 23) wordt afgezet en de onder¬
stuurman werd in de boeien geslagen en moest op zijn knieën vergeving smeken aan Swellen¬
grebel, omdat hij gedreigd had na aankomst in Amsterdam de ’’Caapse Hendrik zoude blind
schoppen en nog meer andere brutaliteijten” - de man kreeg vervolgens ’’voor het spil” 24) en
werd tot matroos gedegradeerd. Een uitkijk kreeg een fors pak slaag, omdat hij kennelijk had
zitten dutten, wand De Liefde werd bijkans door een ander schip overvaren - de meisjes
schrokken geweldig en Helena barstte in een huilbui uit, die de dokter met een drankje de
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baas werd. Verdere, onschuldiger, vermaken waren het afschieten van een kanon door Johan¬
na, die ook eens op het middaguur de afgelegde afstand met kaart en passer moch berekenen,
het kroosvissen in de Saragossazee en bezoeken van en aan passagiers van gelijke afkomst op
de andere schepen van de vloot. Verjaardagen van leden van het gezelschap en zelfs van hun in
Nederland vertoevende familieleden werden herdacht met 17 kanonschoten en ”een glaasje
wijn” 25), evenals de dag waarop Swellengrebel voor 12 jaar het bericht van zijn benoeming
tot gouverneur had ontvangen. Feestelijk werd ook het Neptunusfeest (’’lieny kappen”) ge¬
vierd: ”de vrinden wierde altemaal heel nat, van het water gooijen .. . sij moesten haar in het
geheel verschoonen”. Wat precies er de reden van was, wordt niet duidelijk, maar op zondag¬
middag 2 mei ”na den eeten, sloeg het volk allerlij grappen uijt in de kuijl”, blijkbaar op def¬
tige afstand door de schrijfsters gadegeslagen.
Interessanter is, dat ’s middags en ’s avonds herhaaldelijk ’’spulletjes” werden gedaan. Het
ganzeborden was niet slechts iets voor kinderens als Stansie en Ertman, ook van- de groten
wordt vier keer vermeld dat zij dit spel speelden - en ook zij met pepernoten als inzet. Om
pepernoten speelden ze ook eenmaal ’’rijke boerezoontje”. Geliefd waren blijkbaar ook ’’han¬
dje plak” (4x) en ”het houtje uitdelen” (6x) 26). Het vangen van kakkerlakken was ook haast
een spelletje: ’’naderhand gingen wij in onze eetzaal op de fluijte speelen, dat met een kakker¬
lakken vangst verzeld ging, ik geloof dat wij wel 50 doodsloegen”. Serieuser culturele ont¬
spanning - behalve het lezen van Vondel en het toneelspel onder 8 en 10 maart vermeld - le¬
verden vooral de muziekavondjes die een tiental malen vermeld worden. Het lijkt bepaald op¬
merkelijk dat behalve fluiten en violen zelfs een harp aan boord was.
De voeding van de bemanning aan boord van VOC-schepen was over het algemeen niet om ja¬
loers op te zijn, zo blijkt uit tal van bronnen. De schippers hadden er bovendien een bron van
extra-inkomsten in ontdekt, wat ten nadele van kwaliteit en kwantiteit van de verstrekte
maaltijden kon strekken 27). Dat de scheepsofficieren, die aan een aparte tafel aten, zichzelf
beter voorzagen, is eveneens niet onbekend. Passagiers konden aan die tafel deelnemen, waar¬
voor dan van te voren een bepaald bedrag werd overeen gekomen. Maar ook kon men eigen
voorraden meenemen, vooral wijnen. De samenstelling, omvang en variatie van de maaltijden
zoals door de meisjes Swellengrebel dag aan dag genoteerd, verrast echter wel. De hierboven
in het journaalgedeelte meegedeelde menu’s geven een aardige indicatie daarvan: soep, soms
vis of een dergelijk hors d’oeuvre, drie a vier soorten vlees en twee soorten ’’groente” waren
heel gewoon bij het middagmaal, ’s Avonds at men meest hetzelfde als ’s middags, al dan niet
opgewarmd en aangevuld met een ’’bietenslaatje”, vis, ’’varse sosijnen” 28), poffertjes, pannekoeken, broeders 29) of rijst met rozijnen. Niet slechts de omvang, ook de variatie in de
menu’s is opmerkelijk. We telden negentien soorten soep 30), acht verschillende hors d’oeuvres
31), een veertigtal uiteenlopende benamingen der vleesschotels en een kleine dertig verschil¬
lende ’’groenten” 32). Schaaps- en varkensvlees overheersten 33) - men zal levende dieren aan
boord meegenomen hebben - maar rundervlees 35) ontbrak niet, evenmin als gevogelte (kip
35), gans 36, eend 37), kalkoen, taling en vis 38) onderweg vers gevangen of ook ingelegd
meegenomen). Aardappelen worden slechts enkele malen vermeld, rijst wat vaker, wortelen
zelden 39). Overheersend waren' de peulvruchten en - zeker de eerste helft van de reis - de
koolsoorten. Daarnaast waren er appelen, peren, pruimen, spinazie, sla, artisjokken, asperges.
Na maanden een dergelijke voeding te hebben, kon het dan ook denkelijk geen kwaad dat de
dames Swellengrebel bij het bereiken van het Kanaal zich zelfs geen tijd meer gunden om te
eten, zo wond het nieuwe van Europa hen op. ”Wij wisten niet in wat wereld dat wij waaren,
hadde zoo veel te kijken”, vermeldden ze toen ze na ”een behoude, en voorspoedige reyse”
”het dorp De Helder” zagen waar - in tegenstelling tot de Kaap - ”de huysen altemaal van
pannen” waren.
Noten
1. Familie-archief Swellengrebel. Hilversum (met dank aan de heer N.J.A.C. Swellengrebel).
Gedeelten van het journaal - een cahier van 36 blz., waarvan 33 1/2 beschreven - zijn eer¬
der gepubliceerd door A. Hallema, ”Een zeereis van Zuid-Afrika naar Nederland in 1751,
beschreven door de dames Swellengrebel”, De jonge vrouw 13 (1931) 176 vgl. en A.
Hallema, ’’Journaal, gehouden in het admiraalsschip ”De Liefde” . . .”, Zuid-Afrika 14
(1937) 122-124, 154-156, terwijl een zeer beknopte samenvatting te vinden is in R.P.J.
Tutein Nolthenius, Het geslacht (Tutein) Nolthenius (Haarlem, 1930) 543-548.
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2. D.B. Bosman, Briewe van Johanna Maria van Riebeeck en ander Riebeeckiana (Amster¬
dam 1952) bevat soortgelijke gegevens van omstreeks 1710, inclusief bereidingswijzen van
allerlei gerechten, maar zonder de samenstelling van complete maaltijden.
3. Suid Afrikaanse Biografiese Woordeboek II (Kaapstad 1972) 745.
4. Ibidem 774.
5. De secretaris heette Leertouwer, de dokter (scheepschirurgijn) is onbekend, de opper¬
stuurman heette Jan van Tuyl en de jonge Outjes was Jan Outjes, de voor hooploper mee¬
varende zoon van de schipper van De Liefde.
6. Joachim Ou(d)tjes, afkomstig uit Stockholm, schipper bij de VOC, gehuwd met Steyntje
Smit (ARA, K.A. Scheepsmonsterrol A 816 De Liefde).
7. Helena Gulix, de vrouw van Willem ten Damme en moeder van Hendrik Swellengrebels
overleden vrouw Helena Wilhelmina Swellengrebel-ten Damme.
8. De aan de Kaap woonachtige zusters van zijn vader: Elisabeth, gehuwd met gouverneur
R. Tulbagh, en Johanna Catherina, gehuwd met Ds. F. Le Sueur.
9. Vermoedelijk de omstreeks 1745 geboren dochter van de Kaapse fiscaal Pieter Baron van
Rheede van Oudtshoorn, Catharina Cornelia Geertruida.
10. De Swellengrebels waren van huis uit Lutheranen, maar de Gouverneur was tot de Gere¬
formeerde Kerk overgegaan.
11. Hier moet Vondels Gijsbrecht zijn bedoeld, als komt daarin dan ook geen gouverneur van
Leiden voor. Overigens, met de mededeling verderop dat men in ”de boeken van Vondel”
las, toch een opmerkenswaardige vermelding.
12. Tobbe, bak; was zij weer zeeziek?
13. Voor de middaggodsdienstoefening.
14. Wat hiermee wordt bedoeld, is me niet duidelijk: een spelletje appelhappen? Of een voor¬
bereidende activiteit voor een of ander menu? Op 13 maart staat genoteerd: ”wij hingen
deeze middag weeder appelen in onze cajuit, om 5 uuren gingen wij na booven op het
halferdek, dronken tee met de vrinden onderwijle maakte wij weeder wat appelen gereet
om op te hangen”.
15. De hoeker Hector, zie hieronder.
16. Schorseneren.
17. Dat wil zeggen Johanna, die het bijhouden van het journaal nu enige dagen van haar zus¬
ter Helena overnam.
18. Een kinderspelletje, waarbij de deelnemers de vlakke handen tegen elkaar slaan onder het
opzeggen van rijmpjes.
19. Zie de artikelenreeks van J. de Hullu in Bijdragen voor Taal-, Land- en Volkskunde van
Ned. Indie 67 (1913) en 69 (1914) over ziekten en dokters, de handhaving van de orde en
tucht , de voeding en de matrozen en soldaten op de schepen der Oost-Indische Comnaenie.
* b
20. Een warme drank bereid uit wijn, eierdooier, suiker en kaneel die geacht werd te helpen
tegen griep en indigestie.
21. Vomitief, braakmiddel.
22. Broodwater of gerstewater, gortebrij, dunne gort, met bessensap en krenten, al dan niet
met een scheut azijn erin, werd een probaat middel tegen verstopping, verkoudheid etc
geoordeeld.
23. J. Rouwens.
24. Een pak slaag dus.
25. Er was in ieder geval arak aan boord en ook een voorraad van de beroemde Constantiawijn van de Kaap, evenals ’’graafse wijn” (= wijn uit Graaff-Reinet?).
26. Behalve handjeplak in moderne spelletjes-boeken niet meer aanwezig en overigens onvind-

31. Hiertoe rekenen we pastei-achtige gerechten als venesoenen, kerry (eenmaal: van hoen¬
ders), pastei-zonder-meer, hoenderpastei, en visschotels: gekookte zalm, gekookte stokvis,
stokvis met aardappelen.
32. Zuurkool, met worst of spek (5x) of met gans (lx), rode zuurkool (lx), bloemkool (4x),
savoyekool (2x), witte kool (lx), rode kool (9x), kool (4x), grauwe erwten (25x), ge¬
stoofde boerebonen (7x), doperwten (2x), peultjes (lx), witte bonen (3x), slaboontjes
(7x), snijbonen (3x); schorseneren (2x), gestoofde rapen (5x), salade (lx); spinazie (4x),
asperges (lx), crippies (lx), stelen van artisjokken (4x), kweepeer (7x), gestoofde peren
(9x), gestoofde suikerpeer (3x), saffraanperen (2x), gestoofde pruimen (8x), kruisbessen
(2x), appelen (6x).
33. Schapevlees wordt 46x vermeld, en wel als: schijfjes, fricandeau, schourmouton, in ge¬
kookte, gesmoorde, gestoofde, gebraden, gezouten, gerookte vorm, als gebraden schaaps¬
kop, gemoorde lamsbout en lamscotelet. Varkensvlees wordt 66x vermeld, en wel als: ge¬
braden varkensbout, rollade, varkenshaas, gekookte of gezouten varkenskop, karbonade,
gefriseerde karbonade, geroosterd vakensrib, (gestoofde) varkenspootjes, ragout van var¬
kenspootjes, koude en gekookte ham, gebraden speenvarken.
34. Gekookt, koud, gezouten rundvlees, paterstuk, boeuf a la mode, kalfskop, -borst, -cotelet,
- ragout, -fricandeau, -karbonade, -schijfjes of zonder meer als gebraden, gekookt, ge¬
stoofd kalfsvlees. Voorts vallen nog te noemen gebakken bloedbeuling, steenboksbout.
35. In gesmoorde, gebraden of ragout vorm opgediend, ook als ’’jonge hoenders a la terbetin”,
als vleermuis en als brensie met hoen.
36. Als ganzepeper, ragout of gebraden opgediend.
37. Opgediend met kool, gevuld, gebraden, gekookt, gekookt met eiersaus.
38. Gebakken of gestoofde stokvis, ook wel met aardappelen; voorts worden genoemd laberdaan, steenbrasem, kret.
39. Men at een enkele keer ’’podding”, rijst met krenten, gort met rozijnen en hachee.

27. Zie bijvoorbeeld J.R. Bruyn, De admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751
(Amsterdam 1970)84, 114.
’
J
28. Saucijzen.
29. Een baksel van meel, krenten en rozijnen.
30. NI. groentensoep (lOx vermeld), rode koolsoep (lx), preisoep (lx), erwtensoep (6x)
uiensoep (lx), selderiesoep (lx) linzensoep (3x), kervelsoep (3x), gortsoep (6x), wittebonensoep (4x), vermicellisoep (2x), rijstsoep (7x), rijst met selderiesoep (2x), Japanse rijstsoep dx) bonensoep (lx), vogelnestjessoep (lx), kalfsschenkelsoep (2x), soep van kluit¬
jes (lx, kluitjes - strandvogels), soep santé (8x; = soep met kokosmelk).
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De Nederlandsche Handel-Maatschappij en haar vijf expedities naar Canton (1825-1830).
Dr. F.J.A. Broeze
Inleiding.
Het volgende stuk is in veel opzichten een vervolg op het in nummer 31 van deze ’’Mededelin¬
gen” (oktober 1975, blz. 5-31) verschenen ”De Nederlandsche Geoctroyeerde Maatschappij
voor de^Chinasche Theehandel, en haar expeditie naar Canton met het fregatschip ’’Hoop en
Fortuin” (1816-1819)”. Het bevat een analyse van het beleid van de Nederlandsche HandelMaatschappij voortaan: NHM, aangaande de handel op China gedurende de periode, dat de
maatschappij direkt vanuit Nederland op Canton voer. Daar de reizen als zodanig veel minder
aanleiding tot kritische beschouwingen geven en geen scheepsjournalen of andere reisverslagen
zijn bewaard gebleven van de zestien tussen 1825 en 1830 ondernomen expedities, ligt het
zwaartepunt ditmaal nog meer aan de wal. Zoals vanaf het begin duidelijk zal zijn, dient men
hierbij voortdurend in het oog te houden, dat het offensief van de NHM in de theehandel zich
op twee niveau’s bewoog. Enerzijds was dit de wereld van de commercie, de concurrentie met
de Amerikaanse handelshuizen die als gevolg van de Theewet van 24 december 1817 de Ne¬
derlandse theemarkt beheersten, anderzijds de gladde baan van de politiek, het streven naar

^e factorij^ ^ac,ori'en ,e Canton- Het gebouw rechts op de afbeelding met de rood-wit-blauwe vlag in de tuin is de Nederlandfeenhuren‘nge" m°C'Uen gee" onroerend B°ed in China in eigendom hebben, zij konden hun kantoor- en opslagruimten alAnoniem Chinees schilderij, eerste helft 19e eeuw. Maritiem Museum 'Prins Hendrik’, Rotterdam. (Museumnummer P1915).

een nieuwe wetgeving met effektieve bescherming voor Nederlandse ondernemingen.
Qua jaarlijkse omzet was de Chinese handel aanzienlijk minder belangrijk voor de NHM dan
haar hoofdterrein, de Indische handel. Tijdens de reorganisatie van 1826 rekende de directie
met een totale investering van f 20 miljoen voor beide, waarvan de theehandel een 15%verrnste 1) De invloed van het hervatten van de eigen scheepvaart op China op de Nederlandse
scheepsbouwmjverheid was derhalve eveneens beperkt, hoewel zodra dit mogelijk was uit¬
sluitend in Nederland gebouwde schepen gecharterd werden, daar het laagste invoerrecht op
thee volgens de Wet van 1817 werd geheven op schepen onder Nederlandse vlag, die tevens
in Nederland gebouwd dienden te zijn. Het is veelbetekenend, dat inderdaad de eerste twee
schepen, waarvan de kielen na de oprichting van de NHM gelegd waren, niet naar Batavia
maar naar Canton gezonden worden. De naamgeving van beide, de Neerlands Korting te Rot¬
terdam en de Cornells Houtman te Amsterdam, was van meer dan symbolisch belang. Terwijl
de Houtman de nieuwe weg naar de rijkdommen van Oost-Azië moest tonen, betuigde eige¬
naar Anthony van Hoboken van het eerste schip openlijk zijn dankbaarheid voor het oprich¬
ten van de NHM aan ”Hem, die naast God over Nederland waakt en alles veil heeft om deszelfs ouden bloei en luister te herstellen” 2).
***

De aankomst op 16 november 1821 van het schip Middelburg van de Middelburgse rederij
Van den Broecke, Luteyn & Schouten in zijn Zeeuwse thuishaven betekende de laatste stuip¬
trekking van de eigen Nederlandse theehandel sinds op 24 december 1817 de vaart tussen Ne¬
derland en China voor buitenlanders was opengesteld. Weliswaar bestond een differentieel ta¬
rief op de aanvoer van thee onder vreemde vlag, dat afhankelijk van de soort thee tot 10% van
de waarde kon oplopen, maar deze bescherming was ten enenmale onvoldoende gebleken om
Van de Nederlandse theemarkt te weren. Integendeel, nadat in de Theewet van
1817 de Nederlandsche Geoctroyeerde Maatschappij voor den Chinaschen Theehandel opgedoekt was (het door haar gecharterde schip Hoop en Fortuin zou overigens pas in maart 1819
w
i qi binnenlopen) 3), hield alleen de Zeeuwse combinatie de strijd nog enige tijd vol
XacnJ ,o,o0t
iederjaar een schip naar Canton, afwisselend de Middelburg
(1816, 1818 en 1820) en De Zeeuw (1817 en 1819) 4). De hardnekkigheid van de Zeeuwen
was evenzeer aan persoonhjk winstbejag toe te schrijven als aan hun welbegrepen zorg de posi¬
tie van Middelburg als grote zeehaven en handelscentrum te handhaven. Deze liep immers
door het wegvallen van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie en meer nog de opening van
de Schelde en na 1815 de krachtige opkomst van Antwerpen groot gevaar volledig teniet te
gaan Wilskracht was echter onvoldoende tegenwicht tegen de overmacht der Amerikanen Zij
konden door goedkopere en snellere schepen, de beschikbaarheid van produkten voor de Chi¬
nese markt, een wereldwijd netwerk van agenten en relaties met vooral bijzonder ervaren en
bekwame vertegenwoordigers te Canton, en over het algemeen een veel agressiever en efficiën¬
ter management hun thee tot 40% goedkoper inkopen. Tevergeefs verzochten de Middelbur¬
gers, die met recht op hun eigen ondernemingslust en opofferingen konden wijzen in deze en
volgende jaren wijziging van de Theewet om door een effektieve bescherming of dé totale uit¬
sluiting van thee-aanvoeren op buitenlandse schepen de Nederlandse vaart en handel on China
te herstellen 5).
De ongunstige concurrentiepositie van de Zeeuwse ondernemers was nog verslechterd door de
™de Nederlandse markt sinds 1818. Bij een geschatte jaarlijkse consumptie van
j ' niin 30.000 kwart kisten had de totale aanvoer in de driejaren 1818-1820 niet minder
dan 219.000 kwart kisten bedragen, zodat aan het begin van 1821 een voorraad voor min¬
stens vier of vijf jaar bestond 6). Als gevolg hiervan was het prijspeil sinds december 1817 ge¬
stadig gedaald, voor de ordinaire soorten zwart van 115 tot 80 cent per 500 gram. Dat deze
daling niet sterker was of ook na 1821 doorzette, was te danken aan de samenwerking der
Amerikanen, die de Nederlandse markt in hun greep hadden, hun agenten en vooral ook de
theemakelaars. De verkooporders werden direkt gegeven vanuit de ’’hoofdkantoren” te
Boston (Perkins & Co of Bryant & Sturgis), Providence (Brown & Ives), Philadelphia (Stephen
Girard) of elders, of ook indirekt via hun Londense bankiers en zaakwaarnemers als Baring
Brothers. Deze orders werden stipt uitgevoerd door hun Nederlandse agenten, als Hope & Co
of Daniel Crommelin & Soonen te Amsterdam, of Cremer Wilkens & Co te Rotterdam. Op
hun beurt fungeerden dezen als informatiebron aangaande de toestand op de Nederlandse
markt en als zodanig hadden zij natuurlijk ook enige invloed op het verloop der zaken. De
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commerciële taak van de commissionairs was - als die van de zeehandelaars zelf - de aan hen
geconsigneerde theeladingen in veilingen of ondershands aan de theegrossiers, de zogenaamde
Iweede Hand, af te zetten. Soms ook speculeerden grote handelshuizen in het artikel en ver-

mogelijk: Groot-Brittannië en Denemarken hadden buitenlandse aanvoeren totaal verboden,
terwijl de Verenigde Staten en Frankrijk door sterk discriminatoire rechten ontoegankelijk
waren. Waar tenslotte geen tariefbelemmeringen bestonden, zoals vooral in Nederland’s nacht¬
merrie Hamburg, werd de markt evenzeer door Amerikanen verzorgd en beheerst. Onder deze
moeilijke omstandigheden werd in maart 1824 de Nederlandsche Handel-Maatschappij opge¬
richt, die als tweede taak (na de herovering van de Indische handel) het ontworstelen van de
Nederlandse theemarkt aan de greep der Amerikanen kreeg opgedragen.
***

De rivier Tigris [de Boca Trigris\of Choo-Keang van de Ladrone eilanden tot aan de stad Canton”.
J. Boelen, Reize naar de oost- en westkust van Zuid-Amerika. en. van daar, naar de'Sandwichs- en Philippiinse eilande China
enz. gedaan in de /aren 1826, 1827, 1828 en 1829. Amsterdam, 1836. Deel lil, blz. 194

wisselden grote partijen van eigenaar, zonder dag alsnog de grossiers er een hand in kregen
lussen 1818 en 1822 vonden grote speculaties plaats, waarbij zeehandelaars als E. Suermondt
& Zoonen & Co of ook commissionairs als Hope & Co zelf betrokken waren 7). De Tweede
Hand was echter een noodzakelijke tussenschakel in het op de consumptiemarkt brengen van
e thee. de grossiers sorteerden de thee, verzorgden de aan de smaak van de markt aangepaste
melanges, en debiteerden deze in kleine partijen aan de winkeliers. Tegelijkertijd fungeerden
zij als butter tussen de onregelmatige aanvoer en het geregeld verbruik van thee, doordat zii
altijd ruime voorraden aanhielden. Bij chronische overvoering van de markt, zoals vanaf 1818
het geval was, stonden de groothandelsprijzen constant onder grote druk en daarmee ook de
grossiers zelf, wier voorraden voortdurend in waarde verminderden doordat importeurs agen¬
ten en speculanten gedwongen waren tegen steeds lagere prijzen te verkopen. De enigen die
ij eze omstandigheden wel voeren en gebaat waren bij grote omzetten, waren de theemakelaars Geen ondershandse verkoop of veiling kon zonder hun tussenkomst plaats vinden. Hoe¬
wel de Amerikanen door middel van hun agenten konden samenwerken en zo vanaf 1821 de
prijzen stabmseren en daarmee hun nu sterk verminderde winsten zeker stellen, waren het uiteindelijk de makelaars, die de transacties afsloten en de bron van alle inlichtingen waren. Als
zodanig beheersten zij het strategische kruispunt van de markt en konden zij een beslissende
invloed uitoefenen. Brown & Ives beklaagden zich er dan ook nadrukkelijk over, dat hun
commissionairs Daniël Crommelin & Soonen, toch zeker niet de minst gewieksten teveel
onder de invloed van hun makelaars stonden: zij waren ’’too much governed by the opinion”
van deze en ...
never sell a chest of tea.without first consulting their broker” 8).
,,er.u/t de belangrijkste van deze krachten achter de schermen was de Amsterdamse firma
Voute & Erymersum, de belichaming van haar al dan niet sinistere macht haar chef JeanJacques Voute.
In de winter van 1823-1824 kon de toestand van de Nederlandse theemarkt als volgt beschre¬
ven worden De Amerikanen verzorgden alle aanvoeren, zowel direkt uit China als indirekt uit
de Verenigde Staten. Hun agenten wisten over het algemeen in samenwerking met de make¬
er5 hun aanvoeren spoedig van de hand te doen, maar tegelijkertijd waren speculanten nog
in het bezit van grote voorraden. Mede door het regulerende optreden van de makelaars was
een evenwicht ontstaan tussen het aanbod van thee vanuit de Eerste Hand en de vraag der
grossiers De grote hoeveelheid speculatie-thee maakte dit evenwicht echter uiterst gemakkeFFrVLri.aak
alef" 6en ve[minderde aanvoer zou de "theeberg” (om een moderne
EO term te gebruiken) langzamerhand kunnen oplossen. Export naar elders was immers on-
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Voor koning Willem 1 was de NHM het aangewezen middel om de theehandel weer in Nederland¬
se handen te krijgen 9). Hoewel de maatschappij in principe geen monopolie zou verkrijgen,
betekende zij voor hem een herleving van zijn "geliefde instelling”, de in 1817 opgeheven
Geoctroyeerde Maatschappij. De omstandigheden van de Chinese handel maakten het immers
noodzakelijk deze handel in het groot aan te pakken en het was dan ook niet te verwachten
dat naast de NHM particuliere ondernemers zouden optreden, wier belangen daardoor ernstig
geschaad konden worden 10). Willem had goede hoop, dat de NHM door de grote schaal van
haar operaties en de assistentie, die de Indische regering en consul Bletterman te Canton kon¬
den verlenen, voldoende voordelen bezat om met de door de Theewet geboden bescherming
de Amerikanen effectief te kunnen bestrijden. In zijn "Overwegingen nopens de Artikelen van
Overeenkomst van de Nederlandsche Handel-Maatschappij ...” was hij dan ook niet ingegaan
op de praktische details van de handel te Canton, aannemend, dat de klassieke Nederlandse
aanvoeren in China, als de Leidse polemieten, en vogelnestjes en specerijen uit Indië, hiervoor
een voldoende soliede basis vormden 11). Op geen enkele manier werd de opiumhandel, waar¬
aan Willem in zijn "Overwegingen” aanzienlijke aandacht besteedde en die voor Nederlands
Indië als monopolie aan de NHM gegeven zou worden (lijnrecht in tegenstelling overigens met
haar oprichtingsbesluit!), in betrekking gebracht met de aankoop van thee te Canton, terwijl
het toen al voor iedere beschouwer duidelijk moest zijn welk een belangrijke rol opium toen al
speelde 12). Willem besteedde daarentegen wel aandacht aan de manier, waarop hij dacht dat
de Amerikanen het veld zouden moeten ruimen. In het opstellen van dit bizarre scenario
toonde hij zich bijzonder naief en het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat hij, indien hij inder¬
daad Van Hoboken was geweest, diens briljante loopbaan ook maar enigszins had kunnen imi¬
teren. Willem was zich er zeer wel van bewust, dat de tijd van de stapelmarkt met een grote
wederuitvoer van thee voorgoed voorbij was, en de taak van de NHM was dan ook de juiste
hoeveelheid en sortering thee voor de nationale markt aan te voeren. Vóór iedere veiling zou
de NHM haar vraagprijzen bekend maken, mèt een opgave van de aankoopprijs te Cantom alle
vervoers- en andere onkosten, en de redelijk geachte winst. De grossiers wisten aldus precies
waaraan zij toe waren en bovendien, dat zij een rechtvaardige prijs betaalden. Daar de concur¬
rentie zijn thee niet onder deze prijs kon aanbieden, zou hij aldus verdreven worden. De
koning hield niet alleen geen enkele rekening met de mogelijkheid, dat de Amerikanen nog
steeds voordeliger zouden kunnen werken, maar evenmin, dat zij de aanval van de NHM zou¬
den kunnen pareren door tijdelijk hun prijzen te laten zakken en zo de maatschappij zware
verliezen toe te brengen. Merkwaardigerwijs had Willem wel ingezien, dat de NHM bij het op¬
vatten van nieuwe ondernemingen incidenteel offers zou moeten brengen, die uit winsten el¬
ders goedgemaakt konden worden. Eén van de redenen waarom zijn dividendgarantie van de
NHM van 4 1/2% zo hoog lag in verhouding tot de gebruikelijke rentevoet was dan ook om
eventuele protesten van aandeelhouders over dergelijke parktijken te voorkomen.
De directie van de NHM deelde geenszins het optimisme van de koning, noch had zij enig be¬
grip voor of hield zij enige rekening met diens curieuze ideeën aangaande de theehandel.
Evenmin echter hadden de vijf directieleden zelf enige ervaring hetzij met de Nederlandse
theemarkt hetzij met de handel en algemene toestand in China. Alleen één der drie agenten
van de maatschappij te Amsterdam, Hendrik Doeff - een beroemde figuur, daar hij als opper¬
hoofd van de factorij te Decima gedurende de gehele Franse tijd de Nederlandse vlag in top
had gehouden - bezat een uitgebreide kennis aangaande oostaziatische zaken, maar zijn advies
werd voor zover mij bekend nooit gevraagd. Voordat de directie echter haar politiek aangaan¬
de de direkte handel op China vaststelde - daar het handelsseizoen in Canton pas in het najaar
aanving en het daarom geen zin had een expeditie voor de lente weg te sturen, kon het besluit
hierover tot begin 1825 worden uitgesteld - begon zij te speculeren met de reeds in Nederland
aanwezige thee 13). Op het eind van 1824 was een voorraad voor zeker nog twee jaar aanwe-
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Zlg *;n J-aPoze houders deden hun tot dan toe onverkoopbare partijen met genoegen van de
hand. Deze manier van optreden lijkt niet voortgekomen te zijn uit een weloverwogen politiek, maar uitsluitend uit een overmaat aan liquide fondsen, waarvoor de directie overhaast
mogelijkheden tot investering zocht 14). In zekere zin was dit ook wel te verwachten: ieder
van de directeuren was uit de handel afkomstig, waar dergelijke speculaties aan de orde van de
dag waren en geen van hen had ooit met een zo groot kapitaal onder zulke bijzondere om¬
standigheden te werken gehad!
Reeds de dag na aankoop van de speculatiethee (een grote partij zwart, voornamelijk ex-Mary
Ann 1821 en Liverpool Packet 1823), op 24 november 1824, bleek het ondoordachte van
re7Z|n°nPooatie- D°°r ¥ grote ?mvang’in totaal z°’n 10.000 kwart kisten ter waarde van circa
t /50.000,— was reeds een zekere prijsstijging veroorzaakt, die op zichzelf wel aantrekkelijk
was, maar op de wat langere duur tot nieuwe aanvoeren voor vreemde rekening aanleiding zou
kunnen geven. Niet alleen was dit strijdig met de doelstelling van de NHM, maar bovendien
zouden de prpen dan ook weer dalen, zodat de maatschappij toch alleen maar verliezen zou
leiden. Inderdaad werden in 1825 weer zes direkte ladingen uit China met Amerikaanse sche¬
pen aangevoerd, terwijl tevens de indirekte import toenam van 2.484 tot 11.439 kwart kisten
Goede raad was duur: indien de NHM, zoals het plan van de directie behelsd had, haar voor¬
raad in klein partijen ondershands aan de grossiers zou slijten, werd de indruk gewekt dat de
maatschappij met meer dan een ordinaire speculant was, hetgeen helaas maar al te juist was.
Bovendien zou men de prijzen kunnen drukken en zo de maatschappij in financiële moei¬
lijkheden brengen. De oplossing werd gevonden door de makelaars Voute & Frymersum enige
minder bekende partijen onder hun eigen naam te laten verkopen om zo de ’’schijn van in¬
consequentie te vermijden. Deze poging om zich niet te compromitteren was uiteraard
vruchteloos en bovendien had de NHM zich nu in zekere zin overgeleverd aan de goodwill van
Voute hetgeen bepaald geen benijdenswaardige toestand was voor een maatschappij die be¬
oogde de economie van Nederland te doen herleven.
’
Informeel hadden de directeuren al eerder hun gedachten over het entameren van de direkte
handel op China laten gaan, maar pas op 25 januari 1825 werd het onderwerp in een directievergadering officieel aangesneden 15). Allen waren eenstemmig van mening, dat de theehan¬
del inderdaad van groot gewicht voor de Nederlandse industrie, scheepvaart en handel was en
dat het daarom van het grootste belang was die te heroveren. Evenzeer waren allen er van
overtuigd dat een verandering in het tarief zeer tot dat doel zou bijdragen, maar men was er
over onderricht dat dit, althans voorlopig, politiek onuitvoerbaar was. De koning had zijn
wensen op een ondubbelzinnige manier kenbaar gamaakt. De enige manier om de krachtige
aansporing in de Artikelen van Overeenkomst in de daad om te zetten en enige kans op succes
te hebben werd gezien in een resolute en krachtige aanpak. Geen der directieleden overwoog
ook maar een enke moment het hypocriete advies van Voüte, die rekening houdend met zijn
belangen in de bestaande omstandigheden de maatschappij had aangeraden heel voorzichtig
met het uitsturen van een enkel schip te beginnen 16). Eenstemmig werd besloten, dat in het
voorjaar vier schepen naar Canton zouden worden gestuurd met een voldoende capaciteit om
de consumptie voor een heel jaar af te halen. Geen moment schijnt overwogen te zijn aan de
opiumhandel deel te nemen of de schepen op een andere manier dan via de Indische Oceaan
naar China te sturen Zelfs Ceme, die verantwoordelijk was voor de Latijns-Amerikaanse operaties van de maatschappij en incidenteel nogal flamboyante denkbeelden had zag volledig de
mogelijkheid over het hoofd om in navolging der Amerikanen een uitreis naar de westkust van
Zuid- of Midden-Amerika te verbinden met een oversteek van de Stille Oceaan 17). Zo kon de
opbrengst van exporten naar landen als Chili en Peru voordelig geremitteerd wordenr hier¬
voor waren echter een ruimheid van visie en de aanwezigheid van een betrouwbare agent te
Canton vereist Terwijl het eerste bij de directie ontbrak, bezat zij in consul Bletterman de
juiste man in China 18). Om onverklaarbare redenen verkoos zij echter geen gebruik van zijn
diensten te maken: met de Eerste Expeditie van 1825 werden zowel een supercarga als een
theeproever meegestuurd. Hoewel Bletterman’s gedrag later inderdaad in een twijfelachtig
licht stond maar indien de toen geuite beschuldigingen al waarheid bevatten, is het niet onmogehjk dat Bletterman juist hierdoor tot zijn daden gedreven zijn) bestond er in 1825 geen
aanleiding een man van zijn enorme kennis van zaken en ervaring ondergeschikt te maken aan
sen, dié * NHM moïs°Se.„n"!UWel‘n8' "°e eeh“' afBe2i'" ,a" “e "iet BerlnB' “*">
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rectie de vreemdelingen af te schrikken van verdere aanvoeren. Daar het prijspeil begin 1825
bovendien hoger lag dan in de laatste jaren van de Nederlandse particuliere handel bestond de
kans, dat de verhezen met al te groot zouden worden of zelfs winst behaald kon worden. Van
dit laatste was echter niemand overtuigd; integendeel, verliezen werden verwacht en para¬
doxaal genoeg zelfs toegejuicht. Immers, zo was de redenatie, mochten grote verliezen volgen
dan zou de grote omvang van de operaties van de NHM een voldoende argument zijn om de
regering tenminste een tanefwijzigmg in overweging te geven. Men mag zich met recht afvra¬
gen, of een dergehjke defaitistische houding ooit in een doelmatige bedrijfsvoering zou kun¬
nen resulteren. Inderdaad vertoonde niet alleen zoals vermeld de aankoopsstrategie te Canton
maar vooral ook de latere veilingspolitiek van de NHM verrassende zwaktes, die de directie al¬
leen ingegeven konden zijn door het geloof, dat de grootte van de verliezen bepalend kon zijn
voor het politieke gewicht van hun argumenten voor een effektievere bescherming. Eén van
de voornaamste doeleinden van de NHM was door het charteren van Nederlandse schepen de
nationale koopvaardij en scheepsbouw te doen herleven. De hoge vrachtprijzen, die de NHM
betaalde, hadden in de komende jaren bijzonder veel succes, maar in 1825 kon nog slechts op
de bestaande vloot gerekend worden. Daar in de Thee wet van 1817 bovendien de bepaling op¬
genomen was, dat Nederlandse schepen om in aanmerking te komen voor het laagste invoer¬
recht op hun theelading tevens in Nederland gebouwd dienden te zijn, probeerde de directie
uiteraard dergelijke schepen te vinden. Het was tekenend voor het verval van de werven dat
zich op dat moment slechts één geschikt schip van voldoende grootte, boven 200 last aanweZlg ^oS,\Dlt W,ao^e 0ude pink Jan en Cornelis (350 last) van de Gebroeders Hartsen.’die tusfoV , Cn 1823 vier reizen naar Java gemaakt had, maar nu zo afgeleefd was, dat het in
18-.6 gesloopt werd 19). Sedert 1815 waren slechts vier nieuwe oostindiëvaarders gebouwd
™ ,hlfrv^n waren te klein en bovendien onderweg 20), terwijl de Marco Bozaris van m'
Udink & Co, met zijn 201 last juist groot genoeg, door zijn philhelleense reder Joannes Kooy
(de latere directeur van de NHM) naar Berbice was gezonden 21). De maatschappij was dus
gedwongen om buitenlands gebouwde schepen te bevrachten, maar de reders hiervan verzochten en verkregen zonder enige moeite gelijkstelling met in Nederland gebouwde kielen Het¬
zelfde was het geval met de beide eerste schepen van de Tweede Expeditie, zij het dat voor
De Zeeuw, die uit erkenning voor de te Middelburg vertoonde vasthoudendheid was gechar¬
terd en zoals bekend sinds 1817 reeds twee reizen naar Canton had beëindigd, gelijkstelling
zonder speciaal besluit werd aangenomen 22).
B
Nog voordat de vier schepen van de Eerste Expeditie in Canton waren aangekomen, beraadde
de directie zich in augustus 1825 over de Tweede 23). Ondanks de vrij grote aanvoeren was
geen noemenswaardige verandering in de theemarkt opgetreden - men mag vermoeden dat
Voute de belangen van zijn Amerikaanse relaties op bewonderenswaardige manier behartigde en er was geen reden niet op dezelfde voet door te gaan. Wederom zouden vier schepen wor¬
den uitgestuurd, waarvan twee reeds in december. Deze zouden Batavia aandoen om daar In¬
dische goederen te laden, terwijl de andere twee in het voorjaar van 1826 direkt naar Canton
zouden varen Dit zouden de twee eerste na de oprichting van de NHM voor de Aziatische
vaart op stapel gezette schepen zijn: de Neerlands Koning van Anthony van Hoboken en de
Cornells Houtman van de Gebroeders Hartsen. Ook nu weer werd de expeditie geleid door
een team van een supercarga en een theeproever. Voor het eerst solliciteerde de Rotterdamse
makelaar en theekenner J.I.L. Jacobson, maar zijn eisen (aanstelling voor vijf expedities als
zowel supercarga als theeproever) waren te exorbitant om te worden aangenomen 24) Hoe¬
wel Jacobson bepaald geen gemakkelijk heerschap was en gedreven werd door een sterk mate¬
rialistische eerzucht, toonden zijn latere werkzaamheden voor de NHM (als proever voor de
Derde en Vijfde Expedities), als inkoper voor het Britse huis Dent & Co. en tenslotte zijn be¬
moeienissen met het beginnen van de theecultuur op Java, dat de NHM er op dat moment
wellicht goed aan gedaan had met hem in zee te gaan.
Terwül de directie zich vervolgens voorbereidde op de terugkeer van de Eerste Expeditie en
het houden van de eerste veiling, bleef zij niet afkerig van het ondernemen van nieuwe specu¬
laties 25). In oktober 1825 kocht zij 3500 kwart kisten Congo ex-Pagoda 1823, nadat alweer
Voute & Frymersum de NHM er op attent gemaakt hadden, dat deze partij ”op de markt”
was. Houders waren Teysset & Co als consignarissen voor Bletterman, die de thee op eigen
rekening op vracht met het Amerikaanse schip had meegestuurd. Welke rol Voüte speelde bij
het ter markt brengen, kan alleen gegist worden, maar voor de houders was het ongetwijfeld
een schrandere zet! Terwijl deze aankoop wellicht nog te verdedigen was - de toekomst zou
echter de bittere werkelijkheid leren, dat hoeveel thee de NHM ook zou bezitten, zij altijd
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lang serieus overwoog en dacht uit te voeren, toont een onbegrijpelijke en gevaarlijke beginsel¬
loosheid en lichthartigheid.

De 'Neerlands Korting' van Anthony van Hoboken was de eerste grote oostindiëvaarder die na 1815 in Nederland op stapel
werd gezet. Deze tekening - uit W. van Houten. De scheepvaart of eene duidelijke voorstelling van zaken die daarop betrek¬
king hebben, of er mede in verband staan (Breda. 1833) - '18 SCHEEPVAARD 32'. als monogram van de reder VH en als
nummervlag van de gezagvoerder Rl, maar het toch een denkbeeldig schip. Van Houten bezat zelf geen schepen en de vlag
R1 werd uit eerbied voor de nagedachtenis van de oprichter van het Zeemanscollege Tot Nut der Zeevaart John Veder na
diens dood niet op een ander overgedragen.
Gezien Van Houtens goede betrekkingen met Van Hoboken en de weinig moderne vormen van het schip is het niet onwaar¬
schijnlijk dat de Neerlands Koning is afgebeeld. Rl is dan een zeer aanvaardbare toespeling, en Van Hou ten’s monogram VH
lijkt bovendien wonderwel op dat van Van Hoboken, AH.

weerloos was tegen nieuwe aanvoeren - toonde de volgende episode duidelijk op welk hellend
vlak de maatschappij zich met haar dubbele politiek van direkte aanvoeren èn speculaties ge¬
waagd had 26). Begin 1826 kreeg de directie van de Amsterdamse handelaar G.W. Gebhard
het bericht, dat te New York een overvloed aan thee uit China te verwachten was. Vooral op
aandringen van Cenie werd besloten voor maximaal f 1 miljoen thee op speculatie in de Ver¬
enigde Staten te kopen en deze naar Nederland uit te voeren. Het was typisch voor de beperk¬
te horizon der Nederlandse ondernemers, dat zij zelfs in dit Atlantisch verband geen moment
overwogen eventueel een deel van deze thee direkt naar Duitsland of Rusland te verzenden.
Een theeproever was reeds op weg naar New York, toen de directie merkte wat al vanaf het
begin duidelijk had moeten zijn: in navolging van de Amerikaanse markt daalden ook aan de¬
ze zijde van de oceaan de prijzen en iedere speculatie kon alleen maar in verliezen eindigen.
Indirekte aanvoeren, die in overhaaste veilingen gerealiseerd werden, drukten de prijzen nog
verder, terwijl bovendien de vier eerste ladingen van de NHM uit China verwacht werden. Van
de zwarte soorten daalde Boey van 75 tot 50 cents per pond, en Congo van 110 tot 90 cents
van de gewone groene soorten zakte Hysant Schin van 120 tot 86 cent. Nog juist op tijd, in
april 1826, werd de speculatie afgezegd, maar het feit dat de directe een dergelijke onderne¬
ming, die in lijnrechte tegenstelling tot haar eigen politiek èn belangen stond, drie maanden
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In juli 1826 hield de NHM dan haar eerste veilingen onder de meest ongunstige vooruitzichten
27). Bij een voorlopige inspectie was al gebleken, dat de aangevoerde kwaliteiten niet overeen¬
kwamen met de voorschriften, en het was duidelijk dat over het algemeen de behandeling van
de expeditie te Canton sterk te wensen had overgelaten. De heersende prijzen waren zodanig,
dat zij tot enorme verliezen voor de NHM zouden leiden. De bewaard gebleven ’’calculaties”
van de NHM tonen, dat de prijzen waarmee de maatschappij quitte kon spelen ongeveer een
derde hoger waren dan de marktprijzen op dat moment. Bij hun overwegingen welke koers op
de veilingen te volgen gingen de directeuren ervan uit, dat de statuten die de NHM met na¬
druk opdroegen de Chinese theehandel ter hand te nemen niet door haarzelf waren opgesteld,
en dat zij dus voorlopig zonder aanmerkingen opgevolgd dienden te worden. Het doel van de
maatschappij , zoals het daarin was omschreven, was de Nederlandse markt tegen heersende
prijzen te verzorgen, en wat de financiële positie van de maatschappij betrof: koffie en suiker,
die een veel groter aandeel van haar operaties uitmaakten, maakten een nog veel ergere cirsis
door. Het was zeer onzeker, of de koning geneigd was een tariefswijziging door te voeren,
maar deze zou zeker niet voor het volgend voorjaar verwacht kunnen worden. Ophouden van
de thee had dus geen zin en - zoals als eerder overwogen was - betekenden verliezen op de vei¬
lingen alleen maar een sterk argument voor een dergelijke wetswijziging. De directie besloot
dan ook - zij het met één helaas niet nader aangeduide stem tegen - tegen de heersende prijzen
te verkopen. Alleen indien sprake was van georganiseerde tegenstand zou opgehouden wor¬
den. Eerst schoof de directie de schuld van haar precaire toestand van zich af om vervolgens
reeds bij voorbaat een excuus en rechtvaardiging voor een slechte afloop der veilig te vinden.
Het resultaat van de veilingen was inderdaad ronduit desastreus. Alle aangeboden thee (de la¬
ding ex-Vijf Gezusters te Rotterdam, en die van de Rotterdam te Amsterdam) werd verkocht
tegen dezelfde of zelfs iets hogere prijzen dan het laatst genoteerd waren. In zoverre had de
directie haar doel bereikt, maar dit was ten koste van een verlies van circa f 400.000,— ge¬
gaan! Hoezeer de slappe houding van de NHM misplaatst geweest was, bleek enkele dagen la¬
ter bij een andere veiling in Rotterdam, waarbij de prijzen gemiddeld een tien procent hoger
lagen 28). Onverschillig voor haar verliezen had de NHM zich een zwak en schichtig handelaar
getoond, en de commissionairs èn de Tweede Hand wisten nu, dat achter het grootscheeps
offensief van de NHM onvoldoende vastberadenheid stond. De commissionairs begonnen nu
scherp tegenoffensief, waarin de prijzen gedurende de volgende jaren ’’voorbeeldeloos” ge¬
drukt werden. ’’Geene verkoping werd aangeslagen, of er stond er een naast van de Amerikaansche geconsigneerdens, en daarmee plaagde men niet alleen de Nederlandsche invoerders
(namelijk de NHM), maar tevens de grote houders van vroegere partijen”, op een tijdstip, dat
’’honderden menschen nog met partijen van dat jaar (namelijk 1818) zaten te zuchten” 19).
Deze druk verminderde geen moment en gedurende de gehele periode, dat de NHM zich met
de theehandel bezig hield, werd iedere maatschappij gevolgd, soms enige dagen later soms
zelfs nog op dezelfde dag, door een verkoop van buitenlandse aanvoeren. Gezien de vitale po¬
sitie, die de theemakelaars op de markt innamen, kan men zich niet aan de suggestie onttrek¬
ken, dat hun rol veel meer dan die van de neutrale veilmeester was! Deze toestand schiep niet
alleen een atmosfeer van uiterste spanning, waarin vele speculanten ’’zich gedrongen voelden
om met enorme verliezen te realiseren” en het van de NHM de uiterste wilskracht en vastbe¬
radenheid zou vereisen om een zekere koers uit te stippelen, maar ook bleven alle voordelen
ervan, zowel wat betreft de prijzen van de thee, die zij immers tegen hogere prijzen konden
ophouden, als het initiatief aan de kant van de commissionairs. Onder deze omstandigheden is
het begrijpelijk, dat zowel door de NHM als later door de theegrossiers krachtige initiatieven
ontplooid werden om een politieke oplossing voor hun rampzalige toestand te vinden.
***

De NHM begon haar compagne voor wetswijziging vrijwel onmiddellijk na afloop van haar
eerste veiling van juli 1826 30). In een ’’Confidentieel Adres” van 29 juli aan de koning wees
de directie op de desastreuze staat van de Nederlandse theemarkt, die onvermijdelijk tot ont¬
zaglijke verliezen voor de maatschappij moest voeren. De voornaamste oorzaak hiervan zag
de directie in de grote indirekte aanvoeren van de Amerikanen: na de crash van 1825 was de
Amerikaanse markt overvoerd (zoals de NHM zelf via Gebhard maar al te zeer wist!) en we47

gens de faillieten van dat jaar waren velen gedwongen geweest hun voorraden op korte termijn
te realiseren 31). De directie stelde dan ook voor alle indirekte aanvoer van thee te verbieden.
Willem stelde het adres onmiddellijk in handen van zijn ministers van Binnenlandse Zaken
(waaronder het Departement van de Nationale Nijverheid ressorteerde) en Financiën, en de
Administrateur van de Directe Belastingen, Accijnsen en In- en Uitgaande Rechten. Spoedig
daarop was het Willem evenwel duidelijk, dat hoezeer de NHM ook gelijk mocht hebben met
haar diagnose aangaande de onmiddellijke aanleiding voor de moeilijke situatie waarin zij zich
bevond, de kern van de zaak veel dieper lag. In een volgend commissoriaal droeg hij zijn staf
dan ook nadrukkelijk op de mogelijkheid van een algemeen verbod van buitenlandse aanvoer,
dus ook direkt van China, te overwegen. Deze reactie van de koning in aanmerking genomen,
is het op zijn minst merkwaardig, dat de NHM zelf haar rekest in zulke beperkte termen had
gesteld: zoals de directie vermoedelijk geheel terecht aanvoelde en in het vooijaar van 1828
inderdaad zou ondervinden, was Willem niet bereid tot meer dan één wetswijziging. Daar een
verbod van indirekte aanvoer alleen maar kon leiden tot versterking der Amerikaanse direkte
aanvoeren uit Canton, was een dergelijk verbod niet alleen ondoelmatig, maar putte het bo¬
vendien de bereidwilligheid van de koning uit om de toestand van de theemarkt in overweging
te nemen. Het i» daarom een taktische blunder, dat de NHM niet vanaf het begin aandrong op
totale stopzetting van vreemde aanvoeren of althans de aanvaarding van een differentieel ta¬
rief, dat effektieve bescherming verschafte. Alvorens hun advies op te stellen zochten Van
Gobbelschroy, Appelius en Van der Fosse als Goldberg in 1816/1817 de mening van de han¬
delswereld 32). In opmerkelijk contrast met Goldberg schreven zij slechts de Kamers van
Koophandel en Fabrieken van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen aan. Deze taktiek was
nogal merkwaardig: inderdaad werden op deze manier alle prominente handelskringen be¬
reikt, maar Antwerpen was als theemarkt van geen enkele betekenis, en haar antwoord kon
dan ook geen waarde voor het debat over de toekomst van de theehandel hebben. Zoals te
verwachten was, gaf Antwerpen inderdaad evenals in 1817 een dogmatisch antwoord ten gun¬
ste van algemene vrijhandel, terwijl het probleem juist was, of voor de theehandel nu juist een
uitzondering op de algemene regel gemaakt moest worden. In een forum van drie stemmen
had de irrelevante houding van Antwerpen ten onrechte een belangrijke en zoals zal blijken
beslissende invloed. Zeker had ook de mening van Middelburg en het polemieten produceren¬
de Leiden gevraagd dienen te worden.
Het antwoord van Rotterdam kwam als eerste binnen. Dit memorandum, opgesteld door
Frans Smeer, Anthony van Hoboken en Evert Suermondt 33), beaamde volmondig, dat de
voorstanders van de Geoctroyeerde Maatschappij in 1816 juist waren geweest in hun inzicht
aangaande de gesteldheid van de Nederlandse theehandel. De enige manier om de ontluikende
eigen vaart op Canton in stand te houden, was een volkomen uitsluiting van vreemdelingen en
beperking van de aanvoer tot direkte ladingen, Rotterdam was dan ook volledig bereid met de
suggestie van de koning mee te gaan. Het Amsterdamse antwoord stond diametraal tegenover
dit standpunt. Dit was niet zo verwonderlijk: in 1826 was G.D. Crommelin, de chef van
Daniel Crommelin & Soonen, voorzitter van de Kamer geworden 34)! Het lijkt zelfs niet al te
stoutmoedig te suggeren, dat het onafwendbare debat over de theehandel hem ertoe gedreven
had het voorzitterschap te zoeken om op die manier de belangen van zijn huis èn zijn Ameri¬
kaanse lastgevers in de komende strijd des te beter te kunnen behartigen. In een kort schrij¬
ven wees de Amsterdamse Kamer iedere inperking van de aanvoer af als schadelijk voor de Ne¬
derlandse theemarkt. Overeenstemming bestond tussen alle Kamers aangaande de wenselijk¬
heid van een laag doorvoertarief, als dan niet uit entrepot, om de wederuitvoer van thee en
daarmee de stapelmarkt te bevorderen.
Geruime tijd nadat de gevraagde opinies ontvangen waren, kwam op 2 november het drietal
bijeen om een gezamelijk advies op te stellen. Een eenvoudige rekensom leerde, dat ”de com¬
mercie” in meerderheid tegen verdere beperking van de theehandel was, terwijl zij tevens con¬
stateerden, dat behalve zout geen artikel van handel zozeer beschermd werd door bestaande
tarieven als juist thee. Desondanks hadden de Amerikanen de markt stevig in hun greep, niet
alleen door indirekte maar ook direkte aanvoeren, en het door de NHM voorgestelde verbod
op indirekte aanvoeren zou derhalve nutteloos zijn. De enige effektieve oplossing lag in de
suggestie van de koning tot algehele uitsluiting van vreemde aanvoer. Tot zover was de ge¬
dachtegang van Van Gobbelschroy c.s. helder, maar vervolgens stelden zij, dat de NHM nog
niet in staat was de gehele markt te verzorgen en dat het daarom onraadzaam was op dit tijd¬
stip tot een nieuwe regeling over te gaan. Voor deze onzinnige laatste stelling werd geen ar¬
gument aangevoerd, behalve dat de NHM ”dit zelve (schijnt) te hebben gevoeld”. Zij was zo
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duidelijk in tegenspraak met de politiek van de NHM en de door haar aangebrachte hoeveel¬
heden thee en reeds voor het volgende seizoen uitgezonden schepen, om nog maar te zwijgen
van alle nog verder onverkocht liggende thee, dat Willem dit advies linea recta naar Appelius
terugstuurde, met de opdracht het onderwerp in de volledige ministerraad ter sprake te bren¬
gen en vervolgens weer te rapporteren. Deze kritische bespreking vond op 11 november plaats
en Willem moet achter af inderdaad wel het gevoel gehad hebben, dat het narrendag was.
Geen verschil van mening bestond tussen Van Gobbelschroy, Appelius, Elout (Marine en Ko¬
loniën, de opsteller van het K.B. waarin de NHM werd opgericht), Verstolk van Soelen (Bui¬
tenlandse Zaken) en Van Maanen (Justitie) over de diagnose van de bestaande toestand: het
differentiële tarief had noch de Nederlandse vaart op China beschermd noch Nederland weer
tot de zetel van de Europese theemarkt gemaakt. Allen waren het erover eens, dat iets gedaan
moest worden om de NHM in haar moeilijke strijd bij te staan. Meningsverschil bestond alleen
over de vraag hoe dit het beste verricht kon worden. Een meerderheid van drie ministers (in
het rapport niet nader aangeduid, maar vermoedelijk Elout, Verstolk van Soelen en Van
Maanen) was bereid het voorstel van de koning te volgen en alle vreemde aanvoeren te verbie¬
den. De NHM bezat volgens hen voldoende fondsen om alle vrees voor een eventuele schaarste
weg te nemen en in verloop van tijd kon de maatschappij geleidelijk aan, zoals trouwens ook
de bedoeling met haar Indische handel was, haar werkzaamheden aan particulieren overdra¬
gen. De Artikelen van Overeenkomst stonden haar bovendien deelneming in andere onderne¬
mingen toe en een dergelijke procedure kon die overgang soepel laten verlopen. Twee leden,
waaronder in het bijzonder Appelius, waren het echter niet met deze zienswijze eens. Zij
erkenden de ontoereikendheid van de bestaande wetgeving, maar zagen nadelen in een strikt
verbod (voornamelijk een stijging der prijzen en daardoor een vermindering van de wederuit¬
voer) en stelden voor in plaats daarvan een stelsel van premies voor Nederlandse schepen in te
voeren. Gedurende drie jaar zou ieder Nederlands schip, dat met een ongebroken theelading
uit Canton zou arriveren, recht hebben op een premie van f 50.000,—. Met deze ingenieuze
oplossing - die er geheel ten onrechte van uit ging, dat wederuitvoer nog tot de mogelijkheden
behoorde - dacht Appelius de onverenigbaren te hebben verenigd: zowel vrije aanvoer als ef¬
fektieve bescherming voor de Nederlandse handel. Wat betreft de doorvoer waren allen het
erover eens, dat voor thee een laag doorvoerrecht ingesteld moest worden, waarin evenwel
eveneens een bevoorrechting van direkte aanvoer onder Nederlandse vlag tot uitdrukking zou
moeten komen. Appelius en Van Gobbelschroy waren echter huiverig als minderheid posi¬
tieve stappen voor te stellen, en adviseerden ten sterkste nogmaals de NHM en de verschillen¬
de Kamers van Koophandel te raadplegen.
Willem I, die langzamerhand wel het gevoel gekregen moest hebben, dat hij van het kastje
naar de muur werd gestuurd, volgde deze laatste raad niet op, maar stuurde het advies (?) van
zijn ministers door naar de Raad van State - vanouds een sterk vrijhandelsgezind lichaam. On¬
geduldig voegde hij hieraan toe, dat hij de nieuwe regeling voor thee zo spoedig mogelijk aan
de Staten Generaal wenste aan te bieden. De Raad betreurde de noodzaak voor haast, te meer
daar zij het maar moeilijk vond zich over een verbodsstelsel te beraden, waarover in het open¬
baar al zoveel te doen was geweest. In grote lijnen stemde de Raad in met Appelius’ mening,
dat uitsluiting van vreemde thee gemakkelijk tot prijsverhogingen kon leiden. Evenzeer deelde
zij diens verouderd geloof in de mogelijkheid de stapelmarkt voor thee te laten herleven, en
vreesde derhalve meer direkte verschepingen van China naar Hamburg en Bremen. Zij ging dan
ook geheel akkoord met een door Appelius voorgesteld doorvoertarief. De Raad waagde het
echter niet zich over het bizarre idee voor een premiestelsel uit te laten en liet de uiteindelijke
beslissing hierover dankbaar aan de koning over. Het enige voordeel, dat zij erin zag, was dat
aanvaarding ervan de gelegenheid zou scheppen de theehandel drie jaar later opnieuw in be¬
schouwing te nemen. Mede door zijn eigen ongeduld had Willem I een onbevredigend advies
gekregen en in arren moede sloeg hij nu maar zelf de hand aan de ploeg. Binnen enkele dagen
legde hy een eigen wetsontwerp voor aan de Staten Generaal. Hierin hield hij zowel rekening
met de algemene wens naar een laag doorvoertarief en het oorspronkelijke verzoek van de
NHM voor een zwaardere belasting op indirekte aanvoeren:
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TARIEF VAN RECHTEN OP DE AANVOER VAN THEE IN NEDERLAND
(in guldens per 100 kilogram)
invoer

uitvoer

doorvoer

Rechtstreeks, onder
Nederlandse vlag
Rechtstreeks, onder
buitenlandse vlag
Indirekte aanvoer

Boey, grove Congo
7 00
0 35
l 7S
alle andere soorten
12 00
0 35
Vnn
Boey, grove Congo
18,00
0 35
4 50
alle andere soorten
34 00
0 35
s’sn
Boey, grove Congo
27,00
0 35
6 75
alle andere soorten
5l’00
0 35
1V75
5fr-|niHi7e l3nef’ dat zonder noemenswaardig debat aanvaard werd - het’werd de Wet van 11
h? L 8m7; k,WaT neer °P een extra last van circa 20% voor indirekte aanvoer vergeleken met
direkte NederHndse invoer voor de gewone kwaliteiten zwarte en groene thee, terwijl de becherming voor de duurdere soorten als pecco en joosjes daarentegen hoogstens 5% bedroeg
Het was duidelijk, dat dit het uiterste was, waartoe Willem bereid was te gaan: verbod van alle
vreemde aanvoer of ook een zwaardere belasting van direkte vreemde aanvoer kwamen voor
™ kennellJk met m aanmerking. Vermoedelijk meende hij optimistisch, dat de NHM, wanneer de gevolgen van de crisis van 1825 eenmaal vervaagd zouden zijn, aan de bestaande be¬
scherming voldoende zou hebben om alsnog haar doel te bereiken. Gezien vooral het feit dat

’

'De re ede van Whampoa in China", gedurende het seizoen 1828/1829.

dit nieuwe tarief niets af deed aan de voordelen, die de Amerikanen nog steeds in de direkte
aart bezaten, en de uiterst geringe omvang van enige toekomstige wederuitvoer lijkt dit op¬
timisme geheel misplaatst te zijn geweest. De koning kon zich terecht over de besluiteloosheid
SCTttX 3KSKT
™'we,p'l“
Het is interessant en veelbetekend te zien hoe de Amerikanen spoedig daarop reeds de vastbeé» t"e on.S™ S,de;l“dSe "*'„'** "ïlen ™ P~becrd«n door sluwheid "dé verhoogde lat
ten te ontduiken 35). Enige maanden na het inwerkingtreden van de nieuwe wet arriveerde te
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Rotterdam de Howqua van Perkins, zoals gewoonlijk geconsigneerd aan CremerWilkens&Co.
Het schip was niet direkt van Canton naar Nederland gestevend, maar had onderweg Boston
aangedaan. In hun verzoek de thee als rechtstreeks aangebracht beschouwd te krijgen, wezen
Cremer Wilkens & Co erop, dat het schip de thuishaven alleen had aangedaan om een nieuwe
bemanning aan boord te nemen. De bemanning voor de reis naar China had in de monsterrol
laten opnemen, dat zij direkt naar Boston zouden teruggebracht en aldaar ontscheept worden.
De lading van het schip was ongebroken gebleven en zoals zij te Whampoa geladen was, kwam
zij ook in Rotterdam uit het ruim. De aanvoer was zo niet feitelijk dan toch wel in principe
rechtstreeks aangebracht, en als zodanig diende zij volgens het middelste tarief te worden
aangeslagen. De Administrateur voor de Nationale Nijverheid, J.Th. Netscher, liet zich mislei¬
den en was inderdaad bereid tot deze concessie. Pas twee maanden later bleek, dat de bemanningsverwisseling in het geheel niet noodzakelijk was geweest, maar slechts een list om te ver¬
bergen, dat de Howqua zijn orders in Boston had gekregen en dus wèl als indirekt beschouwd
had moeten worden!
***

Hoe was het inmiddels de NHM vergaan? De najaarsveiling van 1826 (de lading van de grote
Schoon Verbond) had opnieuw zware verliezen gebracht bij veilingsprijzen, die speciaal voor
de gewone soorten ruim onder die van de Wilhelmina lagen 36). De directie was echter nog
niet eens zo ontevreden: de limieten waren in veel gevallen bereikt en nadat in de onmiddelijk
volgende veiling van de thee ex-Ann & Hope (van Brown & Ives, commissionairs Crommelin)
zoals te verwachten hogere prijzen bedongen waren, konden vervolgens ook de opgehouden
partijen volgens deze gunstige koersen verkocht worden. Inderdaad werd het jaar 1827 ”in
eene zeer gunstige stemming geopend, en het scheen als of de prijzen zich eenigzins van de in
1826 ondergane belangrijke daling zouden herstellen; inderdaad zag men 90 a 95 cents beste¬
den voor zwarte theeën uit de aanvoeren van 1818, 1819 en 1820, die eenige maanden vroe¬
ger reeds tot 85 a 87 cents afgegeven waren” 37). Bij de voorjaarsveiling van maart 1827,
waarin de met andere schepen aangevoerde lading van de in Batavia gebleven Jorina aange¬
boden werd, bleek dat deze stemming te optimistisch was en kwamen de prijzen weer onder
sterke druk te staan. Een nieuw dieptepunt, bijna even erg als in juli 1826, werd in de zomer
bereikt, toen de eerder opgehouden partijen van de Ann & Hope tegen veel lagere prijzen
werden losgelaten dan in de eerste veiling. In hoeverre dit een welbewuste actie van Cromme¬
lin was om de NHM, wier Tweede Expeditie inmiddels in Nederland teruggekeerd was, nog
verdere klappen toe te brengen, kan helaas niet beoordeeld worden. Tot dat tijdstip had de
maatschappij reeds meer dan f 1 miljoen verloren aan haar thee operaties, en het voortduren
hiervan had de directie wellicht tot volledige opgave kunnen brengen - waarmee de domine¬
rende positie van de Amerikanen hersteld zou zijn.
Met haar besluit over het al dan niet uitzenden van een Derde Expeditie wachtte de directie
tot na afloop van de maart veiling van 1827 38). Gezien de grote verliezen vond zij het raad¬
zamer eerst de opinie van de koning, die tenslotte als garant voor de 4 1/2%jaarlijkse dividend
het grootste belang bij de theehandel had, te peilen. President Schimmelpennick sprak in
Brussel met Willem, die zich vastberaden toonde. Indien de NHM niet doorging de voor de
jaarlijkse consumptie benodigde thee af te halen, zouden niet alleen alle eerder gedane opoffe¬
ringen tevergeefs zijn, maar tevens de Amerikanen tot nieuwe acties verlokt worden - een pro¬
fetische opmerking, die met pijnlijke zekerheid bewaarheid zou worden! Bovendien toonde
de koning zich hoopvol over de invloed van de nieuwe wet op de doorvoerrechten. De directie
van de NHM had heel wat minder fiducie in de toekomst, maar besloot desondanks weer vier
schepen naar Canton te sturen. Zij stelde haar geweten gerust door terug te komen op de mo¬
tieven voor het uitzenden van de Eerste Expeditie in januari 1825, waarin zij gesteld had de
theehandel grootscheeps te zullen aanpakken ondanks de verliezen, die daaruit ongetwijfeld
zouden voortvloeien. Haar gevoelens waren toen geweest, dat juist die verliezen tot een wets¬
wijziging konden en moesten leiden, en daaraan meende de directie door het ’’Confidentieel
Adres” van 29 juli 1826 en de daarop gevolgde ontwikkelingen ruimschoots voldaan te heb¬
ben. Bovendien meende de koning, dat de nieuwe wetgeving effektief zou zijn, en al konden
de directeuren dit gevoel niet delen, het stond hen in ieder geval toe de verantwoordelijkheid
voor hun besluit grotendeels van hun schouders af te wentelen. Wellicht konden zij ook enige
bevrediging vinden in het feit, dat ditmaal voor het eerst een volledig kwartet van geheel
nieuwgebouwde schepen bevracht kon worden, waaronder de Amsterdamse Helena, die als
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eerste de 400 last grens overschreed.
Spoedig na het uitzenden van de Derde Expeditie raakte de NHM, gedeeltelijk buiten haar
eigen schuld in nieuwe moeilijkheden, die haar positie te Canton nog verder zouden verzwak¬
ken. Niet alleen waren reeds in 1826 ernstige klachten binnengekomen over het gedrag van de
consul Bletterman, die zelfs tot diens schorsing leidden, maar ook waren de beide supercarga s van de eerste twee expedities van de maatschappij onbetrouwbaar en onbekwaam gebleken 39). Het overgaan van Bletterman wreekte zich dubbel, nu op korte termijn een leider
voor de Derde Expeditie gevonden moest worden. Schimmelpenninck had het briljante idee
de consignatie gezamenlijk op te dragen aan de waarnemend consul S. van Caneghem en het
Amerikaanse huis Russell & Co, waarvan een partner zich enige dagen tevoren met de beste
getuigschriften bij de maatschappij vervoegd had om haar zijn diensten aan te bieden 40)
Russell & Co was pas in 1825 opgericht, voornamelijk om de Amerikaanse huizen een aandeei
in de Indische opiumhandel op China te geven, maar het was nauw verbonden met de reeds
bestaande concerns als Perkins & Co en agenten als John P. Cushing. Aanvaarding van dit
voorstel had in ieder geval betekend, dat ook de theeproever voortaan gemist kon worden
Schimmelpenninck s voorstel was een schokkend voorbeeld van de ”If you can’t beat them
join them strategie, en het is dan ook niet verbazend, dat zijn geniale voorstel geen enkele’
steun van zijn collega directeuren kreeg! Ten onrechte overigens: hun beperkte visie verhinderde zo de enige mogelijkheid, die de NHM bezat om zich een plaats te verwerven binnen het
geheel der internationale handel te Canton en haar bestaansrecht door de Amerikaanse huizen
erkend te zien. Beide namen, die Schimmelpenninck voorstelde, waren van eerste klas krach¬
ten. Russell & Co, die als Cushing op de beste voet met de rijkste Hong koopman Howqua
stonden, werkten zich spoedig op tot het belangrijkste Amerikaanse concern in China en na¬
men daarin achter de Britse opiumreuzen Magniae & Co (later Jardine Martheson & Co) de
tweede plaats in 41). Zij verkregen de vertegenwoordiging van talloze ook niet-Bostonse han¬
delshuizen, waaronder Crommehn’s opdrachtgevers Brown & Ives! De schilderachtige Osten¬
de™31' Van Caneghem, over wiens carrière in Azië helaas bijzonder weinig bekend is, kon niet
alleen als waarnemend consul een oogje in het zeil houden, maar had bovendien zelf door zijn
langdurig verblijf in Indië en het Verre Oosten een ruime ervaring in de plaatselijke handels¬
omstandigheden verworven 42). In het bijzonder was hij betrokken geweest bij de opiumhan¬
del van Bengalen en door zijn toedoen had de NHM deze handel, die van fundamenteeel be¬
lang was voor het welslagen van grootscheepse operaties in China, kunnen opvatten
Niet in het minst in de stemming voor dit avontuurlijk plan, besloot de directie de consignatie
op te dragen aan dat lid van de Factorij te Batavia, die volgens de statuten jaarlijks naar Ne¬
derland moest terugkeren. Vanuit Nederland kon dan een theeproever met de vloot naar Can¬
ton worden meegestuurd, en na enige weken werd daartoe Jacobson aangetrokken Het lid
van de Factorij zou volledige vrijheid van handelen hebben en, indien hij dit prefereerde de con¬
signatie kunnen overdragen aan bij voorkeur een Nederlands huis, maar eventueel ook Russell
& Co. In het bijzonder zou hij ook de mogelijkheden moeten onderzoeken om te Canton
weer een factorij, dat wil zeggen een vast agentschap voor de NHM, te stichten. De theeproever zou onder zijn bevel staan, maar indien hij zijn werk bevredigend verrichtte, zou hij gedu¬
rende de stillen tijd te Canton of Macao kunnen overblijven en door middel van een crediet
van maxmaal f 500.000,- (te trekken in wissels op Batavia) alsvast thee voor de volgende ex¬
peditie kunnen inkopen om aldus van de dan heersende lagere prijzen te kunnen profiteren.
Indien geen lid van de Factorij beschikbaar was, zou Schimmelpenninck’s voorstel in werking
treden (dit was slechts met een 3-2 meerderheid aangenomen) en de consignatie aan Van
Caneghem en Russel & Co worden opgedragen.
Schimmelpenninck protesteerde krachtig tegen dit besluit. Hij achtte het zenden van een lid
van de Factorij volmaakt onnodig en tegelijkertijd gevaarlijk. Onnodig, omdat deze over niet
meer informatie aangaande de theehandel en de toestand te Canton beschikte dan de directie
m Den Haag zelf en voor het vestigen van een nieuwe factorij het voornaamste probleem het
vinden van geschikt personeel was. Gevaarlijk, omdat de Factorij te Batavia op dat moment
met volta hg bezet was en op deze manier nog verder verzwakt zou worden. Het gebruik van
een dergehjk groot krediet leek Schimmelpenninck bovendien riskant, wanneer de NHM geen
v!5tnJ t0nJ !C Canlt0,nlhud''1een|hcüprüever was bePaald niet de aangewezen figuur om hier¬
voor de verantwoordelijkheid te dragen. Inderdaad zou voor ieder der volgende drie expedi¬
ties een leider op Java gevonden worden 43). De nadelen van het hieruit voortvloeiende ge¬
brek aan continuïteit waren echter groot en benadrukten de zwakke positie van de NHM te
Ganton alleen nog meer.
52

Inmiddels waren de schepen van de Tweede Expeditie in hun thuishavens teruggekeerd, maar
voor de herfstveiling gehouden werd, zou de NHM nog een belangrijke en hoopgevende coup
verrichten. Om deze in het juiste perspectief te plaatsen dient er kort aan herinnerd te wor¬
den, dat de NHM in 1825-1826 mede door haar soms ondoordachte wereldwijde operaties in
een financiële crisis terecht was geraakt, die het - althans in het oor van de koning, het meren¬
deel der directeuren en commissarissen - noodzakelijk maakte het arbeidsterrein van de maat¬
schappij te beperken en haar financiën te saneren. Het aandelenkapitaal werd gereduceerd tot
f 27 3/4 miljoen en geleidelijk werden alle activiteiten buiten de Indische en Chinese handel
afgestoten 44). Eén van deze ’’vreemde” posten was een grote partij verfhout van Pernam¬
buco. Toen deze in kleine partijen onverkoopbaar bleek, besloot de directie in juli 1827 te
trachten deze en bloc af te zetten 45). De onvermijdelijke Voüte werd gelast een koper te vin¬
den en deze had ruim een maand later inderdaad succes. Hope & Co bleek bereid de hele par¬
tij over te nemen, maar alleen op voorwaarde, dat de NHM een ongeveer gelijkwaardige hoe¬
veelheid speculatiethee overnam, waarmee Hope & Co sinds 1822 opgescheept had gezeten.
Hoewel de directie liever contanten dan thee zag, verkoos zij toch de thee boven het haar nu
oneigene verfhout. Bovendien was de transactie niet van ruimere betekenis ontbloot. Hope’s
partij was na de verkopen van Crommelin’s consignatie ladingen de laatste grote partij buiten
het bezit van de NHM. Na enige onderhandelingen werd de ruil dan ook tot stand gebracht.
Voüte speelde hierbij een belangrijke rol en het resultaat was een ’’good deal” voor de NHM
46). Hope had niet minder dan f 250.000,- aan zijn speculatie verloren en de NHM bezat nu
vrijwel alle thee in eerste hand. Al kon natuurlijk ieder moment de Ann & Hope of enige an¬
der Amerikaans schip binnenvallen, toch zag de toekomst er weer wat roziger uit. De markt
kreeg ’’wederom eenige vastheid . . ., aangezien men zich verbeeldde, dat de Maatschappij,
nu de eenige belangrijke houders zijnde, de magt hadden om het artikel tot een vasten stand
terug te brengen. Men zag dan ook met gerustheid hare najaarsveiling tegemoet.. .” 47).
Deze sterke positie verspeelde de NHM echter geheel met haar ruggegraatloze optreden tijdens
de najaarveiling van 1827. Hierin werden te Rotterdam de zojuist per Neerlands Koning aan¬
gevoerde lading en een deel van die per De Zeeuw (de thee was te Middelburg opgeslagen)
aangeboden, plus de eerder opgehouden kleine partijen van 1826 en een grote hoeveelheid
speculatiethee, alles bij elkaar zon 15.300 kwart kisten. Wederom waren de limieten vastge¬
steld op het heersende prijspeil - onbegrijpelijk nu de maatschappij althans tijdelijk een over¬
wegende positie innam 48). De veiling begon terecht met de goede kwaliteiten van de Neer¬
lands Koning, waarvoor onder de omstandigheden redelijke prijzen werden bedongen. Hierna
echter zette het verval in: ”Bij het veilen van de oude partijen en vervolgens van het gedeeelte
der lading De Zeeuw werd de kooplust eenigszins flaauwer. Men begon al lager en lager te bie¬
den, terwijl echter tot deze steeds verminderde prijzen alles werd losgelaten”, (mijn cursive¬
ring, F.B.) Congo, die aan het begin van de dag nog 94-97 cent per pond had opgeleverd, zak¬
te tot 85-96 cent voor die ex-De Zeeuw, vervolgens 81-86 en zelfs 79 voor speculatiethee, ter¬
wijl tenslotte die ex-Pagoda (die tegen 95 cent was ingekocht door de NHM) geen hoger’bod
dan 70 cent opleverden, waarop eindelijk opgehouden werd. De slechte kwaliteit van de la¬
ding van De Zeeuw was gedeeltelijk voor deze daling verantwoordelijk, maar de slapheid van
de verantwoordelijke directeur Van der Houven maakte de afloop tot een ramp. ’’Door dit
onverwachte loslaten der Maatschappij tot deze steeds verminderde prijzen dan men had kun¬
nen vermoeden, zagen een aantal houders alle hoop op eene spoedige verbetering vervlogen,
en in minder dan twee maanden kwamen acht veilingen te voorschijn die de prijzen niet alleen
tot den laagsten stand waarop dezelve in 1826 gestaan hadden terug bragten, maar zelfs de
ordinaire zwart soorten tot 78 a 82 cents deden dalen.” Ten tweede male was de theemarkt
ingezakt, maar nu had de NHM zelf de belangrijkste stoot daartoe gegeven.
* **

Terwijl de directie van de NHM zich pas weer in februari 1828 met de theehandel behoefde te
bemoeien (vaststellen van de Vierde Expeditie en het bepalen van de limieten voor de voor¬
jaarsveiling), ontstond in de tussentijd een krachtige actie vanuit de hoek der theegrossiers,
die naast de NHM het meest van de crisis te lijden hadden. Hun campagne war er voorname¬
lijk op gericht hun positie de oude zekerheid te hergeven door de jaarlijkse aanvoer te beper¬
ken. In grote trekken konden hun belangen dus geheel met die van de NHM vereenzelvigd
worden. Het eerste schot in deze campagne werd afgevuurd door de Rotterdammer Witkamp
in december 1827 49), maar diens slecht geredigeerde schrijven werd in februari 1828 over53

schaduwd door het krachtig en doelmatig geargumenteerde verzoekschrift van veertien Am¬
sterdamse firma’s onder aanvoering van de prominente Otto Roelofs & Zonen. Hoewel hun
rekest gedurende de volgende weken de aanleiding voor de heftigste episode in de strijd van
de NHM om de Nederlandse theemarkt zijn zou, kwam hun rekest te laat om enig effect te
sorteren. Men kan zich echter niet aan de indruk onttrekken, dat indien het tegelijkertijd met
het ’’Confidentieel Adres” van de NHM in het najaar van 1826 in aanmerking genomen had
kunnen worden, in 1827 wellicht een effektieve tariefwet tot stand was gekomen. Voor de
opgetreden vertraging kan men de schuld zowel bij henzelf als bij de NHM, die zeker verzuim¬
de met hen overleg te plegen, zoeken, maar het is niet uitgesloten, dat ook hierin de hand van
Voüte en zijn mede-makelaars gezien moet worden. Roelofs c.s. vroegen uitdrukkelijk om be¬
palingen ”dat het voortaan aan niemand zal vrijstaan om eenige theeën in Nederland aan te
voeren anders dan direct van China of Nederlandsch Indien aan en voor rekening van ingeze¬
tenen van Nederland, en zulks alleen met Nederlandsche en in dit rijk gebouwde schepen 50.”
Hun campagne had des te meer gewicht, omdat zij de steun van enkele belangrijke publicisten
en spoedig ook de NHM hadden. De Leidse lakenfabrikant Pieter de Haan herhaalde in 1827,
toen hij zijn vermoedens over de slechte afloop van de operaties van de NHM maar al te zeer
bewaarheid zag, zijns reeds in 1824 gedane pleidooi voor een verbod van vreemde aanvoeren
51). Met kracht betoogde hij de noodzakelijkheid de vaart op China toe te vertrouwen aan
een nieuwe geoctroyeerde maatschappij. Schimmelpenninck had exemplaren van De Haan’s
werkje voor al zijn collega-directeuren laten aanschaffen en spoedig was diens betoog ook ter
kennis van Willem I gekomen. Gezaghebbender nog was het in hetzelfde jaar gepubliceerde
prijsschrift van de Amsterdamse kargadoor-in-ruste J. van Ouwerkerk de Vries - dezelfde, die
in 1815 reeds zijn gedachten over de theehandel op schrift had gesteld en één van de weinige
voorstanders èn aandeelhouders van de Geoctroyeerde Maatschappij was geweest 52). Hoe¬
zeer Van Ouwerkerk de Vries in het algemeen ook een vrijhandelaar was, voor de Chinese
handel achtte hij nog steeds een invoermonopolie noodzakelijk: ”.. . men mag beproeven wat
men wil, geene bijmiddelen zullen hier baten, de slagboom moet digt, of immer wordt er geld
verloren
De Amsterdamse commisionairs achtten dit offensief zo gevaarlijk, dat zij onmiddelijk in de
tegenaanval gingen. Binnen enkele dagen hadden Crommelin, Hope, Joan Hodshon & Soon en
hun collega’s een vijftigtal handtekeningen weten te verzamelen voor een tegenrekest, waarin
uitgebreid de lof van de vrijhandel gezongen werd 53). Weliswaar kon niet ontkend worden,
dat de toestand van de theemarkt desastreus was, maar dit kon, niet geheel ten onrechte, wor¬
den toegeschreven aan de algemene depressie na de crisis van 1825. Moest dan wellicht de
vreemde aanvoer van andere koloniale produkten als koffie en suiker soms ook verboden wor¬
den? In hun poging de indruk te wekken, dat zij niet zozeer voor hun eigen belang, maar voor
de algemene welvaart opkwamen, trachtten de commissionairs een onmogelijke tour de force
te verrichten. Enerzijds wezen zij erop, dat de verliezen in de handel uitsluitend door specu¬
lanten of buitenlanders geleden waren, maar anderzijds impliceerde hun argument, dat de be¬
scherming van de Nederlandse handel effektief was en de NHM kennelijk geen verliezen leed.
Geen insider kon zich hierdoor laten bedotten! Even twijfelachtig was hun argument, dat
sinds de aankomst van de overigens niet met name genoemde Ann & Hope in 1826 geen Ame¬
rikaanse schepen meer in Nederland aangekomen waren, en dat de NHM de markt derhalve in
haar macht had. Niet alleen verzweeg dit de via Boston gearriveerde en door Netscher als direkt erkende Howqua, maar bovendien bestond niet de minste garantie, dat niet onmiddelijk
zodra zich een verbetering in de theemarkt voordeed, Amerikaanse schepen opnieuw zouden
binnenvallen. Enige maanden later zou dit dan ook prompt gebeuren: in snelle opvolging wa¬
ren dat te Amsterdam Brown & Ives’ Washington en Ann & Hope, beide aan Crommelin zelf
geconsigneerd, en in Rotterdam Perkins’ Nautilus voor Cremer & Wilkens.
Netscher, de administrateur voor de Nationale Nijverheid, wiens broer makelaar te Rotterdam
was, en die zelf tot het standpunt der grossiers en de NHM neigde, gaf alle stukken aan de
NHM door om de maatschappij aldus de gelegenheid te geven haar denkbeelden nogmaals on¬
der het oog van de koning te brengen. Tegelijkertijd nodigde hij Anthony van Hoboken, de voor¬
naamste zeehandelaar van Rotterdam en wellicht van het gehele koninkrijk, uit zijn mening
over de theehandel in een memorandum vast te leggen 54). Uit het advies van de Rotterdamse
Kamer van Koophandel van 1826 wist Netscher, dat Van Hoboken krachtig voor beperking
zou argumenteren, en hij hoopte ongetwijfeld, dat diens weloverwogen betoog doorslagge¬
vend zou zijn. Ook deze ’’Bedenkingen over den Theehandel” werden aan de NHM doorge¬
geven. Op 5 maart 1828 beantwoordde de directie de uitdaging van de commissionairs in een
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geheim schrijven aan de koning, waarin de grondslagen van het tot dan toe gevoerde beleid
van de NHM werden uiteengezet. Met nadruk wezen Schimmelpenninck en Van der Houven
erop, dat hun verwachting van een wetswijziging slechts ten dele vervuld was met het nieuwe
doorvoertanef en de hogere rechten op indirekte aanvoeren - waarmee zij hun taktische fout

Chinese opiumschuiver Opium was het enige artikel, dat in grote en steeds toenemende hoeveelheden in China kon worden
afgezet en was als zodanig vrijwel onontbeerlijk voor deelname aan de Chinese export handel, waarvan thee het veruit voor¬
naamste artikel uitmaakt. Daar de invoer van opium illigaal was. ontstond hierin een uitgebreide smokkelhandel De \HM
vf/n n°n“
hlerTn, oielJe "e’Vel,‘ De voornaamste reden voor deze terughoudendheid was ongetwijfeld onbewerkelijkheid van de handel op de Chinese kust. Morele remmingen lijken geen enkele rol te hebben
gespeeld, de \HM bezat immers lange tijd het monopolie voor de verkoop van opium in Nederlands Indië. en zowel de maarschappij als Anthony van Hoboken importeerden regelmatig partijen uit Smyrna.
M.T.H. Perelaer. Het kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-lndië. Leiden. 1888. Deel II. blz 118 Atlas van Stolk
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van 1826 volledig toegaven. Zij drongen zo sterk mogelijk op een tweede herziening aan. On¬
gelukkigerwijs werd de kracht van hun argumenten aanzienlijk verzwakt door de bijzonder
inopportune interventie van mede-directeur Pieters. Deze was het weliswaar in algemene trek¬
ken met zijn collega’s eens, maar als Belg geheel onbekend met de omstandigheden van de
theehandel stelde hij enig geloof in het nieuwe doorvoerrecht. In een aparte nota drukte hij
zijn principiële houding uit en drong hij er op aan de zaak nog wat langer aan te zien Niet
alleen was dit een wel bijzonder ongelukkig moment om een minderheidsopinie onder de aan¬
dacht van de koning te brengen, maar bovendien was Pieters’ optimisme, dat in 1829 zelfs tot
het invoeren van veilingen in entrepot zou leiden, geheel misplaatst. Dit bleek, toen de direc¬
tie de markt bestudeerde om de limieten voor de voorjaarsveiling van 1828 vast te stellen: van
de 14.000 kwart kisten thee, die na het aannemen van de nieuwe wet in april 1827 waren ge¬
veild, waren er slechts een 500 in entrepot afgeleverd 55).
Met deze reactie van de NHM bereikte de strijd om de Nederlandse theemarkt haar politieke
hoogtepunt. De commissionairs sloten hun gelederen en lieten nu ook vanuit Rotterdam en
Antwerpen rekesten aan de koning sturen, waarin op handhaving van de bestaande wetgeving
werd aangedrongen. Het Rotterdamse adres was ondertekend door 34 prominente firma’s
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aangevoerd door de grote commissiehuizen Cremer Wilkens & Co, Labouchere & Co en Mees,
Boer & Moens 56). Daarentegen hielden alle zeehandelaars en bij de eigen scheepvaart betrok¬
ken en zich afwezig, waaronder de firma’s van de drie opstellers van het advies van 1826: Kuyper
Van Dam & Smeer, E. Suermondt & Zoonen & Co en uiteraard ook Van Hoboken. Eenzelfde
situatie bestond te Antwerpen, waar actieve kooplieden als Bisschop Basteyns & De Cock
eveneens niet getekend hadden. Tegen deze twee in vrijwel identieke termen als het Amster¬
damse rekest geschreven verzoekschriften zette de NHM haar positie nogmaals duidelijk uit¬
een in een geheim schrijven van 12 april 1828 57). Ieder der argumenten van de commissio¬
nairs werd ontkracht, en het pleidooi voor een uitsluitende aanvoer onder Nederlandse vlag
herhaald. De koortsachtige activiteiten van beide partijen en het gewicht van de zaak dwong
Willem I de theehandel nogmaals in overweging te nemen. Op 21 april ontbood hij Schimmelpenninck bij zich om hem zijn besluit mede te delen. Bij dit gesprek maakte Willem het duide¬
lijk, dat hij geloofde, dat de uitsluiting van Amerikanen van de Nederlandse theemarkt on¬
mogelijk was 58). Drie dagen tevoren nog was Brown & Ives’ Washington in Amsterdam aan¬
gekomen en dit vertoon van vastberadenheid kan een grote indruk op hem gemaakt hebben.
Willem verwees niet naar de statuten van de NHM, die immers ieder monopolie uitsloten, en
het is evenmin waarschijnlijk, dat hij door de kracht van de argumenten van de commissio¬
nairs overtuigd was. Integendeel; zoals Schimmelpenninck aan zijn mede-directeuren rappor¬
teerde, ’’Hoewel Zijne Majesteit aan de bedenkingen der Directie ten deze alle regt deed weder¬
varen, [bestonden] er bij Hoogstdezelve omtrent eene verandering in de bestaande wetgeving,
welke de uitsluiting van den invoer met vreemde vlaggen ten gevolge zou hebben, zwarigheden
van een zodanig gewigt . . ., dat het voorstellen dier verandering daardoor hoogst onraadzaam
werd gemaakt”. Als in zijn strijd voor de Geoctroyeerde Maatschappij in 1815-1817 moest de
koning buigen voor het financiële en politieke gewicht van de Amsterdamse haute finance,
waarin Crommelin en Hope immers een leidende rol speelden 59). Wellicht vreesde Willem
ook de vrij handelsgezindheid van de Staten-Generaal, waarin hij in ieder geval van Belgische
zijde sterke oppositie te verwachten zou hebben gehad. Hoe dit ook zij, Willem verklaarde,
dat hij niet bereid was enige verdere wijziging in de wetgeving voor te stellen. Een maand later
werd dit officieel in een Koninklijk Besluit uitgedrukt: vier dagen nadat Perkins’ Nautilus te
Rotterdam was gearriveerd, werd de lamme rechtvaardiging gegeven, dat nog geen voldoende
ervaring met de bestaande wetgeving was opgedaan 60)!
Het voornaamste punt van overweging werd nu, hoe de verliezen van de NHM beperkt konden
worden. Reeds in februari had de directie als tevoren besloten met volle kracht door te gaan
en wederom vier schepen naar China uit te sturen 61). Willem drong er sterk op aan dit aantal
te verminderen, en als middel daartoe suggereerde hij het halveren van de expeditie. Schim¬
melpenninck gaf tegenover zijn mede-directeuren uitdrukking aan het bittere gevoel te moe¬
ten opgeven, waarvoor de maatschappij zich reeds zoveel opofferingen getroost had. Haar po¬
litieke offensief was echter definitief mislukt, en nu diende de maatschappij zich weer op de
commerciële strijd te concentreren. Eén directeur stelde voor de Chinese handel maar geheel
op te geven, maar dit werd onmogelijk geacht, daar reeds voor enige tonnen aan polemieten
verscheept waren en de Factorij te Batavia eveneens reeds een aanzienlijke lading voor China
verzameld had. De suggestie van Willem werd derhalve aanvaard, en de extra kosten verbon¬
den aan het veranderen van het reisplan van de twee van de vier schepen, die te Batavia in
plaats van Canton zouden laden, waren een geringe prijs voor deze sanering. Het was dus
nodig onverwijld in contact te treden met de reders: Anthony van Hoboken voor de Neerlands Koning (de tweede Chinese reis van dit schip), de Nederlandsche Scheepsreederij te
Amsterdam voor de Henrietta Klasina en Susanna, en tenslotte de Antwerpenaar J. Roelandts
voor de Raymond. Tegelijkertijd werd de Factorij te Batavia ingelicht en tevens de keuze ge¬
laten welke twee schepen de weg naar China zouden vervolgen. Het was hierbij van het groot¬
ste belang de striktste geheimhouding te bewaren, daar de theemarkt anders zijn geloof in de
overlevingskansen van de NHM geheel zou opgeven en de concurrentie haar aanvoeren weer
vergroten, zodat de kansen op een verbetering van de prijzen voorlopig weer verkeken zouden
zijn. Alle reders behandelden de zaak met de vereiste discretie en in zijn jaarlijkse rapport van
juni 1828 verwees Schimmelpenninck weliswaar naar de moeilijkheden waarin de NHM zich
bevond, nu definitief geen verdere wetswijziging zou plaatsvinden, maar hij gaf geen bijzon¬
derheden over het beleid van de directie 62). De commissionairs en hun opdrachtgevers kon¬
den slechts gissen wat de volgende stappen van de maatschappij zouden zijn. Hope & Co spe¬
culeerden in augustus, dat een vermindering van de operaties tot de mogelijkheden behoorden
63), maar pas in januari 1829 werd hierover zekerheid verkregen, nadat berichten over de ver56

anderde bestemming van de twee schepen van Batavia te Amsterdam ontvangen waren 64).
***

Willem’s weigering de theewet te veranderen, de slapheid van de NHM op de voorjaarsveiling,
65), en de aankomst van de drie Amerikaanse schepen deed de theeprijzen nog verder dalen.
Van de lading van de Washington werd in mei slechts twee-derde verkocht tegen prijzen, die
nog eens 8% onder die van de laatste veiling van de NHM lagen. De veiling van de theeën per
Ann & Hope, die in juli te Amsterdam aankwam, werd uitgesteld tot na de naiaarsveiling van
de NHM. Volgens Hope & Co, die de calculaties gezien had, zouden de heersende prijzen tot
aanzienlijke verliezen voor de aanvoerders geleid hebben. Crommelin scheen dezelfde indruk
te hebben als Hope, dat de NHM mogelijk haar expedities tot één of twee schepen per jaar
zou beperken, en in lijn hiermee verwachtten zij een ferme houding en hogere prijzen in het
najaar. Hope verwachtten voor het volgend jaar een verdergaande verbetering en verzochten
Barin Brothers deze mening door te geven aan Perkins in Boston ’’who will we hope feel con¬
vinced that we are well acquainted with the tea trade, and that we spare no pains to give them
information” 66).
Waren Perkins of Brown & Ives voor de planning en timing van hun activiteiten inderdaad afhandelijk geweest van de informatie en aansporing, die zij via Engeland of direkt van hun Hol¬
landse correspondenten kregen, dan had de NHM door de geheime beleidsverandering haar
positie misschien inderdaad kunnen verbeteren. De directie van de NHM overzag echter vol¬
komen, dat zij niet met het eerste het beste lokale handelshuis te maken had, maar met waar¬
lijk multinationale ondernemingen met wereldwijde vertakkingen, waarvan de individuele
onderdelen een grote autonomie vertoonden. Het meest sprekende voorbeeld hiervan werd
geboden door het netwerk van de Bostonse firma’s J. & T.H., Perkins & Co en Bryant & Stur¬
gis, waarvan de partners alleen door familiebanden verbonden waren. In Canton werden hun
belangen verzorgd door Perkins & Co, dat tot zijn terugkeer naar Boston in 1827 onder lei¬
ding stond van de uitzonderlijk begaafde en succesvolle J.P. Cushing, die werd opgevolgd door
zijn neef Thomas Forbes. Te Manila bestond een filiaal onder de naam Sturgis & Russell ter¬
wijl te Batavia het weinig minder prominente huis Paine Strieker & Co voor hen optrad. In
Europa maakten zij gebruik van de trouwe diensten van Cremer Wilkens & Co te Rotterdam
Hope & Co te Amsterdam en tenslotte J. Berenberg Gossler & Co in Hamburg. De voornaam¬
ste relatie was wel het Londense huis Baring Brothers & Co, waarin de met een meisje Sturgis
getrouwde Joshua Bates de Amerikaanse zaken behartigde. Baring trad niet alleen op als
bankiers voor Perkins c.s., maar financierden ook hun aankopen van Britse fabrieksgoederen
en verstrekte hen indien gewenst de nodige kredieten voor de aankoop van koloniale ladingen
in Oost-Azië. Bovendien fungeerde Baring als regionaal hoofdkantoor voor de Europese zaken
van het Bostonse concern. Meestal werd aan Bates de beslissing overgelaten naar welke haven
de naar het continent verscheepte ladingen bestemd waren. Hiervoor deden de van Azië of el¬
ders komende schepen de rede of haven van Cowes (op het eiland Wight) aan, waar zij hun
definitieve order ontvingen 67).
Toen in januari 1829 dus bekend werd, dat inderdaad slechts twee schepen van de NHM thee
geladen hadden, had Bates alle tijd en gelegenheid om schepen en ladingen, die oorspronkelijk
wellicht naar Hamburg doorgestuurd waren, naar een Nederlandse haven te laten verzeilen. Zo
kon hij zelfs de NHM voor zijn, daar haar schepen pas in mei terug verwacht konden worden.
Inderdaad werd Perkins’ Nautilus op zijn volgende reis van Canton in september/oktober
1829 via Cowes naar Rotterdam verwezen 68). Evenzeer had dit eerder in het jaar met Per¬
kins’ andere schepen Augusta (reeds in 1819 te Rotterdam, maar sindsdien uitsluitend naar
Hamburg gezonden) en Bashaw kunnen gebeuren; het eerste schip werd in 1830 inderdaad
naar Amsterdam bestemd 69).
In het voorjaar van 1829 was een dergelijke manoeuvre echter niet noodzakelijk, daar Forbes
in Canton gebruik had weten te maken van de buitenkans de Nederlandse Wilhelmina & Maria
te charteren. Dit schip was in augustus 1828, na de Stille Oceaan te zijn overgestoken, van
Manila te Canton aangekomen en zocht een retourvracht naar Europa 70). Waarschijnlijk ver¬
nam Forbes spoedig daarop van Java het nieuws over de verandering in het beleid van de
NHM: op 10 september arriveerde Perkins’ snelle brik Pilgrim van Boston, en dit schip kon te
Anjer van Paine Strieker & Co berichten hierover ontvangen hebben. Forbes maakte onmid¬
dellijk gebruik van deze informatie 71). Met het charteren van de Wilhelmina & Maria hoopte
hij tevens van het lage tarief voor aanvoer van thee op Nederlandse schepen te profiteren,
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maar dit mislukte door de technische omstandigheid, dat een schip om in aanmerking voor
de laagste rechten te komen, tevens in Nederland gebouwd moest zijn, hetgeen met de Wilhelmina& Maria met het geval was. Nog voor de aankomst van het schip, in mei 1829 verzochten Hope & Co als consignarissen van de lading en later ook eigenaars Insinger & Co om gelijk¬
stelling met in Nederland gebouwde schepen, maar de regering liet zich de kans niet ontglippen
Hope een hak te zetten 72). Hoewel Forbes’ onmiddelijk toeleg dus mislukte, betekende het
charteren van de Wilhelmina & Maria toch het begin van een nieuwe strategie voor Perkins c s
namelijk om in landen waar beschermende tarieven golden voor invoeren onder de nationale
vlag schepen van het land in te huren, terwijl zij hun eigen Amerikaanse bodems bleven gebruiken voor de vaart op de Verenigde Staten en Noord-Duitsland. In Nederland begon dit in
1830 met de charter van de Zeemanskoop 73), en kort daarop werd dezelfde strategie ook in
Frankrijk toegepast.
In januari 1829 stuurde de NHM met instemming van de koning en uiteraard niet op de hoog¬
te met de tegenmaatregelen van de Amerikanen wederom twee schepen naar Canton 74).
aar tegelijkertijd de halvering van haar vorige expeditie bevestigd werd, ontstond al spoedig
een optimistische stemming op de markt, die Hope & Co steeds meer aanmoedigde om posi¬
tieve geluiden naar Baring Bros te maken. Hoewel de NHM nog steeds weinig vasthoudend¬
heid vertoonde op haar veilingen, toonde Hope zich bijzonder agressief met de thee per Wilhelmina & Maria Op de eerste veiling in augustus 1829 werden alleen de dure soorten pecco
enii^° u6S ^n8e'30C*ien> de prijzen werden hoog gehouden en weinig thee werd verkocht Een
zelfde houding werd aangenomen op Cremer Wilkens’ veiling van de lading per Nautilus in noWaar de pr,1J?fn, aanzienlijk hoger waren dan die van de voorafgaande veiling van de
NHM. voor congo 111-137 cents per pond tegen 75-90, voor hysant schin 102-161 tegen 6991, en naar verhouding voor de duurdere soorten 75). De diepe depressie van 1826-1828 leek
overwonnen, maar de Amerikanen triomfeerden op de ruines van de NHM
De NHM had niet van de algmene prijsstijging kunnen profiteren door nieuwe fouten in haar
beleid, die het de commissionairs gemakkelijker maakten ferm op te treden. Thee was altijd
m consumptie geveild, dat wil zeggen de veilingprijs omvatte alle te betalen douanerechten.
Dit gebruik was voortgezet ook, nadat in 1827 thee kon genieten van opslag in entrepot
waarbij invoerrechten met onmiddellijk betaald hoefden te worden en wederuitvoer over zee
zonder betaling van enige rechten kon geschieden. Voor goederen, waarvoor Nederlandse ha¬
vens nog een stapelfunctie vervullen, als voor koffie en suiker, was dit een belangrijke facili¬
teit, maar voor thee, waarvan jaarlijks nauwelijks 1% werd uitgevoerd, was het belang ervan
navenant gering. Desondanks stelden de twee Belgische directeuren van de NHM Cenie en
Pieters, in 1829 voor om de theeveilingen voortaan in entrepot prijzen, dus exclusief van de
invoerrechten te laten geschieden 76). Hoewel hun Hollandse collega’s hier pal op tegen wa¬
ren, kon President Schimmelpenninck niet verhinderen, dat de diepe onenigheid hierover on
de voorjaarsvergadering van de Raad van Commissarissen naar buiten trad. Te meer daar dit
denkbeeld de steun van de koning had - die met zijn wetje van 1827 natuurlijk een gevestigd
belang bij het bevorderen van de doorvoer en wederuitvoer had - werd na een verhit debat het
Belgische voorstel met de kleinste mogelijke meerderheid, 11-9 stemmen, aangenomen. Het
direkte gevolg van de toepassing van de nieuwe veilcondities was de volslagen mislukking van
de najaarsveihng van 829 en de voorjaarsveiling van het volgend jaar. Tegelijkertijd hielden
Hope & Co en hun collega s succesvolle veilingen op oude condities. De toestand van de NHM
7^n°ntTdbaar- kakelaars in Rotterdam en Amsterdam uitten krachtige protesten. In maart
NHM W1de Zaau UA°ë f<:ns1besPrioken> maar toen was het principe-besluit al gevallen, dat de
NHM voorlopig alle direkte handel met China zou opgeven 77). De aflopende zaak werd nu
zo gelaten om de gevoelens van de Belgische minderheid te sparen. Eén van de eerste gevolgen
van de Belgische opstand was, dat de nog voorradige thee van de NHM voortaan weer op de
oude condities geveild werden 78).
F
Ruim daarvoor had de NHM de direkte theehandel reeds opgegeven en daarmee haar nederaag tegen de commissionairs erkend 79). Toen op 31 oktober 1829 in de directie de uitrus¬
ting van de Zesde Expeditie ter sprake werd gebracht, had de NHM reeds f 2 miljoen in de
Chinese handel verloren. Cenie en Van der Houven legden desondanks als basis voor de discussie een calculatie voor een expeditie met drie schepen voor, wel een bewijs dat althans zij op
het herleven van de theemarkt wensten te reageren. Nadat dit stuk gecirculeerd had, opperde
Schimmelpenninck - die de theehandel al enige tijd als ”eene invreetende kanker” beschouwde - verscheidene bezwaren tegen hun plan, maar hij accepteerde hun stelling, dat de voort¬
zetting van de theehandel wenselijk was, zowel wegens de reeds gedane opofferingen als om

de belangen van handel en scheepvaart. Niettemin was hij niet bereid verder te gaan zonder
niet eerst weer de koning om zijn mening gevraagd te hebben. Als hoofdaandeelhouder en
garant kwamen de verliezen immers voor diens rekening, en twee-derde van de tot 1829 door
Willem betaalde rente kon inderdaad op rekening van de rampzalige theehandel gebracht wor¬
den. Dit laatste, en Willem’s wens de maatschappij voortaan op een winstgevende voet te
brengen, bepaalde zijn houding. Hij was het weliswaar met de directie eens, dat de theehandel
niet geheel aan de Amerikanen overgegeven diende te worden, maar hij stelde voor het verlies
zo gering mogelijk te houden door slechts één schip uit te rusten. Het verlies op de thee zou
dan wellicht zelfs geheel goed gemaakt kunnen worden door de winst op de uitlading van
polemieten en rijst. De directie was ontegenzeggelijk teleurgesteld in dit voorstel, dat zij zwak
en ondoelmatig achtte. In een hernieuwd adres drong zij aan op een krachtige aanpak - of an¬
ders totale opgave van de theehandel. Indien de konign wenste te volharden in het zenden van
het ene schip, dan stelde de directie voor het niet verder dan Batavia te laten gaan en de pole¬
mieten dan aan de Factorij over te dragen voor verdere expeditie naar Canton. Willem I greep
dankbaar de kans aan om zich op deze manier met goed fatsoen van de theehandel te ont¬
doen: verklarend, dat zijn hoofdoogmerk het bevorderen van ”het vertier der voortbrengselen
van Inlandsche Nijverheid” was, accepteerde hij het laatste alternatief.
***

Met dit besluit was een einde gekomen aan de direkte handel van de NHM met China. Dit be¬
tekende niet, dat alle bemoeiingen met thee of met China onmiddellijk beëindigd waren. Niet
alleen bezat de NHM nog aanzienlijke voorraden thee 80), maar bovendien ging zij door met
het regelmatig versturen van polemieten en goud- en zilverdraad naar Canton via Batavia. De
Factorij aldaar was voortaan het beleidscentrum voor de betrekkingen met China, waar iro¬
nisch genoeg de maatschappij juist met het vertrek van de Vijfde en laatste Expeditie voor het
eerst een vaste vertegenwoordiging bezat in het handelhuis van M.J. Senn van Basel 81). Deze
had zich in 1828 te Canton gevestigd om rijst van zijn eigen uitgebreide plantages op Java en
op consignatie van anderen te verkopen, en was na het vertrek van Van Caneghem in 1830 tot
waarnemend consul benoemd. Tesamen met de Franse consul B. Gemaert had hij een firma
opgericht, die de consignatie verkreeg van alle goederen, die de Factorij te Batavia naar Can¬
ton verscheepte. Senn van Basel had een aanzienlijke ervaring in de handel te Canton en een
optimistische geest, en gedurende zijn agentschap in de jaren dertig liet hij nooit af de NHM
aan te sporen de direkte theehandel weer op te vatten. Nadat de Factorij er in 1831 door de
verbeterde toestand van de theemarkt - die nu weer door de Amerikanen geregeerd werd! al weer toe gebracht was om deMercurius met een theelading naar Nederland te sturen, zorg¬
de Senn van Basel er zelfs voor, dat het volgend seizoen weer twee ladingen voor de’NHM
aangekocht werden. Ongelukkigerwijs brachten de laatste opnieuw verliezen, ditmaal ruim
f 80.000,-. Het was dan ook met een grote zucht van verlichting, dat President Van der Hou¬
ven in zijn jaarlijkse aanspraak in mei 1836 kon melden, dat de NHM geen enkele partij thee
meer in haar bezit had en zonder een aanzienlijke verandering in de omstandigheden de thee¬
handel met China ook niet meer zou opvatten 82). Uitdrukkelijk diende hierbij gezegd te
worden ”met China”, want juist het vorig jaar waren de eerste 248 kwart kisten Java thee
voor rekening van de NHM in Nederland aangevoerd. Eén van de gevolgen van het opgeven
van de direkte vaart op Canton in 1829 was het ontslag van theeproever Jacobson geweest.
Deze had deze positie eerder op de Derde Expeditie bekleed en was sindsdien ieder jaar in
Canton geweest. In opdracht van de Indische regering onderzocht hij mogelijkheden om theeheesters en -bereiders naar Java te brengen, en deze taak zette hij gedurende de volgende jaren
voort 83). Tegelijkertijd verzorgde hij in de siezoen 1831/32 en 1832/33 twee theeladingen
naar Nederland voor gehele of gedeeltelijke rekening van het grote Britse handelshuis Dent &
Co - beide malen op Nederlandse schepen om zo in aanmerking voor de laagste tariefklasse te
komen. Vanaf 1833 wierp Jacobson zich echter volledig op de ontwikkeling van de theecultuur op Java, die na een aarzelend begin voorspoedig groeide. Omstreeks 1850 bestond reeds
circa 40% van de totale Nederlandse thee-invoer van ruim 40.000 kwart kisten uit Java-thee,
en spoedig daarop konden zelfs export-orders naar London geboekt worden. Buiten het eigen’
rjjk vernietigend verslagen door efficiënte en commercieel en politiek meer begaafde concur¬
renten, had de NHM met succes op de vruchtbare grond van Java kunnen terugvallen.
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expeditie
EERSTE EXPEDITIE
1825 - 1826
supercarga : M. v.d. Abeele
theeproever : W. Loots

namen van
de schepen
Jorina

285

Vijf Gezusters

287

Schoon Verbond

449

Rotterdam

237

totaal
TWEEDE EXPEDITIE
1826- 1827
supercarga : G.N. Stulen
theeproever : P.E. Thueré

230

Ida Aleyda

260

Neerlands Koning

338

Cornells Houtman

304

Prins van Oranje

305

Helena

412

Stad Rotterdam

249
1274

Neerlands Koning

338

Henrietta Klasina

329

totaal

667

Susanna

163

Raymond

315

oorspr. totaal
VIJFDE EXPEDITIE
1829 - 1830
suppercarga : J. Valcke de
Knuyt
theeproever : J.I.L. Jacobson

1132

Neerlands Koningin 308

totaal
VIERDE EXPEDITIE
1828 - 1829
supercarga : A.H. Büchler
theeproever : P.E. Thueré

1258

De Zeeuw

totaal
DERDE EXPEDITIE
1827 - 1828
supercarga : A. Meijer
theeproever : J.I.L. Jacobson

inhoud
in
lasten

rederij
Varkevisser, Dorrepaal & Co.,
Rotterdam
Anthony van Hoboken,
Rotterdam
Voute & Co., Amsterdam

kapiteins

I

Johanna Cornelia

207

Olivier van Noort

302

totaal

509

plaats, werf en bouwmeester
(indien in het buitenland ge¬
bouwd, is vermeld bij welke
KB gelijkgesteld aan in Neder¬
land gebouwde schepen.

bijzonderheden

buitenland, KB van 2.5.1825,
nr. N 129
buitenland, KB van 11.7.1825,
nr. N 157
Dantzig, KB van 4.3.1825,
nr. N 110
Engeland, KB van 4.3.1825,
nr. N 110

in 1826 wegens averij in Bata¬
via verkocht.
1828 verongelukt bij uitzeilen
van Hellevoetsluis.
1837 gesloopt, vervangen door
gelijknamig nieuw schip.
1829 in Macao verkocht, dan
emplooi als opiumschip.
1817/18 en 1819/20 reeds te
Canton geweest.

F. Rietmeyer

111 (S)

M.A. Jacometti

119 (S)

D. K ra ij er

122 (S)

T.S. Waters

125 (S)

C. Riekels

122 (B)

Oostzee, geen KB vereist

C. Swaan

152(B)

K. Schinkel

111 (S)

J. Duijff

115(S)

Oostzee, KB van 25.1 1.1825,
nr. N 138
1826, ’Rotterdamse Welvaren’,
Rotterdam, B. de Hoog
1826, Hollandia’,
Amsterdam, C. van Swieten

W. Verloop

110(B)

W. Blom

104(B)

D. Grim

125 (B)

C. Poort

117(B)

Anthony van Hoboken,
Rotterdam
Nederlandsche Scheepsreederij,
Amsterdam

K. Schinkel

119(B)

L. T. Heijde

118(B)

Nederlandsche Scheepsreederij,
Amsterdam
J. Roelandts & Co.,
Antwerpen

P.C. de Roth

139 (B)

1827, ”Het Fortuin”,
Amsterdam, J.R. Boelen
1828, ’’Achter de batterij”,
Antwerpen, Le Carpentier

P.S. Schuil

104 (B)

J. Duijff

111(B)

1829, ”De Naarstigheid”,
Rotterdam, J. de Jong en
P. Kortelandt
1829,’’Hollandia”,
Amsterdam, C. van Swieten

H.J. Coster & Co.,
Amsterdam
Van de Broecke, Luteyn &
Schouten, Middelburg
J.H. Bagman & Zoon,
Amsterdam
Anthony van Hoboken,
Rotterdam
Gebr. Hartsen,
Amsterdam
Varkevisser, Dorrepaal & Co.,
Rotterdam
Sociëteit van N.S. & S.,
Amsterdam 1)
Nederlandsche Scheepsreederij,
Amsterdam
Reederij van Vier Scheepen,
Rotterdam

\

!

G. van den Broecke
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1) Sociëteit van Nederlandsche Scheepsbouw en Scheepvaart
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I

duur van
overtocht
naar Straat
Sunda(S)
of Batavia
(B) 2)

C. & A. Vlierboom,
Rotterdam
Gebr. Hartsen,
Amsterdam

1827, ”St. Joris”, Rotterdam,
J. de Jong & P. Kortelandt
1827, ”Het Witte Kruis”,
Amsterdam, J. Meijes & Zoon
1827, ”De Haan”, Amsterdam,
J.R. Boelen
1827, ”De Hoop”, Rotterdam,
C. Frater & Zoon

1830 gesloopt, vervangen door
gelijknamig nieuw schip.

retourreis van Canton in 1 13
dagen, 1832 verongelukt.

1826, ’’Rotterdams Welvaren”,
Rotterdam, B. de Hoog
1827, ”De Zwarte Raaf’,
Amsterdam, J. Knol
laadde te Batavia voor Dent &
Co, 1831/32 retour van Canton
laadde te Manilla

2) Ter vergelijking: de gemiddelde reisduur van 65. Nederlandse schepen,
die in 1830 vanuit Nederlandse havens in Batavia arriveerden, bedroeg 121 daeen
i)

Noten.
1) W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappii, 1824-1924
(2 delen, Haarlem 1924), I, 166-7.
2) A. van Hoboken aan staatssecretaris J.G. de Meij van Streefkerk, 14 februari 1825, in Al¬
gemeen Rijksarchief, Staatssecretaris (voortaan SS) 2163, 17 februari 1825, N 151.’
3) Broeze, Geoctroyeerde Maatschappij, 17.
4) Een kort verslag over de twee eerdere reizen van De Zeeuw naar Canton is in M.G. de
Boer, 100 Nederlandsche Scheepvaart (Den Helder-Amsterdam 1939), 17-22; de desbe¬
treffende rekeningboeken van de expedities bevinden zich in het National Scheepvaart
Museum, Amsterdam.
5) Men zie achteenvolgens het antwoord van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van
Middelburg op Goldberg’s circulaire van februari 1817 (in Algemeen Rijksarchief, Kolo¬
niën 4705), de brochures: P. Pous, Onderzoek of het voor het belang van den Nederlandschen Handel raadzaam zij den invoer van Thee in dit koningrijk al dan niet vrij te stellen
(Middelburg 1817) en Bedenkingen van Directeuren der Chinesche Expeditien te Middel¬
burg (december 1821), en de rekesten van oktober 1821 en maart 1822 (beide in Alge¬
meen Rijksarchief, hulpdepot Schaarsbergen, Nederlandsche Handel-Maatschappii - voor¬
taan NHM - 9).
6) Korte overzichten van de ontwikkeling van de theemarkt in deze jaren zijn te vinden in
Algemeen Handelsblad, 6 januari 1830, het memorandum ’’Bedenkingen over den Thee¬
handel” (vermoedelijk van de hand van Anthony van Hoboken), februari 1828, in Alge¬
meen Rijksarchief, Nationale Nijverheid - voortaan NN - 117, 16 mei 1828, N 29 G, Me¬
morieboek van pakhuismeesteren van de thee te Amsterdam 1818-1918 (Amsterdam,
1918), 113-22, en F.J.A. Broeze, ”Het einde van de Nederlandse theehandel op China”’
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 34 (1971), 148-52 en 173-6. Zie ook de uit¬
gebreide collectie handelscirculaires e.d. in Gemeente Archief Rotterdam - voortaan GAR -,
Mees en Moens 21.
7) Collectie Suermondt (Leersum), Grootboek 1791-1828, o.a. fols. 116 en 188, Gemeente
Archief Amsterdam - voortaan GAA -, Hope, Grootboeken 1818-1827.
8) Brief van M.B. Ives, 1818, aangehaald in J.B. Hedges, The Browns of Providence Planta¬
tions. The Nineteenth Century (Providence 1968), 151.
9) F.J.A. Broeze, ”Laat mercantilist of selectief vrij handelaar? Koning Willem I en zijn eco¬
nomische politiek aangaande de Nederlandse handel op China”, in Ondernemende Geschiedenis^Den Haag 1977), 236-7.
10) Ironisch glnoeg was één der direkte gevolgen van het opvatten van de theehandel door de
NHM het ruineren van de onderneming van Varkevisser Dorrepaal & Co met hun Wilhelmina. Oorspronkelijk hadden zij het schip te Batavia willen laten laden, maar door de ho¬
ge koffieprijzen aldaar was de bestemming van het schip naar Canton verlegd. Zie SS 2394,
24 december 1825, N 180, en NHM 28, Proces Verbaal Gewoon - voortaan NHM, PVG -’
17 juni 1826, en NHM 31, Proces Verbaal Confidentieel - voortaan NHM, PVC -, 21 juni
1826.
11) Algemeen Rijksarchief, Kabinet des Konings, Bruikleen van het Koninklijk Huisarchief
nr. 10.
12) Men zie M. Greenberg, British Trade and the Opening of China, 1800-42 (Cambridge
1949), C. Seaburg en S. Paterson, Merchant Prince of Boston. Colonel T.H. Perkins, 17641854 (Cambridge Mass. 1971), C.C. Stelle, ’’American Opium Trade to China prior to
1829”, Pacific Historical Review 9 (1940), 425-44, en ’’American Trade in Opium to
China, 1821-1839”, Pacific Historical Review 10 (1941), 57-74, en J.M. Downs ’’Ameri¬
can Merchants and the China Opium Trade, 1800-1840”, Business History Review 42
(1968), 418-42.
13) NHM, PVC, 22 en 24 november 1824.
14) Zie ook Mansvelt’s algemene opmerking dienaangaande in De NHM, I, 159.
15) NHM, PVC, 15 januari 1825.
16) J.J. Voüte aan NHM, 26 november 1824, in NHM 9.
17) Vgl. F.J.A. Broeze, ”A challenge without response: the Netherlands and the transpacific
route to East Asia after 1815”, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 38 (1975),
256-79.
18) SS 1484, 24 juli 1882, NI; voorts P.H. van der Kemp, ”De geboorte van ons consulaat te
Canton , De Economist 1918, 835-42, Jac. Boelen Joh.zn., Reize naar de Oost- en West-

kust van Zuid-Amerika, en van daar, naar de Sandwichs- en Philippijnsche Eilanden, China
enz. (3 delen, Amsterdam 1835-6), III, 274-6, en Broeze, Einde Ned. Theehandel, 136-7.
19) Men zie de lijst van Amsterdamse oostindiëvaarders (circa 1818), in Algemeen Rijksar¬
chief, Collectie Doeff 15, en de algmene, maar niet complete lijst voor de periode 181524 in De Nederlandsche Hermes IX (1828), 66-7.
20) Dit waren de Java Paket (Amsterdam 1820, 140 last), Abel Tasman (Amsterdam 1824,
180 last), en Vasco da Gama (Antwerpen 1823, 162 last); zie F.J.A.Broeze, De Stad Schie¬
dam (Den Haag 1978), 2-5.
21) GAA, Particulier Archief 38 (Waterschout), 123, monsterrol 20 november 1824.
22) Zie Appendix 1 voor een lijst van alle door NHM voor de vaart op China gecharterde sche¬
pen, en verwijzingen naar de Koninklijke Besluiten, waarin voor buitenlands gebouwde
schepen gelijkstelling met nationale produkten toegestaan werd.
23) NHM, PVC, 29 augustus 1825. Tegelijkertijd werden twee kleine scheepjes naar de west¬
kust van Sumatra gestuurd om lokale produkten voor de Chinese markt te verzamelen;
deze schijnen echter geen succes gehad te hebben.
24) NHM, PVC, 28 maart 1826.
25) NHM, PVC, 8, 10 en 12 oktober 1825.
26) NHM, PVG, 26 januari 1826, en PVC, 27 januari, 20 en 27 februari, en 25 april 1826.
27) NHM, PVC, 8 en 10 juli 1826.
28) NHM, PVG, 13en 15 juli 1826;zie ook de circulaires in GAR, Mees & Moens 21.
29) ’’Bedenkingen over den theehandel”, in NN 117,16 mei 1828, N 29 G.
30) De volgende paragrafen zijn grotendeels gebaseerd op het dossier in SS 2614, 21 novem¬
ber 1826, N 124. Voor de opening van de campagne zie NHM, PVC, 29 juli 1826.
31) Vgl. R.G. Albion, The Rise of New York Port, 1815-1860 (New York 1939), 198.
32) Voor Goldberg’s circulaire (aan alle Kamers van Koophandel en Fabrieken) en de ant¬
woorden erop, zie Algemeen Rijksarchief, Koloniën 4707.
33) Dit blijkt uit GAR, Kamer van Koophandel 31-11, 1826 N 19, 31 augustus 1826.
34) J.C. Westermann, Gedenkboek van de Kamer van Koophandel van Amsterdam, 18111936 (2 delen, Amsterdam 1936), I (1811-1922), 137. Crommelin was overigens, in te¬
genstelling tot de firmanten van Hope & Co, tevens aandeelhouder van de NHM, evenals
trouwens J.J. Voüte, die in 1824 zelfs tot commissaris van de maatschappij benoemd was.
35) Gebaseerd op SS 2812, 7 september 1827, N 54, en 2857, 13 november 1827, N 17.
36) NHM, PVC, 6 november 1826, en PVG, 9 en 10 november 1826.
37) Algemeen Handelsblad, 5 januari 1828.
38) NHM, PVC, 6 en 17 maart 1827.
39) NHM, PVC, 8 juli 1826, PVG, 15 november 1826, PVC, 9 maart en 2 april 1827, en ver¬
scheidene andere dagtekeningen.
40) NHM, PVC, 7 april 1827.
41) Downs, American Merchants, 435-41.
42) NHM 13/1830 C, brief van S. van Caneghem aan NHM, 24 december 1829.
43) Dit waren achteenvolgens A. Meijer (1827/28), A.H. Büchler (1828/29, hij was tevoren
agent van de NHM te Surabaja), en tenslotte J. Valcke de Knuyt (1829/30). De openings¬
zin van Meijer’s rapport over de Chinese handel kon de raakheid van Schimmelpenninck’s
bezwaren moeilijk beter geïllustreerd hebben: ’’L’ignorance complette dans la quelle je
me suis trouvé en arrivant en Chine ...” (NHM 167, 8). Meijer leerde overigens snel en
indien hij niet naar Antwerpen had moeten terugkeren, was hij ondanks zijn hoogdraven¬
de optreden wellicht een voortreffelijk agent te Canton geworden. In 1840 schreef hij
voor het Antwerpse dagblad Le Précurseur enkele artikeltjes over zijn verblijf in Canton,
kennelijk om zijn landgenoten aan te sporen de vaart op China ter hand te nemen. (9 en
10 april, 2 en 3 mei 1840).
44) Mansvelt, De NHM, I, 162-71.
45) NHM, PVC, 30 augustus, 5, 8, 11 en 12 september 1827, en SS 5702, 9 september 1827,
P 23 Geheim.
46) Hope & Co aan Joshua Bates, 14 september 1827, in GAA, Hope, Particulier Copy-Boek
1825-1829, 244-5.
47) Algemeen Handelsblad, 5 januari 1828, ook voor de volgende paragraaf
48) NHM, PVC, 23 oktober 1827, en PVG, 26 oktober 1827.
49) SS 5707, 8 februari 1828, L 4 Geheim.
50) De volgende paragrafen zijn gebaseerd op het dossier in NN 117, 16 mei 1828, N 29 G.
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51) P. de Haan, De invoer van Thee ter overweging gesteld (Leiden 1827); dit was een herzie¬
ning van zijn Gedachten over den Theehandel van 1824.
52) J. van Ouwerkerk de Vries, Verhandeling over de oorzaken van het verval en de middelen
tot herstel van den Nederlandschen koophandel (Haarlem 1827). G.K. van Hogendorp
vond in zijn kritische bespreking hiervan, Advijs over de verhandeling . . . (Haarlem 1828),
geen fouten in Van Ouwerkerk de Vries’ stellingname aangaande de handel op China.
Voor hun beider vroegere uitingen en betrekkingen hiermee zie Broeze, Geoctroyeerde
Maatschappij, 7-9, en Laat mercantilist of selectief vrij handelaar, 230-2.
53) Afgedrukt in Broeze, Einde Ned. theehandel, 160-5.
54) Dit zijn de eerder genoemde ’’Bedenkingen over den theehandel”. Deze zijn niet onder¬
tekend, maar het handschrift en diverse aanduidingen in de tekst suggereren, dat Van Ho¬
boken de schrijver was.
55) NHM, PVG, 13 februari 1828.
56) Afgedrukt in Broeze, Einde Ned. theehandel, 165-7.
57) Afgedrukt in Idem, 167-71.
58) NHM, PVG, 22 april 1828.
59) Voor 1815-17 zie Broeze, Laat mercantilist of selectief vrijhandelaar, 234-5.
60) Koninklijk Besluit van 9 mei 1828, N 119-120.
61) NHM, PVC, 12 februari en 18 maart 1828. Na sterk aandringen van de beide Belgische di¬
recteuren, Cenie en Pieters, zou voor het eerst een lading te Antwerpen worden aange¬
voerd, vandaar de bevrachting van de Antwerpse Raymond.
62) NHM 20/5, 2 juni 1828.
63) Hope & Co aan Baring Brothers, 26 augustus 1828, in GAA, Hope, Particulier Copy-Boek
1825-1829. Het resultaat van deze suggestie kan worden aangetroffen in de brief van J.P.
Cushing aan Howqua, 10 februari 1829, in Baker Library, Harvard University, Boston,
Bryant & Sturgis Papers 12, 59.
64) Algemeen Handelsblad, 7 januari 1829, Hope & Co aan Baring Brothers, in GAA, Hope,
Pariculier Copy-Boek 1825-1829,43608.
65) NHM, PVG, 17 en 21 maart 1828, Algemeen Handelsblad, 22 maart 1828.
66) Hope & Co aan Baring Brothers, 26 augustus 1828, in GAA, Hope, Particulier CopyBoek 1825-1829, 361-3.
67) Dit gold zowel voor de operaties van Perkins c.s. als voor die van Brown & Ives. Hun voor¬
naamste agenten op het continent waren te Amsterdam zoals bekend D. Crommelin &
Soonen, te Rotterdam Sturenberg Cankrien & Co, en in Hamburg D. Parish & Co.
68) J.P. Cushing aan T.T. Forbes, 30 september 1829, in Private letterbook Cushing, 90.
69) Algemeen Handelsblad, 12 mei 1830.
70) Boelen, Reize, III, 351-3.
71) Hoezeer de Amerikanen te Canton zich bewust waren van de betekenis van de aankomst
van slechts twee schepen voor de NHM, blijkt uit een brief van een neutrale waarnemer,
kapitein Harmssen van het Pruissische schip Prinzessin Louise, aan zijn directie, de Preussische Seehandlung, van 2 december 1829 (in Deutsches Zentralarchiv, Hist. Abt. II, Mer¬
seburg (DDR), Preussische Staatsbank, Akten der Seehandlung, Rep. 109BTit. IV Nr 25)
72. SS 3178, 20 april 1829, N 114, en NN 33, 26 juni 1829, N 72 A.
73) De details hiervan kunnen gevolgd worden in GAA, Hope, Particulier Copy-Boek 18291831.
74) NHM, PVC, 14 januari 1829.
75) Algemeen Handelsblad, 19 augustus, 17 oktober en 21 november 1829.
76) SS 5721, 1 juni 1829, T 12 Geheim, en NHM 24, Proces Verbaal Raad van Commissaris¬
sen, 29 mei 1829.
77) NHM, PVG, 19 maart 1830.
78) NHM, Proces Verbaal Raad van Commissarissen, 11 maart 1831.
79) NHM, PVC, 31 oktober, 4, 13, 24 en 28 november 1829, en SS 5728, 10 november 1829,
C 28 Geheim, en 27 november 1829, W 29 Geheim.
80) Ps in 1831 werd de laatste partij specula tie thee van 1824 opgeruimd! (NHM, PVG, 28 novermber 1831).
81) Veel informatie over deze interessante firguur is te vinden in zijn correspondentie aan de
directie in Nederland (1830-1839), in NHM 197.
82) NHM 20/6,31 mei 1836.

83)J.A. van der Chijs, Geschiedenis van de Gouvernements Thee-cultuur op Java (BataviaDen Haag 1903), passim, en Jacobson’s overlijdingsbericht in het Algemeen Handelsblad,
29 januari 1849, tweede editie.
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MEDEDELINGEN
Een internationaal symposium ”on use of derelict docks and harbours”.
Sinds enkele jaren organiseert het National Maritime Museum te Greenwich geregeld kleine
symposia over deelaspecten van de maritieme geschiedenis. Zij zijn bedoeld als forum voor
deskundigen en serieuze belangstellenden. Op 29 en 30 september 1977 werden vraagstukken
behandeld, verband houdende met de beschrijving en het eventuele behoud van havens en
haveninstallaties, die niet meer voor hun oorspronkelijk doel kunnen worden gebruikt en van
architectonisch dan wel historisch belang zijn. De plaats van samenkomst leende zich daarvoor
ook bij uitstek door de thans in gang zijnde ontwikkelingen in de ’’Port of London”. Laaden losactiviteiten worden steeds meer naar het gebied benedenstrooms van Groot Londen
verplaatst. Het merendeel van ’’Dockland”, het gebied dat zich over een lengte van 12 km langs
de Theems uitstrekt, heeft zijn havenfunctie reeds verloren. In diverse voordrachten werd be¬
licht hoe men door het vrijkomende terrein te gebruiken voor woningbouw en de vestiging
van industrieën tracht te voorkomen dat daar een stuk ’’woestijn” ontstaat. Tegelijk probeert
men om de bestaande woonkernen betere verbindingen met de buitenwereld te verschaffen.
Een en ander vormt een zeer gecompliceerde operatie, mede omdat het hier gaat om een ge¬
bied, dat ook na de oprichting van de ’’Port of London Authority” in 1909 nooit tot een
werkelijk geintegreerd systeem is geworden. Boeiend was om te vernemen hoe men erin ge¬
slaagd is om hier en daar bijvoorbeeld pakhuizen tot zeer aantrekkelijke woningcomplexen te
verbouwen. Hierdoor komen zelfs bepaalde delen van ’’Dockland” als woongebied in de mode.
De deelnemers aan het symposium kregen ook de gelegenheid persoonlijke indrukken op te
doen van een dergelijk rehabilitatieproject. Het in 1661 nabij de Tower aangelegde St. Kathe¬
rine’s Dock met de omliggende gebouwen, die grotendeels zijn ontworpen door de belangrijke
’’engineer” Thomas Telford, wordt getransformeerd tot een woon- en winkelgebied, met daar¬
aan annex een hotel, een jachthaven en een ’’World Trade Centre” en is al bijna geheel voor
de nieuwe bestemming in gebruik. De jachthaven heeft mede het karakter van een maritiem
openluchtmuseum gekregen omdat er enkele historische schepen, zoals een Thames barge,
zijn afgemeerd. Onze indruk van het geheel is zonder meer positief. Men kan natuurlijk, zoals
sommige symposiumdeelnemers deden, bezwaren uiten tegen de commerciële opzet van het
project, die duidelijk consequenties heeft, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte van de
huurprijzen, die worden gevraagd. Ons lijkt evenwel zeker dat de gekozen opzet de enige ge¬
weest is, waarmee men dit complex zonder prohibitieve kosten kon redden. Bovendien is en
wordt de hele rehabilitatie met fantasie en smaak uitgevoerd.
Ook andere havens binnen het Verenigd Koninkrijk kregen de aandacht. Zo werd men gecon¬
fronteerd met de problemen, die de stad Huil heeft door het bezit van een systeem van dokken,
anderhalve eeuw geleden ontstaan door vergraving van een vestinggracht, waarvoor nu een
nieuwe bestemming moet worden gezocht, alsook met een gezamenlijk project van het
National Maritime Museum en de National Trust, dat tot doel heeft om de kleine haven van
Cotehele aan de Tamar, op de grens van Devon en Cornwall, zijn 19e-eeuws uitzicht zoveel
mogelijk terug te geven. Zeer interessant vonden wij persoonlijk een voordracht van de Heer
J.G. Coad, ’’Inspector of Ancient Monuments” over ’’Preservation of Naval Dockyards in the
UK and Abroad”. Op dit terrein is door goede samenwerking tussen de marine-autoriteiten en
het ’’Department of the Environment” reeds veel bereikt. Diverse interessante objecten zijn
gerestaureerd, onder meer 18e-eeuwse droogloodsen voor hout te Chatham. Voor het onder¬
houd van de vaak opmerkelijk monumentale complexen verstrekt het ’’Department of the
Environment” deskundig advies en soms (men is als Nederlands marineofficier geneigd toe
te voegen: ’’zelfs”) subsidie. Met betrekking tot het thema ’’documentatie” kan geconsta¬
teerd worden dat men van alle nog bestaande marinegebouwen van vóór 1840, althans op de
Britse eilanden, de architect en de oorspronkelijke bestemming kent. ’’Uitstervende” industri¬
ële processen worden verfilmd. Op die manier is bijvoorbeeld vastgelegd de volledige productiegang in de laatste kuiperij, die de Britse marine nog in bedrijf had (zij staakte haar werk¬
zaamheden als gevolg van de afschaffing van de verstrekking van rum in 1970!). Zelf behan¬
delden wij een verwant onderwerp, namelijk ’’Dockyards in the Netherlands; History and
Present Use” 1). Onder de overige sprekers van buiten Groot-Britannië waren kapiteinluitenant ter zee Ben-Eli, directeur van het scheepvaartmuseum te Haifa, over ’’The Ancient
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Herodian and Crusader Harbour of Caesarea”, dr. Ellmers, directeur van het Deutsche Schiffahrtsmuseum te Bremerhaven, over het buitenmuseum aldaar en de Heer Jannasch uit
Halifax, over ’’The Halifax Waterfront”, waar de maritieme collectie van het ’’Nova Scotia
Museum” in een markant 19e-eeuws gebouw zal worden ondergebracht.
Wij bewaren een goede herinnering aan een bijeenkomst, die zowel stimulerend als informa¬
tief mag worden genoemd.
Drs. Ph.M. Bosscher
1) De tekst van deze voordracht in Mededelingenblad van het Koninklijk instituut voor de
marine, no. 47, p. 78-80.
Stichting C.N.O.
De voorzitter van de Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee verzocht ons
het volgende in de ’Mededelingen’ te willen opnemen.
’’Naast de zeer kostbare aanschaf van meubels en objecten van kunstnijverheid, die een onder¬
deel uitmaakten van de inrichtingen van huizen van Nederlanders in het oude Nederlands
Oost Indië, zoeken wij naar documenten en voorwerpen zonder kunstwaarde, die echter voor
de visualisering van het leven van die Nederlandse gemeenschap van belang zijn.
Ik denk hierbij aan te vergroten foto’s, aan diploma’s, vendulijsten, uitnodigingskaarten,
speciale artikelen uit kranten, aankondigingen alsook oude Nederlands Oost Indische school¬
boekjes, kortom alles, wat aan dit leven herinnert.
Mochten wjj voldoende van deze documenten kunnen bijeenbrengen, dan zou het wellicht
mogelijk zijn, hiermee een tentoonstelling in te richten in de geest van die van 1963 ’’Wonen
in de Wijde Wereld”, zij het niet als een herhaling hiervan.
Mijn vriendelijk verzoek aan U is, eens te willen nagaan of U nog iets in die richting hebt
bewaard. Zo ja, dan zou ik het zeer op prijs stellen indien U dit, hetzij tijdelijk, hetzij perma¬
nent ter beschikking van C.N.O. zoudt willen stellen.
Zoudt U in dat geval de moeite willen nemen dit aan onze secretaris, de heer J.A. Oosterbaan,
Duivelandselaan 7 te Amstelveen, telefoon 020-430967, te berichten.
Ik zou U hiervoor zeer erkentelijk zijn”.
Over de auteurs
F.J.A. Broeze, geboren in 1945, studeerde geschiedenis in Leiden. In 1978 promoveerde hij
daar op ”De Stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op
Oost-Indië omstreeks 1840”. Hij is thans ’’lecturer in maritime history” aan de universiteit
van Western Australia in Perth. Van zijn hand verscheen een aantal omvangrijke artikelen over
de geschiedenis van de 19e-eeuwse Nederlandse koopvaardij en handel, en met name over de
Nederlandse handelsactiviteiten in het Pacific-gebied.
C. Koeman, geboren in 1918, studeerde geodesie in Delft. Sinds 1957 is hij docent kartografie
in Utrecht, waar in 1968 de eerste en enige leerstoel moderne en historische kartografie werd
ingesteld. Hij schreef vele boeken en artikelen op het terrein van de historische kartografie.
L.Th. Lehmann, geboren in 1920, studeerde rechten en archeologie in Leiden. Van zijn hand
verschenen bijdragen over de Europese praehistorie in Westfriese Oudheden, Helinium en in
de Berichten van de R.O.B.
W.F.J. Mörzer Bruyns, geboren in 1943, voer na het doorlopen van de Hogere Zeevaartschool
te Amsterdam korte tijd als stuurman bij de NV Stoomvaart Mij ’’Nederland”. Sinds 1969 is
hij belast met het beheer van de zeevaartkundige instrumenten en de losse kaarten in de collec¬
tie van het Rijksmuseum ’Nederlands Scheepvaartmuseum’ te Amsterdam. Hij publiceerde
bijdragen over de historie van de navigatie en over navigatie-instrumenten onder andere in
Spieghel Historiael en in de Maritieme geschiedenis der Nederlanden.
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G.J. Schutte, geboren in 1940, studeerde Nederlands en eeschiedpnis in

LITERATUUR

en pt,.n, l™800 • HlJ 1S thans wetenschappelijk medewerker voor nieuwe
USS fin“ AmS,er‘Ja"'' E“ uitS>«e ™> bonnen uit het SchwelBoekbesprekingen
BARFOD, J.H., Niels Juel. A Danish admiral of the 17th century. Kopenhagen, Marinehistorisk Selskab, 1977, 139 biz., ill.
In een reeks uitgaven, waarin eerder onder meer boekjes verschenen over de geschiedenis van
het ’’Orlogsmuseet” te Kopenhagen en het stoomfregat ’Jylland’, thans te Ebeltoft, alsmede
een bibliografie betreffende de geschiedenis van de Deense zeemacht, is dit no. 14. Het handelt
over degene, die doorgaans wordt beschouwd als de grootste vlootvoogd, die Denemarken
ooit heeft voortgebracht. Jurgen Barfod, die zichzelf introduceert als ’’naval historian for the
Royal Danish Navy”, beschrijft hier leven en bedrijf van Niels Juel (1629-1697). Daarbij be¬
perkt hij zich vrijwel geheel tot de weergave van feitelijke gegevens. Een duidelijk analyse van
Juels betekenis voor zijn land in het algemeen en de Deense marine in het bizonder moet men
in dit boekje niet zoeken.
Hét hoogtepunt in Juel’s marineloopbaan was stellig de slag in de baai van K<^ge, ten Zuiden
van Kopenhagen, tijdens de Schonense oorlog. Op 11 juni 1677 versloeg Juel, wiens vlag
woei van de ’Christianus Quintus’, een meer omvangrijke en vooral aanmerkelijk zwaarder
bemande Zweedse vloot, onder opperbevel van Hendrik Horn. Daarbij trok vooral de aan¬
dacht dat hij erin slaagde om door de linie van de vijand heen te breken en zo diens achter¬
hoede af te snijden. Uiteindelijk kostte deze slag de Zweden tien grote schepen. Behalve als
tacticus heeft Juel ook zijn sporen verdiend als organisator ”aan de wal”. Om zijn kennelijk
niet geringe talenten als zodanig te tonen kreeg hij ampel gelegenheid want reeds in zomer van
1657 werd hij benoemd tot commandant van Holmen, toen de belangrijkste Nederlandse
marinebasis. Zij lag in het huidige centrum van Kopenhagen, vlakbij Beurs en Koningsburcht
(het tegenwoordige paleis Christiansborg). Voor haar personeel en dat van de vloot bouwde
Christiaan IV daar Holmens Kirke. Deze heeft haar 17e-eeuws aspect voortreffelijk bewaard:
men kan er onder meer Juels praalgraf bewonderen.
Barfod besteedt ook ruime aandacht aan de wijze, waarop Juel het van zijn vader geerfde
grondbezit uitbreidde en zich uiteindelijk op het eiland Taasinge een residentie schiep, die nu
nog aan zijn nazaten behoort 1). Hij noemt ook kinderen van de admiraal, vermeldt evenwel
merkwaardigerwijze nergens zijn huwelijk of de naam van zijn vrouw! Na een jaar op de
Ridderacademie van Sor$ en een reis door de Duitse landen en Frankrijk diende Niels Juel van
1652 tot 1656 op de Staatse vloot. Hij heeft toen enkele tochten onder de Ruyter meege¬
maakt, onder andere naar de Middellandse zee. Hierover kan Barfod nauwelijks Inzonderhe¬
den mededelen. Tijdens de Noordse oorlog en de Schonense oorlog had Juel uiteraard intensief
contact met diverse Nederlandse vlootvoogden, zoals Cornelis Tromp, Philips van Almonde en
Willem Bastiaensz. Schepers. Door Barfod geciteerde passages uit brieven van Juel maken
duidelijk hoe deze enerzijds zijn bondgenoten uit de Republiek waardeerde, anderzijds dikwijls en niet altijd ten onrechte - door hen werd geirriteerd. Zij vormen een waardevolle aanvulling
op wat over de verhouding tussen Nederlanders en Denen door De Jonge wordt medegedeeld.
In tegenstelling tot wat laatstgenoemde schrijft over Tromps ontslag als generaal-admiraal van
Denemarken (1678) stelt Barfod dat Tromps ’’severance from Denmark was ... quite ami¬
cable”. Wij achten de visie van onze landgenoot meer plausibel. Voor Juel bracht Tromps ver¬
trek overigens mee dat hij met het opperbevel over de Deense slagvloot werd belast. Vanaf dat
ogenblik tot zijn dood was hij zonder twijfel de belangrijkste man in de Deense marine. Merk¬
waardig genoeg werd hij niettemin nooit tot ’’Rigsadmiral” benoemd, ook niet nadat die func¬
tie door het overlijden van Henrik Bjelke in 1683 was komen te vaceren.
Voor wie geinteresseerd is in de geschiedenis van de amfibische oorlogvoering zijn interessant
de in dit boekje vermelde gegevens over het in 1686 onder leiding van de Engelse scheepstim¬
merman Francis Shelton gebouwde landingsvaartuig ’Seckepiben’, dat voorzien was van een
boegklep en een zestigtal paarden alsmede een compagnie soldaten kon vervoeren.
De vertaling van Barfods tekst in het Engels - door J^rgen Havtorn - is bepaald niet feilloos,
maar lijkt van redelijke kwaliteit. Zeer te bèreuren is dat vrijwel iedere bronvermelding ont¬
breekt. Wel is uit de tekst af te leiden dat Barfod van de Nederlandse literatuur in ieder geval
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Noordams dissertatie over ’De Republiek en de Noordse oorlog’ kent.
1) zie no. 33 van deze Mededelingen, p. 49
Ph.M. Bosscher
BOXER, C.R., Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC. Bussum,
De Boer Maritiem, 1977, 119 biz., ill.
De Engelse historicus C.R. Boxer, schrijver van ondermeer ’’The Dutch Seaborne Empire”
(Londen 1965, in Nederlandse vertaling: ’’Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk”) en ”De
Ruyter en de Engelse Oorlogen in de Gouden Eeuw” (Bussum 1976) behoeft voor de lezer
van de ’’Mededelingen” geen introductie meer. In zijn nieuwe boek over de VOC geeft Boxer
opnieuw blijk van zijn enorme kennis van de Nederlandse geschiedenis. Als geen ander weet
hij door welgekozen citaten en fragmenten uit de 17e- en 18e- eeuwse literatuur en ook per¬
soonlijke brieven en andere manuscripten een beeld op te roepen van het leven van de compagniesdienaren op de verschillende handelsposten en factorijen in Azië. Dat hij daarbij niet
uitsluitend was aangewezen op bibliotheken, archieven of musea, blijkt trouwens ook: niet
minder dan twintig illustraties in het boek zijn van voorwerpen of manuscripten uit eigen
collectie! Boxer verdeelt de stof in vier hoofdstukken en geeft daarmee een goed bruikbare
periodisering van de geschiedenis van de compagnie: Koolieden en Krijgslieden (1602-1652),
De gouden jaren van gouverneur-generaal Maetsuyker (1653-1678), Het verschuivend even¬
wicht tussen oorlog en handel (1680-1740) en Vergaan onder corruptie (1741-1799). De at¬
mosfeer van de stedelijk-koloniale samenleving te Batavia, het isolement (en de bij tijd en wijle
frivole ontsnapping daaraan) van de Europeanen op het Japanse Deshima, de rijkdom en cor¬
ruptie op de factorijen in India, de ontberingen en de ontspanning van de matrozen en solda¬
ten, het zijn allemaal facetten die de revue passeren. Maar natuurlijk geeft Boxer ook aan¬
dacht aan andere aspecten dan alleen het sociale. Zo krijgt de lezer inzicht in de commerciële
activiteiten van de VOC en in de verschuivingen die in de handel optraden. In het laatste
hoofdstuk vat Boxer de discussie op over de oorzaken van het verval en de ondergang van de
VOC. Hij stelt zich op tegen een historicus als J.C. van Leur, die weinig betekenis hechtte aan
corruptie of verminderde kwaliteit van het personeel als factor in de val van het eens zo mach¬
tige handelslichaam. Op grond van het beschikbare materiaal komt Boxer tot de tegenoverge¬
stelde conclusie; naar zijn mening steekt het doorzettingsvermogen en de mentaliteit van het
compagniespersoneel in de 18e eeuw zeer ongunstig af tegen het beeld van de 17e eeuw.
De tekst, vertaald door A. Alberts, is bijzonder goed leesbaar. Toch zijn enkele foutjes blijven
staan en plaatst men bij sommige zinnen vraagtekens. Verwarrend is het gebruik van ’’Indië”
en ’’Indische” als India bedoeld wordt. Misschien moet de vergissing ten aanzien van de
Chinahandel (op blz. 61) ook aan de vertaling worden toegeschreven: eerst wordt gesteld en dat is juist - dat tussen 1728 en 1734 rechtstreekse handel tussen Nederland en China be¬
stond, vervolgens wordt geschreven dat met rechtstreekse reizen van Nederland naar Kanton
begonnen werd in 1734. In dat jaar echter werd deze vaart stopgezet. Wat deze Chinahandel
betreft, ik twijfel ook aan de opvatting van Boxer als zou de compagnie speciaal hiervoor
dukatons met eigen merkteken hebben laten slaan. De VOC had nog een ander motief om
deze munt - waarvan uiteraard een prachtig exemplaar uit eigen collectie is afgebeeld! - te laten
aanmaken: het tegengaan van de smokkel van gewone dukatons uit de Republiek, iets wat ten
gevolge van het koersverschil tussen Nederlanden Batavia de compagnie veel nadeel berokken¬
de.
Het boek is goed verzorgd en de afbeeldingen vullen de tekst goed aan. Jammer en eigenlijk
onbegrijpelijk is het, dat een kaart van het werkterrein van de VOC ontbreekt; er zijn wel
afbeeldingen van oude kaarten maar daarop kan men de in het verhaal genoemde plaatsen
en streken niet of met veel moeite terugvinden. Het boek wordt afgesloten met een leidraad
voor aanvullende literatuur.
F.S. Gaastra

HAAN, H. den, Moedernegotie en grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse
handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam, SUA, 1977, 248 blz., geill.
De forse stapel exemplaren van dit boek bij één van de Leidse boekwinkels wekte bij mij
nieuwsgierigheid en verwachtingen: zou het om een studie gaan waarin nieuwe inzichten,
nieuwe ideeën over de opkomst van de Hollandse zeevaart en handel worden ontwikkeld?, of
om een originele, misschien onmisbare synthese van de verschillende op dit gebied verschenen
werken en artikelen? Een boek waarvan men veel verwacht kan natuurlijk gemakkelijk teleur¬
stellen en als het voordeel niet positief uitvalt is de kans op juist een zeer negatief oordeel
groot. ’’Moedernegotie en Grote Vaart” weet zich goeddeels aan dit dilemma te onttrekken,
maar toch niet geheel: in het eerste hoofdstuk worden verwachtingen gewekt, waaraan niet
wordt voldaan. Dit allees wordt veroorzaakt door het tweeledig doel dat met het werk wordt
beoogd. Het boek heeft een sympatieke voorgeschiedenis. In 1972 was aan de Universiteit van
Amsterdam een onderzoeksproject betreffende Joost van den Vondels ”Het lof der zee-vaert”
gestart. Om dit zeevaartgedicht in een sociaal-economisch kader te kunnen plaatsen werden
een aantal scripties geschreven, die nu voor uitgave zijn bewerkt en drie boekdelen vullen
waarvan het onderhavige het eerste deel vormt. De volgende delen zullen handelen over het
geldkapitaal in de vroege zeventiende eeuw en over de Hollandse nijverheid en proletarisering.
Dit eerste deel was al in 1974 in gestencilde vorm verschenen.
Bij publikatie in boekvorm echter is er een tweede, ruimere doelstelling bijgekomen: het ma¬
teriaal moet uitgangspunt vormen voor een analyse van de overgang van feodalisme naar kapi¬
talisme. Daarom is nu een eerste hoofdstuk toegevoegd, waarin een discussie tussen verschil¬
lende historici over deze overgang in Engeland wordt weergegeven. Het lijkt erop, aldus Den
Haan, dat in Nederland een afwijkende ontwikkeling heeft plaats gevonden en dat in tegen¬
stelling tot het Engelse voorbeeld een ’handelskapitalistische fase’ moet worden onderschei¬
den. In het vervolg van het boek wordt echter onvoldoende aandacht geschonken aan de voor
deze hypothese relevante factoren. Wat volgt is een gedegen overzicht van de ontwikkeling
der verschillende handelsvaarten in en buiten Europa. Voorts wordt de invloed van de Zuidnederlandse immigratie behandeld, wordt veel aandacht besteed aan de organisatie der Oost- en
West-Indische compagnieën en tenslotte wordt in de laatste drie hoofdstukken gesproken over
monopolie en vrijhandel, over de rol van Amsterdam als handelscentrum en over het aandeel
van de twee grote compagnieën in de zeevaart van de Republiek. Het werk berust op een
brede literatuurbasis, maar het is jammer dat na het verschijnen van de eerste editie in mei
1974 geen literatuur is verwerkt. Dat betekent b.v. dat het artikel van E. Stols, ”De Zuidelijke
Nederlanden en de oprichting van de Oost- en West-indische Compagnieën” (in de B.M.G.N.
1973) of N. Steensgaard, ’’Carracks, Caravans and Companies”, (Kopenhagen 1973; daarin
een uitstekende analyse van dit karakter van V.O.C.) buiten beschouwing zijn gelaten. Opval¬
lend is voorts dat K. Glamann, ’’Dutch-Asiatic Trade 1620-1740” (Kopenhagen-Den Haag
1958) niet geraadpleegd is; dit werk bevat veel gegevens over de rol van de bewindhebbers als
kopers van de door de V.O.C. aangevoerde produkten, hetgeen zou passen in de discussie over
de invloed van de bewindhebbers in de beginjaren van de V.O.C.
Zoals gezegd verdwijnt het thema van het handelskapitalisme uit het gezicht. Er worden hier
en daar wel enkele aanwijzingen gegeven: zo zouden de kooplieden vooral aandacht aan luxe¬
goederen hebben gegeven, er zou kapitaal aan de nijverheid zijn onttrokken en bovendien
wordt de relatie tussen overheid en kooplieden op verschillende plaatsen belicht. Maar de lezer
moet zelf de verbanden leggen en in het slothoofdstuk komt Den Haan niet meer op dit on¬
derwerp terug. Het is te hopen dat de volgende delen dit tekort weer wat goed maken.
In de bijlagen worden gegevens over de scheepvaart door de Sont (uiteraard op grond van de
Sonttoltabellen) gepresenteerd; ook in de noten wordt veel aanvullende informatie verstrekt,
o.a. over de bewindhebbers en de aandeelhouders van de V.O.C.
F.S. Gaastra
HUMBLE, R., Before the dreadnought. The Royal Navy from Nelson to Fisher. Londen,
Macdonald & Jane’s, 1976, 216 blz., ill.
Het behoeft nauwelijks betoog dat de hier beschreven periode een zeer belangrijke geweest is
in de geschiedenis van de Britse marine. Ook staat naar onze mening buiten twijfel dat zij een
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eigen karakter bezit als typisch tijdperk van overgang, van dikwijls diep ingrijpende verande¬
ringen, die geen onderdeel van de organisatie, geen facet van haar werkzaamheid, onberoerd
lieten. Dat men erover kan twisten wanneer dat tijdperk precies begon, respectievelijk eindig¬
de, is welhaast vanzelfsprekend; persoonlijk vinden wij ’’from Nelson to Fisher”niet de minst
bruikbare tijdsbepaling. Voorzover ons bekend is het niettemin nog nooit als zodanig in een
monografie behandeld voordat Humble, een historicus, thans werkzaam als ’’publisher’s edi¬
tor”, zich eraan waagde. Michael Lewis’ voortreffelijke ’’The Navy in Transition” beperkt
zich tot de jaren 1814-1864; Arthur Marders eerste grote werk beschrijft ’’The Anatomy of
British Sea Power” gedurende het tijdperk 1880-1905.
Aanstonds zij gesteld dat ’Before the Dreadnought’ aanmerkelijk onder het niveau van de zo¬
juist genoemde studies blijft. Weliswaar poogt de auteur herhaaldelijk om het niet bij beschrij¬
vingen te laten, maar ook analytisch te werk te gaan. Het resultaat is dan evenwel meestal vrij
pover. Als voorbeeld het volgende. Humble vermeldt dat de stoomkorvetten van de ’Amethyst’klasse aanmerkelijk minder snel liepen dan diverse vergelijkbare buitenlandse oorlogsschepen
(Uw recensent is dan onmiddellijk geneigd de vraag te stellen of de snelheden bij de Britse
schepen onder dezelfde omstandigheden ten aanzien van belading, al of niet aangegroeid zijn
van de romp, weersgesteldheid etc. gemeten zijn als bij de buitenlandse). Kennelijk ter ver¬
klaring heet het: ”In this period, with a welter of firms competing for Navy contracts and the
Navy adhering to its policy of never allowing one single firm any kind of monopoly, the result
was a great deal of low-grade workmanship with the securing of the contract coming a long
way before reliability”! Wij vermogen de betekenis van deze orakeltaal niet te ontsluieren.
Een aantal mededelingen van Humble staat op gespannen voet met de historische waarheid.
Op blz. 113 wordt vermeld: ’’For twenty-odd years after 1860 .... Britain’s iron-clad battle¬
ships . . . featured straight-cut bows, level decks and the fullest sail rig possible”. Geen woord
over H.M.S. ’Devastation’, te water gelaten in 1871, het eerste pantserschip, dat ooit is ont¬
worpen en gebouwd zonder zeiltuig. Zelfs de naam van dit schip wordt nergens in de tekst
genoemd. Dat de Britse marinebegrotingen ’’rocketing” waren sedert het begin van de ’’iron¬
clad era” is nauwelijks in overeenstemming met de gegevens, vermeld in een - overigens bizonder nuttige - bijlage. Wanneer men die periode omstreeks I860 laat beginnen constateert men
dat gedurende de eerste twintig jaar ’’Parliament’s yearly bill” merkwaardig constant bleef:
het eindcijfer van de marinebegroting voor 1880 was zelfs ruim twee millioen pond lager dan
dat van die voor 1860! De slagschepen van de ’Majestic’-klasse waren niet de eerste met tripleexpansiemachines (hiervan waren reeds de ’Victoria’ en ’Sanspareil’ voorzien). Van de latere
admiraal Lord Keyes wordt vermeld dat hij in 1900 de torpedobootjager ’Fame’ commandeer¬
de bij het bombardement van de forten van Taku. Verzwegen wordt waardoor hij tijdens de
campagne in kwestie grote faam verwierf, namelijk door als commandant van een speciaal
daarvoor gevormde divisie van twee torpedobootjagers de verovering van vier aanmerkelijk
zwaarder bemande Chinese jagers te leiden.
Humble vermeldt een aantal belangwekkende bizonderheden, ons tot dusver onbekend. Zo
vindt men op blz. 4648 het relaas van een incident, dat in 1844 bij Poeloe Makjan plaats
vond tussen H.M.S. ’Samarang’, onder commando van kapitein ter zee Sir Edward Belcher, en
vermeende zeerovers. Uit het verhaal wordt niet duidelijk of inderdaad van zeerovers sprake
was; het geeft de indruk dat de Britten tot gewapende actie overgingen voordat de tegenpartij
enigerlei vorm van geweld had gebruikt, uitsluitend omdat men een Tidorese prauw, die in
zicht kwam toen Belcher op het strand bezig was met opnamewerkzaamheden, niet vertrouw¬
de. Aardig is het verhaal over het aftuigen van de laatste bramraas bij de Britse marine, van
het flottillevaartuig ’Pylades’, in 1904. Overigens werkt het juist bij het lezen van informatie
van deze aard bizonder irritant dat Humble vrijwel nergens de bron van zijn berichten ver¬
meldt; ook is verzuimd een literatuurlijst op te nemen.
De illustraties zijn niet slecht gekozen. De foto van H.M.S. ’London’ kan echter onmogelijk
het schip in 1840 voorstellen. Het werd op 28 september van dat jaar te water gelaten, maar
eerst in 1858 opnieuw in de vaart gebracht als linieschip met stoomvermogen.
Het zal nu wel duidelijk zijn dat wij dit boek nauwelijks kunnen aanbevelen.
Ph. M. Bosscher
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MULLER, H., Muller. Een Rotterdams zeehandelaar, Hendrik Muller Szn (1819-1898). Schie¬
dam, Interbook International B.V., 1977, (Deel 18 in de reeks uitgegeven door de Stichting
Historische Publicaties Roterodamum.) 476 blz., ill.
In de Medelingen van maart 1974 drukte ik in een bespreking van de biografie van de Bostonse ’’merchant prince” T.H. Perkins de wens uit, dat ook in Nederland dergelijke werken ge¬
schreven zouden worden. Van de prominente ondernemers van de negentiende eeuw zijn
velen immers weinig meer dan namen, en hun grote en dikwijls veelzijdige werkzaamheid is
meestal slechts in onsamenhangende fragmenten overgeleverd. De levensbeschrijvingen van de
drie Van Rückevorsels en Mr. Marten Mees behoren tot de zeldzame uitzonderingen, die deze
lacune in de Nederlandse geschiedschrijving alleen maar benadrukken. Vooral bedrijfshistorici
wijzen tegenwoordig op de vitale betekenis van persoonlijkheden en de grote rol, die zij als
individuen in het economisch gebeuren spelen. Het werk van Klein in Nederland, of Wilson
en Hyde in Engeland, levert overtuigende voorbeelden van deze visie en maakt de biografie
ondanks de tegenwoordige twijfels aan de waarde hiervan tot één van de belangrijkste metho¬
des om het verleden te benaderen. Spoediger dan gehoopt is met deze biografie van Hendrik
Muller Szn. door zijn eigen kleinzoon een werk verschenen, dat niet alleen deze algemene
punten bevestigt, maar wordt bovendien een voortreffelijk antwoord op de eerder uitgespro¬
ken wens gegeven. ’Muller’ is een welsprekende illustratie van de grote bijdrage, die een breed
opgezette en grondig uitgewerkte biografie kan leveren.
Hendrik Muller Szn. was onbetwist één van de grote mannen van de Rotterdamse handels¬
wereld van de tweede helft der vorige eeuw. Geboren als zoon van de niet bijzonder bemiddel¬
de theologie-professor Samuel Muller had hij reeds een succescolle carrière als textielhande¬
laar in Amsterdam achter zich, toen hij zich in 1850/51 te Rotterdam vestigde. De reden
hiervoor was zijn huwelijk met Marie Cornélie van Rijckevorsel, waardoor hij niet alleen met
één van de meest vooraanstaande families vermaagschapt werd, maar bovendien toegang tot
de sociale en economische elite van Rotterdam verkreeg. Het pleit bijzonder voor zijn be¬
kwaamheden en karakter, dat hij ondanks de toch wel ondergeschikte positie, die zijn zwager
Huibert hem in hun firma H. van Rijckevorsel liet innemen, toch zeer spoedig hoog in het al¬
gemeen aanzien stond. Vanaf 1 januari 1863, toen Van Rijckevorsel in een Zwitsers rusthuis
opgenomen was, dreef hij zijn zaken onder de firma Hendrik Muller & Co. Deze hield zich in
het bijzonder bezig met de handel op Oost-Indië en de westkust van Afrika; deze laatste ver¬
legde zich rond 1870 van de Goudkust naar Liberia, en Muller werd ook de eerste consulgeneraal van dat land in Nederland. Later was Muller ook betrokken bij de handel op Mocambique, en hij was voornamelijk verantwoordelijk voor de reorganisatie van de Afrikaansche
Handels-Vereeniging na het Pincoffs schandaal in 1879 en de oprichting van de Nieuwe
Afrikaansche Handels-Vennootschap, waarvan hij tot 1888 directeur was. Als zodanig was hij
nauw bij de Congolese crisis van 1882-85 betrokken.
Buiten de onmiddellijke werkingskring van zijn eigen firma speelde Muller een niet minder
belangrijke rol. Hij was één van de drijvende krachten achter de oprichting van de Rotterdamsche Bank en verscheidene andere instellingen, en onderhield contacten met talloze fabrikanten
en politici; vooral met Marten Mees, C.T. Stork en Thorbecke, om slechts enkelen te noemen,
was hij zeer bevriend. De basis hiervan was niet alleen zijn aangename omgang en rusteloze
ijver, maar vooral ook zijn krachtig liberalisme. Als weinig anderen heeft hij voortdurend ge¬
streden voor de afschaffing van beschermende tarieven en speciale voorrechten. In verscheide¬
ne krachtig geargumenteerde brochures wees hij op de nadelen, die de bescherming en het op¬
treden van de Nederlandsche Handel-Maatschappij had voor zowel de Twentse textielnijver¬
heid als de ontwikkeling van koloniale economie. Zoals zijn eigen firma één der eerste was om
de particuliere textielhandel op Indië te drijven, drong hij er voortdurend op aan, dat de
N.H.M. van handelaar tot bankier zou worden, en hij was een gezworen vijand van het Batig
Slot. Merkwaardigerwijs oefende hij zijn grootste invloed uit toen hij buiten de politiek stond
(een enkele maal werd hem wel een zetel in de Tweede Kamer aangeboden, maar dit wees hij
iedere keer af); als lid van de Gemeenteraad, Provinciale Staten en tenslotte in 1881 de Eerste
Kamer was hij veel minder effectief -- maar de grootste strijd was toen immers ook reeds ge¬
streden, en met zijn hogere leeftijd werd Muller bovendien steeds behoudender.
Muller’s kleinzoon had voor zijn werk de beschikking over een uitzonderlijk rijke collectie
brieven, zakelijke papieren en andere bescheiden, zij het, dat de correspondentie grotendeels
inkomende stukken betreft. Op de basis hiervan en mede door een ruim gebruik van de be¬
staande litteratuur heeft Muller een beeld weten te scheppen van zijn grootvader, dat in alle
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opzichten bevredigend en geloofwaardig genoemd mag worden. Hendrik Muller Szn. wordt
binnen enkele bladzijden een figuur van vlees en bloed, niet door litteraire kunstgrepen maar
door een gedegen en weloverwogen gebruik van het originele materiaal. Daarbij is het boek
vlot geschreven: alleen de omvang verhinderde mij het in één ruk uit te lezen. Muller’s daden
en denkbeelden worden duidelijk uiteengezet en de schrijver is hierbij geenszins in de voor
een tot de eigen familie behorende biograaf gemakkelijk te graven kuilen gevallen: de beoor¬
delingen zijn ten alle tijde kritisch en doordacht en het korte slotwoord met de finale opsom¬
ming van Muller’s betekenis (blz. 393-396) is hiervan een waardige bekroning.
Als bedrijfsgeschiedenis is ’’Muller” niet geheel bevredigend. De hoofdtrekken van Muller’s
ondernemingen, vooral de textielhandel op Indië en de hele Afrikaanse handel, worden helder
beschreven en vooral wat betreft de laatste, bevat het boek veel nieuwe en interessante infor¬
matie: dit moet ook ongeveer de laatste zeehandel zijn geweest, waar het bezit van eigen
schepen onmisbaar was. Hij blijft echter teveel bij een beschrijving: te weinig worden ver¬
klaringen gegeven van het hoe en waarom van de bedrijfsvoering. Evenmin worden de bedrijfs¬
resultaten aan een nauwkeurige analyse onderworpen, zodat het management van Muller niet
voldoende nauwkeurig beoordeeld kan worden. Dit geld zowel voor de Indische en de Afri¬
kaanse handelsonderneming afzonderlijk als voor de totale strategie, die Muller volgde.
Des ondanks: ’’Muller” is niet alleen een forse bijdrage aan de Nederlandse geschiedschrijving,
maar tegens een zeer geslaagde biografie, die op zijn beurt hopelijk als aansporing voor meer
zulke werken zal dienen.
F.J.A. Broeze
PRAGER, H.G., Blohm + Voss. Schiffe und Maschinen für die Welt. Herford, Koehler, 1977,
274 blz., ill.
Na zijn recente serie van rederijgeschiedenissen van hoge klasse (over de Norddeutsche Lloyd
en de HAPAG door H.J. Witthöft en de DDG Hansa door H.G. Prager zelf) heeft het Koehler
Verlag opnieuw een voltreffer geproduceerd met deze ’biografie’ van de beroemde Hamburgse
scheepswerf en machinefabriek Blohm + Voss. Prager heeft zijn onderwerp, op zich al bijzon¬
der fascinerend, boeiend en knap beschreven en het boek is fraai uitgevoerd met talloze foto's,
tekeningen en plattegronden.
Blohm & Voss (het + teken werd in 1966 ingevoerd) werd in april 1877 opgericht door twee
jonge ingenieurs, die elkaar in hun bezetenheid van de nieuwe stoomscheepsbouw niets toe¬
gaven: Hermann Blohm (1848-1930) en Ernst Voss (1842-1920). Qua afkomst waren zij
echter volkomen verschillend. Blohm was de zoon van een Lübecker grootzeehandelaar en
miljonair, terwijl twee van zijn broers in Hamburg het bankbedrijf opvatten. Vooral in de be¬
ginjaren kreeg Blohm verscheidene malen grote bedragen ter beschikking gesteld van zijn
familie, zonder welke de werf deze moeilijke periode vermoedelijk niet overleefd zou hebben.
Tot 1955 kon de werf - zij het met een onderbreking van 1912-1924 - in het uitsluitend be¬
zit van de familie Blohm blijven. Pas toen in dat jaar zeer grote nieuwe investeringen vereist
waren om de werf weer aan de gang te krijgen werd de deelname door andere belangen on¬
vermijdelijk. Ernst Voss daarentegen, was de geheel onbemiddelde zoon van een dorpssmid bij
het toen nog Deense Rendsburg, die zich door zijn hartstocht voor de techniek en een ijzeren
werkkracht wist op te werken. Op 33-jarige leeftijd vestigde hij zich zelfstandig te Hamburg
en was hij tevens de inspecteur van Lloyd’s ter plaatse. Beide mannen hadden in 1877 reeds
een veelzijdige en grondige ervaring opgedaan. Voss ondermeer bij de beroemde werf van
John Elder te Glasgow. In 1870/71 had hij daar als assistent van de technisch directeur van de
Stoomvaart Maatschappij Nederland het toezicht uitgeoefend op de bouw van het eerste
kwartet stomers van deze rederij, waarna hij tot 1872 in Den Helder had gewoond. De direkte
en indirekte invloed van de meesters der Schotse scheepsbouw op het opkomen van de conti¬
nentale industrie kan moeilijk overschat worden!
Gedurende zijn 100-jarig bestaan maakte Blohm & Voss verscheidene zeer moeilijke periodes
door, maar geen hiervan was vermoedelijk zo frustrerend als de eerste tijd, toen de werf en
machinefabriek werden gebouwd en maar geen bestellingen binnenkwamen -- een ook voor
de eerste Nederlandse stoomscheepswerven geen onbekende situatie! Als eerste schip moest
een zeilschip voor eigen rekening op stapel gezet worden, en de eerste opdracht kwam pas na
anderhalf jaar en betrof een rivierstoomboot van slechts 138 brt. De doorbraak kwam pas in
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,1881 met b°uwnummer 9, het al weer voor eigen rekening aangevangen passagiersvrachtschip
Kosano (1824 brt), dat na de afbouw aan de Hamburg-Süd-Amerika Lijn verkocht kon
worden. Het volgend jaar zag de bouw van de eerste van de beroemde reeks zeilschepen waar¬
van de naam met een P begonnen, voor Carl Laeisz, en de ’’Professor Woermann” voor de
Woermann Lijn s vaart op West-Afrika. Hierna volgden de bestellingen elkaar regelmatig op
Blohm & Voss hield volledig tred met de ontwikkeling van de Duitse koopvaardijvloot hoe¬
wel de lijst van gebouwde schepen sterk suggereert, dat de werf voorlopig nog niet tot het
eerste plan (als de Vulcan in Stettin of de Weser in Bremen) kon doordringen De HamburgSud-Amenka, Laeisz, Woermann en de Deutsche Ost-Afrika Linie werden weliswaar trouwe
klanten, maar de Norddeutsche Lloyd en de HAPAG (Hamburg-Amerika Lijn) hielden zich
voorlopig nog afzijdig. In 1893 werd een spectaculair succes geboekt door de verlenging van
drie mailstomers van de Norddeutsche Lloyd. Hiermee bewees Blohm & Voss definitief tot
bijzondere prestaties in staat te zijn. De Lloyd bestelde nu ook nieuwe schepen, en met de
Barbarossa (10769 brt) overschreed de werf in 1897 voor het eerst de tienduizend ton
grens. Het volgend jaar kwamen de eerste exportorders uit Nederland. Binnen enkele jaren
werden zes schepen voor de Rotterdamsche Lloyd, de Koninklijke West-Indische Maildienst
v™ld,! *en onrecb^e de K.N.S.M., maar de twee maatschappijen fuseerden pas in
1912) en de Holland-Amenka Lijn gebouwd. Ook de HAPAG werd nu een regelmatige klant.
Vanaf 1900 behoorde Blohm & Voss ongetwijfeld tot de belangrijkste werven van Duitsland.
Dit manifesteerde zich vooral ook door een grote uitbreiding tussen 1905 en 1912, waarbij
zonder de werktuigen te rekenen niet minder dan 29 miljoen Mark geinvesteerd werden Deze
som kon slechts ten delen uit eigen middelen gefinancierd worden. Kredieten moesten wor¬
den opgenomen, obligatieleningen uitgeschreven en tenslotte in 1912 zelfs voor 6 miljoen
Mark preferente aandelen uitgegeven worden. Deze laatste werden in 1924 door de toenmalige
firmanten van Blohm & Voss (Herman Blohm en zijn beide zoons Rudolf en Walther) terug¬
gekocht, zodat de werf dankzij de inflatiecrisis weer hun volledig eigendom was. De prominente
positie van de werf bleek niet alleen uit het grote aantal orders van trouwe klanten als de
Woermann Lijn (tot 1906 in totaal negentien schepen), maar vooral ook verscheidene bijzon¬
dere produkten. Hieronder vielen het cruiseschip ’’Prinzessin Victoria Luise” en de HAPAGreuzen Vaterland (54282 brt) en Bismarck , die in augustus 1914 nog onafgebouwd was.
De tewaterlating van dit laatste schip, op 20 juni 1914, in de aanwezigheid van de Kaiser was
één van de laatste grote maritieme manifestaties van het Tweede Rijk. Terwijl de Hamburgse
Vulcan werf zware problemen had gehad met de bouw van het eerste van het drietal oceaan¬
reizen van Ballin, de ’’Imperator”, bewees Blohm & Voss ook deze kunst volledig onder de
knie te hebben. De werf toonde zich inderdaad bijzonder veelzijdig: naast deze enorme turbineschepen ontstonden ook viermastbarken als de ’’Pamir” en ’’Passat”, en reeds in 1913/14
het dieselvrachtschip ’’Secundus”. Bovendien werd Blohm & Voss ingeschakeld bij de expan¬
sie van de Keizerlijke Marine. Merkwaardigerwijs betrof dit na het slagschip ’’Kaiser Karl der
Grosse” (1899-1902) eerst slechts enige kruisers (waaronder de bij de Falklands gezonken
’’Scharnhorst”) en vervolgens de indrukwekkende serie slagkruisers ”Von der Tann”, ’’Moltke”,
’’Goeben”, ’’Seydlitz” en ’’Derfflinger” -- later op stapel gezette opvolgers werden niet afge¬
bouwd. Na het uitbreken van de oorlog werd de nadruk gelegd op de bouw van torpedobootjagers en vanaf 1915 vooral ook onderzeeboten: in totaal bouwde Blohm & Voss er niet min¬
der dan 128, waarvan er in 1918 dertig nog niet voltooid waren. Na de mislukte revolutie van
1918/19 hernam Blohm & Voss al spoedig zijn oude positie. Deze werd bevestigd door de
”Cap Arcona” voor de Hamburg-Süd-Amerika en vooral de ’’Europa” (49746 brt) van de
Norddeutsche Lloyd. Kort voor het gereedkomen van dit laatste schip in 1929 geschiedde een
ramp zoals kort geleden met de ’’Nedlloyd Hoorn”: het schip brandde vrijwel volledig uit en
leek verloren. De herbouw van het verminkte casco bezorgde Blohm & Voss bijna nog meer
roem dan de oorspronkelijke bouw, en het veroveren van de Blauwe Wimpel op zijn eerste
uitreis was een vanzelfsprekendheid. Na een crisisperiode van enkele jaren volgde vanaf 1933
een groeiend aantal opdrachten voor de Rijksmarine. Hieronder was de zware kruiser ’’Admi¬
ral Hopper”, waarvan de turbines 134000 pk ontwikkelden en daarmee de tot dan toe sterk¬
ste door de werf gebouwde machines waren. Dit werd later slechts overtroffen door de 150000
pk van het slagschip ’’Bismarck”, ondanks zijn korte leven wellicht het bekendste van alle
ruim 900 bouwnummers van Blohm & Voss. Een interessante burgeropdracht in deze jaren
was de ’’Boissevain” voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, die immers met gesperde
Marken gefinancierd moest worden. De bijzondere boordinrichting om de verschillende
rassen tijdens de vaart gescheiden te houden, wordt in detail beschreven. Blohm & Voss
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hadden ook de opdracht gekregen voor twee van de superslagschepen van Admiraal Raeder’s
Z-plan van 1938. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden deze geannuleerd en
de aanbouw van alle niet-militaire schepen stopgezet. De werf stond voortaan geheel in het
teken van de afbouw van de ’’Bismarck” (tot begin 1941) en de produktie van onderzeeboten.
Prager geeft een indringend beeld van de gedecentraliseerde seriebouw, waardoor het aantal
benodigde manuren per U-boot met zo’n 40% verminderd kon worden. Vanaf 1942 werd
Blohm & Voss ook ten nauwste betrokken bij de ontwikkeling van de revolutionnaire Walteronderzeeboten, die de slag om de Atlantische Oceaan ten gunste van Duitsland hadden
kunnen doen keren. De eerste vier boten voor middellange operaties stonden in mei 1945 op
stapel, nadat de Rijksmarine er in 1944 niet minder dan 120 bij Blohm & Voss besteld had.
In totaal bouwde de werf ruim 250 onderzeeboten. Het is vrijwel onbegrijpelijk hoe zowel de
produktie als de kwaliteit ondanks de zwaarste luchtaanvallen gehandhaafd bleef.
Gezien deze geweldige prestatie was het geen wonder, dat Blohm & Voss na 1945 geheel gede¬
monteerd en de hellingen opgeblazen werden. De werf werd een algemeen produktieverbod
opgelegd, dat langer gehandhaafd bleef dan voor enig andere werf. Pas in 1954 verkreeg hij
toestemming zijn bedrijf weer op te vatten. Binnen de kortst mogelijke tijd was Blohm &
Voss, versterkt door kapitaal van het Thyssen staal-concern om de noodzakelijke herbouw te
financieren, weer in actie. Van groot belang hierbij waren verscheidene opdrachten uit Neder¬
land, o.a. van de Koninklijke Hollandsche Lloyd en Van Nievelt Goudriaan & Co. De veel¬
zijdigheid van Blohm & Voss ingenieurs bleek uit de grote verscheidenheid aan gebouwde
scheepstypes: lijnvrachtschepen, bulkcarriers, tankers, koelschepen, later ook autocarriers,
boorplatforms enzovoort. Het best bleek de herwonnen positie van Blohm + Voss uit de op¬
dracht van de Britse P & O voor het containerschip ’’Moreton Bay” voor de vaart op Australië
en vervolgens de derde-generatie containerschepen ’’Hamburg Express” en ’’Tokyo Express”
van ruim 58000 brt voor de Hapag-Lloyd. Van groot belang voor de rente ontplooiing van de
werf was de fusie in 1966 met de Stülcken werf, die tevens de noodzakelijke verbreding van
de financiële basis van de onderneming mogelijk maakte. Sindsdien is het eigendom verdeeld
over de familie Blohm, de Thyssen-groep, de groep Von Deitlein (van Stülcken) en tenslotte
de Siemens A.G. Sinds 1970 bezit Thyssen een meerderheidsbelang.
De nadruk in Prager’s verslag ligt, als in de korte opsomming hierboven, heel nadrukkelijk op
de nieuwbouwactiviteiten van Blohm & Voss. Hij erkent daarnaast nadrukkelijk de grote
waarde van het reparatiebedrijf, maar toont hiervan slechts enige foto’s. Wel wordt ruim aan¬
dacht besteed aan de vliegtuigbouw door Blohm & Voss, maar evenmin worden financiële
gegevens verschaft. Deze beperking is fundamenteel voor het gehele werk: afgezien van een
enkel geval worden geen prijzen voor de verkochte schepen vermeld. Evenmin worden de
financiële resultaten van de werf vermeld, laat staan verklaard. Hierdoor is het onmogelijk de
nieuwbouwactitiveiten op hun juiste waarde te taxeren, het relatief belang van de diverse
afdelingen te beoordelen, of de resultaten van de werf met die van de concurrentie of de con¬
junctuur in het algemeen te vergelijken. Dit laatste punt moet ook algemeen gesteld worden:
slechts zeer zelden, en dan alleen nog maar zijdelings, worden gegevens over andere werven
verstrekt en nergens vindt men aanknopingspunten voor een beoordeling van de betekenis van
Blohm & Voss binnen de gehele Duitse scheepsbouw. Evenmin wordt enige aandacht besteed
aan de politieke inzichten en betrekkingen van de leiders van de werf. Een belangrijke basis
voor de discussie van dergelijke vraagstellingen worden geboden in E. Böhm’s Überseehandel
und Flottenbau. Hanseatische Kaufmannschaft und deutsche Seerüstung 1879-1902 (Düssel¬
dorf, 1972). Als bedrijfshistoricus is Prager binnen te nauwe grenzen gebleven. Desondanks is
Prager’s stelling duidelijk: Blohm & Voss was een succesvolle en belangrijke werf. Deze over¬
tuiging, die hij vooral verkondigt door een gedetailleerde beschrijving van de saillante details
van schepen, machines en ook de werfoutillage, is gebaseerd op de inderdaad verbluffende
reeks schepen van uitzonderlijke kwaliteit en betekenis, die de werf gedurende zijn bestaan
heeft afgeleverd. Met opzet zijn daarom in het eerste gedeelte van deze bespreking verschei¬
dene van deze produkten met name genoemd: inderdaad zullen weinig andere werven zo’n
gevarieerde reeks brillante creaties kunnen aantonen. Twee voorbeelden mogen nog eens
voor het voetlicht gehaald worden: de ’’Bismarck” van 1941, volgens velen het beste slag¬
schip dat ooit werd gebouwd, en de slagkruisers van de Von der Tann-klasse. Iedereen, die
enigszins met het verloop van de slag bij Jutland op de hoogte is, zal zich altijd verwonderen
over het incasseringsvermogen van Hipper’s eskader, toen het vlak voor de tweede Gefechtskehrtwendung het geconcentreerde spervuur van de Britse slagschepen te verduren had. Vee!
minder bekend en zelden of nooit vermeld is dat buiten Hipper’s vlaggeschip ’’Lützow” , dat

in de slag onderging, alle vier andere schepen door Blohm & Voss gebouwd waren. Prager
verzwijgt overigens de fouten of misrekeningen van de werf niet. Het falen van de motor van
de ’’Fritz” (1914) of de geautomatiseerde machinekamers van de ’’Polar Ecuador” (1967) en
zijn vijf zusters zijn uitzonderingen, die de algemene kwaliteit nog meer relief verschaffen.
Prager geeft ook duidelijk aan waaraan deze prestaties toegeschreven dienen te worden: een
krachtige en ondernemende leiding, een team van hoogbegaafde en in technische nieuwig¬
heden geïnteresseerde ingenieurs, en een leger van bazen, voorlieden en arbeiders, die hun vak
tot in de puntjes verstonden. Vooral voor de periode tot 1914 worden alle drie menselijke
factoren overtuigend en in detail verhaald. Daarna krijgen de arbeiders geleidelijk wat minder
ruimte toebedeeld, maar de leiders en ingenieurs blijven prominent. Zoals eerder gezegd, wordt
hierbij het commercieel beleid, d.w.z. het verwerven van opdrachten en de concurrentie met
andere werven, wel eens verwaarloosd, maar over het algemeen heeft Prager de rol van de ver¬
schillende personen op een knappe manier met de ontwikkeling van de werf weten te ver¬
weven. Hierin passen zowel Hermann Framm met zijn slingertanks als de concentieuze ketelsmid Paul Müller, die alle moeilijke klusjes nog eigenhandig opknapte.
Ondanks de gesignaleerde beperkingen is Blohm + Voss een bijzonder rijk boek. Het is mede
gebaseerd op een grote reeks archiefmateriaal van de onderneming zelf en ook op diverse in¬
terviews met o.a. de zoon van de stichter, Rudolf Blohm. Het staat vol met interessante en
vooral relevante informatie en geeft een duidelijk beeld van de ups en downs van de werf.
Een complete lijst van alle bouwnummers (samengesteld door A. Kludas) en een uitgebreide
index maken het uitstekend toegankelijk. Prager schrijft in een heldere en frisse stijl, die boven¬
dien zo nu en dan door een uitdrukking in onvervalst Hamburger plat wordt gekruid. Het
boek is voortreffelijk geproduceerd en zijn prijs meer dan waard.
F-J A. Broeze
SALEWSKI, M., Die deutsche Seekriegsleitung 1935-1945. Band II, 1942-1945. Frankfurt
a/M, Bernard & Graefe, 1975, 710 biz., ill.
Toen wij het eerste deel van deze studie bespraken (no. 24 van de Mededelingen), gewaagden
wij van een prestatie van de eerste rang, een helder en goed geordend geheel. Dit geldt onver¬
kort voor het nu gerecenseerde vervolg. Opnieuw verschaft de auteur een rijkdom aan infor¬
matie, evenwel op zodanige wijze dat men nauwelijks gevaar loopt door de bomen het bos
niet meer te zien. Opnieuw heeft hij op bewonderenswaardige wijze naar objectiviteit ge¬
streefd.
Binnen de ditmaal behandelde periode liggen twee duidelijke caesuren: de vervanging van
Raeder door Dönitz in januari 1943 en de mislukte aanslag op Hitler in juli 1944. Raeder
voerde het opperbevel over de Duitse marine van 1928 tot 1943 (!). Scherp maar niet zonder
fijngevoeligheid analyseert Salewsky wat ’’Papa Raeder” voor ’zijn’ marine heeft betekend. Hij
wijst erop dat de ’’Kriegsmarine” vooral door Raeders toedoen geruime tijd een ’’glanzende
Position . . . innerhalb des nazionalsozialistischen Staates” heeft bezeten. Toen Raeder het
opperbevel neerlegde had zij evenwel weer sterk aan prestige ingeboet. Dit was in hoofdzaak
het gevolg van een aantal échecs, die bij acties van zware bovenwaterschepen (slagschepen,
slagkruizers, ’’Panzerschiffe” en zware kruizers waren geleden. Een hiervan, de mislukte aan¬
val van de ’Lützow’, ’Admiral Hipper’ en drie jagers op een Moermanskkonvooi - op Oudjaar
1942 - vormde de directe aanleiding tot een botsing tussen Hitler en Raeder, die resulteerde in
Raeders verzoek om ontslag. Salewski maakt op een zeer knappe manier duidelijk dat de
’’Seekriegsleitung” zich onder Raeders leiding bij het operatieve gebruik van zware bovenwatereenheden zo consequent mogelijk heeft getracht te richten naar de inzichten en wensen
van de ’’Führer”. Echter, hoewel Raeder diende te fungeren als schakel tussen Hitler en de
’’Seekriegsleitung”, kwam het tussen hem en de ’’Führer” zelden of nooit tot een werkelijke
gedachtenwisseling over die wensen en inzichten. Het verschil in karakterstructuur tussen hen
beiden alsmede Raeders onvermogen om Hitler te peilen, laat staan psychologisch te bespelen,
maakten dat vrijwel steeds onmogelijk. Bovendien waren zij er de oorzaak van dat Raeder
soms veel te zware consequenties verbond aan uitingen van Hitler, die niet meer dan vrijblijven¬
de ontboezemingen waren. Zo kon het gebeuren dat Raeder aan de dijk werd gezet als expo¬
nent van een risico’s mijdende strategie. Innerlijk stond die strategie hem tegen, hij had haar
evenwel toch uitgevoerd omdat hij meende zo conform de wensen van Hitler te handelen en
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daardoor de positie van de marine, middelpunt van heel zijn leven en denken, te versterken.
In het centrum van Salewski’s beschouwingen over de ’’Kriegsmarine” en de samenzwering
tegen Hitler staat een document, dat in dit boek voor het eerst wordt gepubliceerd. Het is de
officiële samenvatting van een toespraak, die Dönitz op 24 augustus 1944 heeft gehouden en
waarin hij zijn standpunt heeft bepaald ten aanzien van de gebeurtenissen op 20 juli 1944.
Salewski schrijft dat dit stuk ’’bisher unbekannt was-und wohl unbekannt bleiben sollte”. De
inhoud geeft alle aanleiding tot die veronderstelling. Dönitz degradeer hier de militair tot
’’blindes Werkzeug höherer politischer Macht” en belijdt op niet mis te verstane wijze zijn
geloof in een aantal van de belangrijkste, tegelijk voor ons gevoel meest verwerpelijke, leer¬
stellingen van het nationaal-socialisme. Het werkwoord ’’belijden” achten wij in dit geval
inderdaad op zijn plaats: Dönitz’ rede is niet af te doen als louter een tactische manoeuvre
van de man, die - het zij gaarne toegegeven - zo veel gewiekster was in de omgang met Hitler
en diens entourage dan zijn voorganger.
Salewski overschrijdt de tijdslimiet, die hij zelf in de titel stelde. Daaraan danken wij zeer
interessante bizonderheden over de wijze, waarop tijdens het eerste proces te Neurenberg
materiaal verzameld is ten behoeve van de verdediging van Raeder en Dönitz.
Dit boek behoort tot de categorie, die recensenten zich steeds weer doet afvragen of zij niet
nog meer moeten citeren en nog andere détails naar voren halen. Het bovenstaande lijkt even¬
wel voldoende om aan te tonen dat het hier opnieuw gaat om een publicatie, van eminent
belang voor een ieder, die zich serieus interesseert voor de maritieme aspecten van de tweede
wereldoorlog.
Druk en illustraties zijn goed verzorgd. Alleen zal voor ”19 000” op blz. 233 wel ”1 900”
moeten worden gelezen en is helaas op blz 433 een belangrijke voetnoot ”in pastei gevallen”.
Ph. M. Bosscher
VLIS, J.A. van der, tLant van Texsel. Een geschiedschrijving. 2e (herz.) druk. Den Burg,
v/h Langeveld en de Rooy, 1977, 528 blz., ill.
In 1949, in het zelfde jaar waarin T.S. Jansma’s artikel over de agrarische geschiedenis van
Texel verscheen, publiceerde Van der Vlis zijn geschiedenis van Texel. Sindsdien is er inten¬
sieve studie gemaakt van allerlei historische aspecten van de kop van Noord-Holland en de
Waddeneilanden. Het is een gelukkig initiatief geweest dezelfde auteur te verzoeken een
nieuwe geschiedenis van Texel te schrijven waarin rekening zou worden gehouden met de
resultaten van het historische en archeologische onderzoek van de laatste 25 jaren. Eind 1976
kon het prachtig uitgegeven boek verschijnen. Drie maanden later kwam al een tweede druk
uit, waarin de auteur een aantal wijzigingen en aanvullingen heeft aangebracht.
Van der Vlis heeft zijn Texelse geschiedschrijving zeer breed.opgezet: alle aspecten van leven
en werken, wel en wee der Texelaars komen aan bod. Ik noem de voornaamste hoofdstuk¬
titels: Het eiland tot Ada van Holland, Oude dijken en polders, Na de aanvaarding van het
grafelijk gezag, De kerken, kerkelijk leven en Hervorming, Scheepvaart en visserij, In de greep
van Amsterdam, De Franse tijd. Daarna volgen capita gewijd aan het Texelse schaap, de pol¬
ders, het onderwijs, de medische zorg, folklore en tenslotte het toerisme. Een dergelijke veel¬
omvattende lokale geschiedschrijving, die bovendien af en toe poogt de Texelse historie te
plaatsen in het kader van de vaderlandse geschiedenis, loopt het gevaar sterk verbrokkeld te
raken of aan de oppervlakte te blijven. De auteur heeft deze klippen meestal weten te omzei¬
len en dat is geen geringe verdienste.
Voor de lezers van de’Mededelingen’zijn natuurlijk vooral de hoofdstukken over scheepvaart
en visserij van belang. Deze zijn eigenlijk kleine miniaturen over aspecten als waterleverantie,
loodswezen, een muiterij (op de Neijenburg), oestervisserij enz., die mede interessant zijn
omdat de auteur de band met Amsterdam duidelijk reliëf geeft. Het omvangrijke archief van
de beroemde Balthazar Huydecooper die van 1732 tot 1769 als schout van Texel fungeerde,
heeft ook op deze aspecten van de Texelse geschiedenis nieuw licht geworpen.
Dat in een werk, gebaseerd op een zo grote hoeveelheid literatuur en archiefbronnen, hier en
daar foutjes sluipen, is te begrijpen. Te betreuren is echter dat een lijst van geraadpleegde lite¬
ratuur is achterwege gebleven. We moeten het nu stellen met, meestal onvolledige, titelbe¬
schrijvingen in de noten. Het boekwerk is bijzonder fraai geïllustreerd, onder meer met af¬
beeldingen van oude kaarten. Waarom men in plaats van de originele kaart van Texel door
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Gerardus Theodorus Langedijck (1595) zich steeds met een kopie uit de 19e eeuw heeft
beholpen - zelfs voor de uitklapbare kleurenreproduktie achterin - is mij een raadsel Het orgineel is wel zo fraai en is bovendien kennelijk uitstekend reproduceerbaar: zie bij Jansma’s al
genoemde artikel, herdrukt in zijn Tekst en uitleg’ (Den Haag 1974) tegenover blz. 214.
A.H. Huussenjr.
VRIES, G.M. de, Pompen, paapen en kiellichten. Geschiedenis van het loodswezen op de
Eems. Den Haag, Bureau Maritieme Historie, 1977 (Bijdragen tot de geschiedenis van het zee¬
wezen, deel 8), 199 blz., ill.
Met recht merkt drs. J.A. van der Kooy, redacteur van de Bijdragen, in zijn introductie op
dat het loodswezen één van die onderdelen van Nederlands maritieme bedrijvigheid is waaraan
in de literatuur slechts betrekkelijk weinig aandacht is geschonken. Zeker geldt dit voor ge¬
richte studies, en het is daarom terecht de nodige aandacht te besteden aan dit werk dat de
verhelderende ondertitel ’De geschiedenis van het loodswezen op de Eems’ meekreeg.
G.M. de Vries is een man uit de praktijk. Sinds 1963 is hij werkzaam bij het loodswezen. Zijn
werk draag hiervan een onmiskenbaar stempel in de gunstige zin; een groot inleveringsvermogen en een open oog voor het detail. Ondanks zijn directe betrokkenheid heeft hij echter
afstand en overzicht kunnen bewaren. In een vijftal korte inleidende hoofdstukken wordt in¬
gegaan op de betekenis van de loods in vroeger eeuwen, bebakening, betonning, verlichting en
quarantaine, en een korte geschiedenis van het loodswezen tot 1857 in Nederland en in Gro¬
ningen in het bijzonder. De eigenlijke hoofdmoot van het boek valt uiteen in drie grote hoofd¬
stukken. De auteur onderscheidt drie perioden in het loodswezen waarbij hij als criterium
heeft aangehouden - en dat is lijkt mij typerend voor een man uit het vak - de 'drie scheepstypen waarmee de dienst achtereenvolgens werd uitgerust. In de eerste periode van 1857 tot
1871 betrof het de zogenaamde rinkelaars. Dit waren platbodems met een lengte die varieerde
van 16 tot 17 meter. De schepen voldeden slecht; door hun bouw waren ze lijgierig, en dat,
samen met de geringe diepgang, veroorzaakte een enorme drift. In 1871 overgegaan’op kot¬
ters die sneller zeilden maar door hun lage gangboord veel water overnamen. Tot 1923 werd
gevaren met schoeners die meer vrijboord hadden en groter waren hetgeen de veiligheid ten
goede kwam. In 1923 deed de stoomvaart bij het loodswezen zijn intrede maar deze periode
wordt door de auteur minder uitvoerig behandeld. In een volgende studie zal de auteur het
loodswezen op de Eems tot heden behandelen en het verdient wellicht aanbeveling in deze
studie de draad bij de stoomvaart weer op te pakken. In de bijlagen treft men uitvoerige
lijsten aan betreffende personeel, schepen, commissarissen te Delfszijl, inspecteurs en direc¬
teurs te Groningen en Harlingen etc. Jammer is het dat geen inzicht wordt gegeven over het
aantal beloodste schepen en hun tonnage. Wellicht kan een dergelijke lijst in het tweede deel
volgen.
Al met al een uiterst verantwoorde en goed leesbare studie (met een flink aantal goedgekozen
illustraties) die in een leemte voorziet.
drs. J.P. Sigmond

Korte aankondigingen

Nieuwe boeken en artikelen

H. BREDEMEIER, Schlachtschiff ’’Schamhorst”, Herford, Koehlers, 1978 (derde, verbeterde
druk), 288 biz., ill., DM 44,-.

Deze opgave van nieuw verschenen boeken en artikelen op maritiem-historisch gebied is
samengesteld door drs. L.M. Akveld, met medewerking van dr. J.P. van der Voort en van
dr F.J.A. Broeze (University of Western Australia, Perth).
Voor een verklaring van de afkortingen van de titels van tijdschriften wordt de lezer verwezen
naar blz. 63-65 in nummer 33 (1976) en naar blz. 81 van nummer 35 (1977) van dit tijdschrift.

Bredemeier’s boek verscheen voor het eerst in 1962. Het kan worden gekenmerkt als een ob¬
jectief, zonder overdreven pathos geschreven verslag van een belangrijke episode uit de strijd
ter zee in het westen in de jaren 1940-1945. Inmiddels zijn belangrijke nieuwe bronnen ter
beschikking gekomen, die bijstelling van het verhaal van de ’Scharnhorst’ op een aantal pun¬
ten noodzakelijk maakten. H. Salewski beschreef in een meerdelig werk de geschiedenis van
de Duitse marinestaf in de periode 1935-1945. P. Beesley en J. Rohwer publiceerden belang¬
rijke artikelen over het Britse ’Operational Intelligence Centre’ in de jaargangen 1976 en 1977
van de Marine Rundschau. Deze herdruk van Bredemeier’s boek is dus om meerdere redenen
gewettigd.
F. DEN HOUTER (red.), Maritieme Curiosa. Rotterdam, Nederlands Studiecentrum voor
Zeevarenden, 1977, 149 biz., ill., fl. 8,95.
Deze bundel is uitgegeven bij gelegenheid van het derde lustrum van het tijdschrift ’Wacht te
kooi’. Het is een verzameling opstellen over uiteenlopende onderwerpen als: de kano van
Pesse, schegbeelden, de getatoeëerde zeeman, restauratie van scheepsmodellen, Lloyd’s of
London en de replica van de Golden Hind. Het bijzonder aardige boekje is niet in de handel,
maar kan bij de Stichting worden besteld.
TH. LEEUWENBURGH, Het bruine schuiten boek. Een nieuwe generatie schippers op oude
zeilschepen. Baarn, P.N. van Kampen, 1978, 192 biz., ill., fl. 39,50.
Het aantal Nederlanders dat in het bezit is van een bejaard binnenvaartschip of van een oude
visserman, groeit nog steeds. Allen zijn zij zeer gesteld op hun schip. Velen van hen brengen
hun schip met meer of minder succes terug in zijn oude staat. Dit boek gaat vooral over deze
nieuwe schippers. Het vertelt over hen in fraaie beelden en boeiende verhalen.
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Geautomatiseerde attendering op nieuw verschenen maritiem-historische literatuur.

De functie van de rubriek ’Nieuwe boeken en artikelen’ is de lezer te attenderen op nieuwe
publicaties op het terrein van de maritieme geschiedenis. In de loop van de jaren is de rubriek
steeds omvangrijker geworden. Slechts weinig algemeen maritiem-historische tijdschriften
kennen naar onze mening zulk een ruime attendering. De redactie meent er daarom goed aan
te doen deze attenderingsfunctie te versterken, steeds wanneer de gelegenheid zich daartoe
voordoet.
Het Sociaal-wetenschappelijk informatie- en documentatiecentrum (SWIDOC) van de Konink¬
lijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam heeft directe verbindingen met enkele
Amerikaanse ’data bases’. SWIDOC zal ten behoeve van de bibliografie van dit tijdschrift
voortaan tweemaal per jaar (ca 15 maart en 15 september) een aantal bestanden in deze
’’data bases” doorzoeken naar titels op het gebied van de maritieme historie. Voor dat
doel is door de redactie van de ’Mededelingen’ een zogenaamd ’profiel’ opgesteld, een verza¬
meling trefwoorden (descriptoren) waarmee in de grote massa literatuur in de ’data bases’
maritiem-historische titels gevonden kunnen worden. Ten behoeve van de geïnteresseerde
lezers volgt hier een opsomming van de bestanden die periodiek doorzocht zullen worden,
alsmede een korte toelichting bij elk bestand.
I. LOCKHEED DIALOG RETRIEVAL SERVICE
file 6 : National Technical Information Service (NTIS) : gestart in 1964; nieuwe invoer
ca. 5000 titels per maand; bevatte in september 1976 ca. 540.000 titels, o.a. op
het gebied van sociaal sciences, military sciences, navigation, ocean sciences and
engineering, transportation; ook veel overheidspublicaties,
file 7 : Social Scisearch (SSCI): gestart in 1972; nieuwe invoer ca. 7500 titels per
maand; bevatte in september 1976 ca. 375.000 titels, o.a. op het gebied van
archeology, economics, geography, history; geput wordt uit de 1000 belangrijk¬
ste tijdschriften op het gbied van de sociale wetenschappen en 2200 tijdschriften
op andere gebieden.
file 28 : Oceanic Abstracts (OA) :gestartin 1964; nieuwe invoer ca. 600 titels per maand;
bevatte in juni 1975 ca. 83.000 titels, o.a. voor onderwerpen als fisheries,
oceanography, ships, government/legal; geput wordt uit ca. 2000 primaire bron¬
nen (Amerikaanse en buitenlandse) zoals rapporten, monographieën en tech¬
nische tijdschriften.
file 35 : Comprehensive Dissertation Abstracts : bevat dissertaties gepubliceerd sedert
1961; nieuwe invoer ca. 3500 titels per maand; bevatte in juni 1976 ca. 530.000
titels, o.a. op het gebied van fine arts, sociology, economics, geography, history;
bijna alle Amerikaanse dissertaties worden in deze file geciteerd en ook vele
buitenlandse, ook die welke slechts op microfilm beschikbaar zijn.
file 37 : Sociological Abstracts : gestart in 1963; nieuwe invoer ca. 700 titels per maand;
bevatte in september 1976 ca. 72.000 titels, o.a. over onderwerpen als history,
culture and social structure, social change and economic development, sociology
of the arts; geput wordt uit ca 1200 tijdschriften uit de hele wereld,
file 38 : America : History and Life (AHL) : gestart in 1964; nieuwe invoer ca. 1000
titels per maand; bevatte in januari 1977 ca. 40.000 titels; de onderwerpen zijn :
American studies, cultural history, economie history, ethnic studies, family his¬
tory and women’s studies, folklore, history, history of ideas, historiography and
methodology, international relations, local history, military history, oral history,
prehistory, politics and government, popular culture, religious history, history
of science technology and medicine, teaching of history, urban affairs; geput
wordt uit 1900 Amerikaanse en buitenlandse tijdschriften; ook monografieën
en boekrecensies worden opgenomen.
81

file 39 : Historical Abstracts : gestart in 1973; nieuwe invoer ca. 650 titels per maand;
in januari 1977 bevatte deze file 33.000 literatuurplaatsen; onderwerpen: area
studies, cultural history, diplomatic history, economie history, historiography
and methodology, history of science technology and medicine, intellectual
history, international relations, military history, philosophy of history, politi¬
cal history, social history, social science with historical perspectives, teaching of
history; geput wordt uit ruim 1900 tijdschriften uit 90 landen in 30 talen,
file 44 : Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) : gestart in januari 1975;
nieuwe invoer ca. 1000 titels per maand; in januari 1977 bevatte deze file ca.
6800 literatuurplaatsen o.a. over fisheries en law of the sea.
II. SYSTEM DEVELOPMENT CORPORATION (SDC)
file Libcon/E : gestart in 1968; nieuwe invoer ca. 8500 titels per maand; in 1976 bevatte
deze file ca. 740.000 titels in de Engelse taal (monografieën en ook ongedrukt
materiaal) die door de Library of Congress gecatalogiseerd werden,
file Libcon/F : gestart in 1968; nieuwe invoer ca. 60.000 titels per maand: in 1976 bevatte
deze file ca. 740.000 titels in niet-Engelse talen, die door de Library of Congress
gecatalogiseerd werden.
De redactie ontvangt de gevonden titels met een indicatie omtrent de inhoud, hetzij in de
vorm van een ’abstract’ (samenvatting) hetzij in de vorm van een aantal trefwoorden.
Geïnteresseerde lezers kunnen derhalve bij de redactie nauwkeurige informatie over een be¬
paalde titel krijgen, indien deze afkomstig is uit een van de genoemde ’data bases’.
Ook ditmaal zijn er bij het nalopen van de geselecteerde computerliteratuurbestanden titels
van oudere datum tevoorschijn gekomen, die ten tijde van publikatie niet in de bibliografie
van de ’Mededelingen’ zijn opgenomen. In enkele gevallen meende de redactie zulke titels als¬
nog te moeten opnemen.
Naslagwerken
1. ALBRECHT, G. (ed.), Weyer’s warships of the world 1977/78. Londen, Brassey’s, 1978,
600 blz., foto’s, plans, £ 20,—.
2. BAGNASCO, E., Submarines of world war II. Londen, Arms & Armour, 1977, 256 blz.,
ill., £ 12,95.
3. BAUER, K.J., Bibliography of writings by Samuel Eliot Morison. Newsletter of the
NASOH (New York), special edition, 1977, 6 blz.,
4. BEYLEN, J. van, Spreuken en gezegden ontleend aan de zeemanstaal. Antwerpen,
Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum, 1978, 32 blz.
5. BRENNECKE, J., Maritime Gedenktage 1978. SZ 1978, nr. 7, 64-86.
6. CATALOGUS. Piet Vrijland, schilder van de visserij. Vlaardingen, Visserijmuseum,
1978, 12 blz., ill., n. 0,50.
7. CATALOGUS. Q.M.R. VerHuell. Tekeningen van een begaafde amateur. Met een in¬
leiding door H.J. de Graaf. Den Helder, Helders Marinemuseum, 1977, (23) blz., ill.
8. CATALOGUS. Sir Francis Drake. An exhibition to commemorate Francis Drake’s
voyage around the world 1577-1588. Londen, British Museum Publ., 1977, 128 blz.,
ill., £ 2,50.
9. CATALOGUS. Terra Australis incognita. Aarhus, Universiteit, 1977, 18 blz., ill.
10. CATALOGUS. Thema Thee. De geschiedenis van de thee en het theegebruik in Neder¬
land. Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen, 1978, 76 blz. inl. + 40 blz. catalo¬
gus, ill., fl. 17,50.
11. CATALOGUS. Water als vijand - water als vriend. Onbekende schatten uit de water¬
schappen. Delft, Prinsenhof, 1977, 91 blz., ill.
12. COOKO, A., C. Holland, The exploration of Northern Canada, 500 to 1920. A chrono¬
logy [chronologische opsomming van alle reizen, index op namen, bibliografie J. Toronto,
The Arctic History Press, 1978, 544 blz., $ 60,—.
13. JACQUET, F.G.P., Gids van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiede¬
nis van Azië en Oceanië 1796-1949. Afl. VIL Leiden, Kon. Inst. voor T.L. & V., 1977,
82 blz.
14. ELLMERS, D., Schiffarchaologie [beredeneerd overzicht van tussen 1968-1976 gepubli¬
ceerde boeken en artikelen over de scheepsarcheologie]. Hans. Geschichtsblatter 95,

1977, 115-143.
15. HITCHMAN, J.H., Primary source materials in Washington maritime history. Pacific
Northwest Quarterly 65, 1974, 2, 79-84.
16. KIPP, J.W. A few comments regarding historical sources in the tsarist navy during the
reigns of Nicholas I and Alexander II. Military Affairs, 36, 1972, 127-130.
17. KNIGHT, R.J.B., Guide to the manuscripts in the National Maritime Museum. Vol. 1,
■ The personal collections. Londen, HMSO, 1977, £ 10,—.
18. LANCASTER, J.C., The scope and uses of the India Office Library and Records with
particular reference to the period 1600-1947. Asian Affairs 9, 1978; 1, 31-43.
19. LLOYD’S Register of Shipping. List of shipowners. Index to former names of ships.
Compound names of ships 1976-77. Londen, Lloyd’s Register of Shipping, 1977,
688 blz.
20. LYON, H., Encyclopedia of the world’s warships [. . . . all the major warships since
1900. . . . ]. Londen, Salamander Books, 1978, 272 blz., ill., £ 6,95.
21. MACGREGOR, D. (ed), Illustrated Marine Encyclopaedia, 1894. Londen, Argus, 1978
(herdruk) 544 blz., ill., £ 8,50.
22. MAGNOLIA, L.R., Whales, whaling and whale research. A selected bibliography [plm.
1000 titels]. Cold Spring Harbor/N.Y., The Whaling Museum, 1977, 91 blz., $ 10,—.
23. MARITIEM Journaal 77. Jaarlijks verschijnend informatie- en dokumentatiewerk op
maritiem gebied voor Nederland en België. Bussum, De Boer Maritiem, 1977, 284 blz.,
ill., fl. 49,-.
24. MEISTER, J., Soviet warships of the second world war. New York, Arco, 1977 (ver¬
beterde herdr. in één deel van de 1972 2-delige ed.), 354 blz., ill., S 19,95.
25. MISERIUS, H.B., Inventaris van het archief van de Commissie Scheepvaartrechten
1935-1948. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1976, 32 blz.
26. MOTTAU, S.A.W. (ed), Inventory of the archives of the Dutch government in the
Divisions of Galle (Matara) and Jaffnapatnam 1640-1796. With a list of reconstructed
tombos and addenda to the catalogue of the archives of the Dutch government of
coastal Ceylon 1640-1796. Den Haag, Algemeen Rijksarchief, 1975 [onder auspiciën
van de Stichting Cultuurgeschiedenis Nederlanders Overzee].
27. NEWTON, L., La leyenda negra y la historia de la fuerza naval espanola. Algunos comentarios. Archivo Hispalense 55, 1973, 219-232.
28. PAASCH, H., Vom Kiel zum Flaggenknopf. Illustriertes Marinewörterbuch in English,
Französich und Deutsch. Norderstedt, Heinemann, 1978 (oktober) (herdr. ed. Antwer¬
pen 1901), 921 blz., ill., DM 124,-.
29. PEMSEL, H., Atlas of naval warfare: atlas and chronology of conflict at sea from ear¬
liest times to the present day. Londen, Arms & Armour, 1978, 176 blz., krtn., £ 10,95.
30. SANDSTROM, A., Maritim bibliografi 1965-1975. Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum
(Stockholm), 1976,31-54.
31. SCHULTZ, Ch. R., Bibliography of maritime and naval history periodical articles
published 1974-1975. College Station/Texas, Texas A & M Univ., 1976, 167 blz.
32. SMITH, M.J., World war II at sea: a bibliography of sources in English. Metuchen/N.J.,
Scarecrow, 1976, 3 din., 338+428+586 blz., $ 35,—.
33. STALLINGS maritimes Jahrbuch 1976/1977. Red. H.J. Hansen en A. Kludas. Oldenbourg, Stalling, 1977, 189 blz., ill.
34. TALBOTH-BOOTH, E.C. (red.), Talboth-Booth’s merchant ships. Volume 1. Sandwich
(Kent), Marinart, 1977, 380 blz., £ 12,—.
35. TELKAMP, G.J., (comp.), Current annotated bibliography of Dutch expansion studies
Leiden 1977, nr 3/4.
36. VOORT, J.P. van de, De bibliotheek van het Visserijmuseum te Vlaardingen. Open 9,
1977,587-591.
37. WIELOPOLSKI, A., Etudes de 1’histoire de 1’économie maritime en Pologne aux XlXes
et XXes siècles. Acta Poloniae Historica 23, 1971, 178-191.
38. WILSON, A., Maritime business history: a reconnaissance of records, sources and
prospects [betr. Canada’s maritieme provincies]. Business Hist. Rev. 47, 1973, 260-276.
39. WITTHOFT, H.J., Lexikon zur deutschen Marinegeschichte. Bnd. 1., Buchstabe A-M.
Herford, Koehlers, 1977, 216 blz., ill., DM 40,—.
40. NN, Conway’s all the world’s fighting ships 1860-1905. Londen, Conway, 1978 (okto¬
ber), 384 blz., ill., £ 18,95.

82
83

41. NN, Publikaties van dr B.J. Tideman. In: Tideman herdenking, 15 december 1977.
Z. pl., Kon. Marine/Nederl. Scheepsbouwk. Proefstation, 1977, 87-89.
Algemene maritieme literatuur

42. ALDCROFT, D.H., A new chapter in transport history: the 20th-century revolution TH
ns. 3, 1976, 217-239.
43. BACH, J., A maritime history of Australia. Londen, H. Hamilton, 1978, ill., £ 9,50.
44. BARRIE, V., La prohibition du commerce avec la France dans la politique Anglaise a
la fin du XVIIème siècle. RN 1977, nr. 234, 343-359.
45. BECK, H., Folklore and the sea. Middletown/Conn., Wesleyan UP, 1977, 463 biz., ill.,
£ 6,95 (pb).
46. BODDEKER, W., Stettin. Werdegang in preuszischer Zeit, von schwedischer Festung
zum bedeutenden Wirtschaftszentrum und gröszten Handelsplatz derOstsee 1719-1944
SZ 1978, nr. 7, 29-38.
47. BOTTING, D., The pirates. Alexandria/Virg., Time-Life, 1978 (serie: The seafarers), 192
biz., ill.
48. BOXER, C.R., De Nederlanders in Brazilië 1624-1654. Alphen a/d Rijn, Sijthoff, 1977
(vertaald uit het engels), 325 biz., ill., fl. 37,50.
49. DEARDEN, S., A nest of corsairs: the fighting Karamanlis of the Barbary coast [18e
eeuw], London, John Murray, 1976, 331 biz., ill., £ 4,95.
50. DELAHAYE, A., De mythe van de Noormannen in Nederland. Bergen op Zoom Hertogs
1977, 95 biz., ill.
e’
51. DIFFIE, B.W., Foundations of the Portuguese empire 1415-1580. Minneapolis/Minneso¬
ta, U.P., 1977, 528 biz., ill., £ 15,-.
52. FAY, P.W., The opium war 1840-1842. Chapel Hill/N.C., U.P., 1975, 427 biz.
53. FERGUSON, H.N., The port of Brownsville: a maritime history of the Rio Grande
Valley. Brownsville/Texas, Springman-King, 1976, 341 biz., ill.
54. GRAAF, H.J. de, De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Franeker.T. Wever
1977, 304 biz., ill. fl. 39,50.
55. HOUTER, F. den, Maritieme curiosa. Rotterdam, Nederlands Studiecentrum voor Zee¬
varenden, 1977, 149 biz., ill., fl. 8,95.
56. HUBERTI, F.H., Maritieme Aspekte der Weltgeschichte im 19. Jahrhundert. Saeculum
22, 1971, 274-304.
57. HURTZ, Th., Joseph Conrad. Erlebnis, Erfahrung, Dichtung. SZ 1977, nr. 6, 59-69.
58. INGLIS, B., The opium war. Londen, Hodder & Stoughton, 1976, 223 biz., ill., £ 6,25.
59. ISRAEL, J.I., A conflict of empires: Spain and the Netherlands 1618-1648. Past & pre¬
sent 1977, nr. 76, 34-74.
60. KRUISSINK, G.R., Zuiderzee: 169 historische foto’s van het Rijksmuseum ’Zuiderzee¬
museum’ te Enkhuizen. Baarn, Hollandia, 19782; 170 biz., ill., fl. 19,75.
61. LEEUWENBURGH, Th., Het bruine schuiten boek. Een nieuwe generatie schippers op
oude zeilschepen. Baarn, van Kampen, 1978, 192 biz., ill., fl. 39,50.
62. LEWIS, D., From Maui to Cook. The discovery and settlement of the Pacific Sydney
Doubleday, 1977, 223 biz., ill.
63. MARITIEME GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN. Hoofdred.: G. Asaert, Ph.M.
Bosscher, J.R. Bruijn, W.J. van Hoboken. Deel III, Achttiende eeuw en eerste helft ne¬
gentiende eeuw, van ca 1680 tot 1850-1870. Red.: F.J.A. Broeze, J.R. Bruijn en F.S.
Gaastra. Bussum, de Boer Maritiem, 1977, 434 biz., ill., fl. 95,-.
64. MARTIN, G., Economie motives behind the founding of Australia AEHR 16 1976
128-143.
65. MEGAW, M.R., The scramble for the Pacific: Anglo-United States rivalry in the 1930’s
HS 1977, 458-473.
66. MEIDEN, G.W. van der, Het geschil over J.J. Mauricius als gouverneur van Suriname
[18e eeuw]. SH 12, 1977, 471-477.
67. MILLER, W.J. (ed),The annotated Jules Verne ’Twenty thousand leagues under the sea’.
New York/NY, The New American Library, 1976, 362 biz., ill., $ 7,95.
68. MORISON-BECK, E., Sailor historian: the best of Samuel Eliot Morison. Boston,
Houghton Miflin, 1977, 431 biz.
69. MORTON, H.A., The wind commands: sailors and sailing ships in the Pacific. Dunedin/
84

N.Z., Mclndoe, 1976, 525 biz., ill.
70. NARDIN, D., La France et les Philippines sous 1’ancien régime. RFO 1976, nr. 63, 5-43.
71. PAGET-TOMLINSON, E., A maritime museum for Hull. Transport 3, 1976 (verschenen
1977)9-17.
72. PEMSEL, H., Die Geschichte des Golfes von Navarin. Nachrichten 4, 1977, 73-82.
73. POLICH, J.L., Foreign maritime intrusion on Spain’s Pacific coast 1786-1810. Ph.D.
thesis, Univ. of New Mexico, 1968, 237 biz .(university microfilm orderno. 69-11357).
74. ROBERTSON, J., Australian war policy 1939-1945. HS 69, 1977, 489-504.
75. SCHMITT, E., Probleme einer Quellenedition. Zur Geschichte der europaischen Expan¬
sion nach Ubersee in der frühen Neuzeit (XV. bis XVIII. Jahrhundert). Zu einem Forschungsschwerpunkt an der Universitat Bamberg. SZ 1977, nr. 6, 51-55.
76. VILLIERS, A. (ed), Het avontuur van de zee. Bussum, de Boer Maritiem, 1978,436 biz.,
ill., fl. 57,-.
77. VOS, A. de, De Marine Academie. Veertig jaar maritiem-wetenschappelijk onderzoek.
Antwerpen, Marine Academie, 1977, 8 biz., ill.
78. WESSELING, H.L., Le modèle colonial hollandais dans la théorie coloniale fran^aise
1880-1914. RFO 63, 1976,233-255.
79. ZUIDHOEK, A., Zeerovers van de Gouden Eeuw [Nederlandse kapers en zeerovers in de
Middellandse Zee in de 17e eeuw]. Bussum, de Boer Maritiem, 1977,176 biz., ill., fl. 35,—
80. ZWIJGER, F. de, France’s maritime policy: after the world wars. Dock & Harbour Soc.
56, 1976,90-94,364-367.
81. NN, Reminiscences of a scholar-archivist: prof.dr. M.A.P. Meilink-Roelofsz. Leiden 1977,
nr. 2, 15-28.
Maritieme iconografie

82. BAARD, H.P., Het portret van admiraal De Ruyter. Verslag symposium ’Der Staten
Rechterhand’ (Den Helder, 1976), 1977, 18-24.
83. BOSSCHER, Ph.M., Tekeningen van Pieter Blaauw. Zeil 1, 1977, 2, 54-57.
84. CARR, F.G.G., Leslie A. Wilcox R.I., R.S.M.A. Leigh-on-sea. F. Lewis, 1977, 48 blz.
tekst, 267 ill., £ 15,50.
85. COFFINIERES, F., Les musées de la marine en Mediterranée. RM 1977, nr. 326, 651661, nr. 327, 795-804.
86. GREENHILL, B., A. Giffard, Ships and harbours from early photographs [Schotland,
Wales, Ierland en Engeland]. Londen, Batsford, 1978, 120 blz., ill., £ 4,95.
87. HILCKMANN, M., Eibert den Herder. Geschiedschilder van de Zuiderzee. Tagrijn 1977,
nr. 2,34-37.
88. HOSONO, M., Nagasaki prints. Tokyo/Londen, Kodansha, 1978, 150 blz., ill., £ 8,50.
89. JOHNSTON, E., Ships figureheads. Surveyor 11,1977, 4, 26-31.
90. KAUFMAN, G., The collection of ship portraits in the Altonaer Museum in Hamburg.
Transport 3, 1976 (verschenen 1977) 45-69.
91. KEIKENS, W.H., Schip uit Zierikzee, geschilderd op terrine, 1787. Kroniek van het land
van de zeemeermin 2, 1977, 36-39.
92. LEATHER, J., World warships in review 1860-1906 [foto’s van Beken of Cowes]. Anna¬
polis/Maryland, USNIPress, 1977, 249 blz., ill., $ 12,50.
93. MCGOWAN, A., Sailor: a pictorial history. Life aboard the world’s fighting ships 18401976. Londen, Macdonald & Jane’s, 1977, 176 blz., ill., £ 6,50.
94. MEYER, J., Sailing ships on old postcards. Londen, Conway, 1978 (Eng. ed. van de oorspr. Duitse ed. van 1975), 200 blz., ill., £ 25,—.
95. MORZER BRUYNS-DE HAAN, P., Albertus van Beest, zeeschilder, Zeil 1, 1977, 3, 4752.
96. PACK, A.J., The developping Royal Naval Museum. Museums Journal 77, 1978, 163164.
97. PAGET-TOMLINSON, R., Fishing and trawling at Hull [inrichting van een maritiem
museum aldaar]. Museums Journal 77, 1978, 115-116.
98. RATSMA, P., Het topografisch tekenwerk van Gerrit Groenewegen (1754-1826). Hol¬
land 10, 1978, 17-31.
99. SIGSBEE FISCHER, K. (en A.A. Hurst), Anton Otto Fischer, marine artist. His life and
work 1882-1962. Brighton (Sussex), Teredo Books, 1977, 288 blz., ill., £ 23,25.
85

100. STETTNER, H., Schiffe auf Fliesen. Bremerhaven, Deutsches Schiffahrtmuseum, 1976
(Führer des D.S., nr. 6), 96 biz., ill., DM 2,50.
101. VOORT, J.P. van de, De Nederlandse Noordzeevisserij in oude ansichten. Zaltbommel,
Europese Bibliotheek, 1977, (160) biz., ill., fl. 30,—.
102. VOS, A. de, Aanwinst in Nationaal Scheepvaartmuseum: diorama van een 19e-eeuwse
Antwerpse scheepswerf. Sodipa (Antwerpen) 35, 1977, 185-186 (met afb.)
Marine - algemeen
103. BARKER, D., British naval officers’ buttons 1748-1975. MM 63, 1977, 373-387.
104. BISING, J.A., The admirals’ government: a history of the naval colony that was French
Cochinchina 1862-1879. Ph.D. Thesis, New York Univ., 1972, 256 biz. [university
microfilm orderno. 73-11674].
105. BOOTH, K., Navies and foreign policy. Londen, Croom Helm, 1977, 294 biz.
106. COLLINS,L., Bears in the Bosporus [Russische controle over de B. sinds 1833], HT 27
1977, 645-650.
107. JOHNSON, E.L., Between wind and water [Amerikaanse marineschepen met de naam
’Enterprise’]. NRJ 23, 129-131,202-206.
108. KIRPS, Chr., The limitation of naval general purpose forces in historical perspective.
Newport/RI, Naval War College, 1973, 349 biz.
109. LAIRD CLOWES, W., The Royal Navy. A history from the earliest times to the present.
New York/NY, AMS Press, 1978 [herdruk ed. Londen, 1897-1903], 1 vols., ill., $225,-.
110. ORTZEN, L., Stories of famous fighting ships. Londen, Barker, 1978, 192 biz., ill.,
£ 4,50.
111. RANFT, B. (ed), Technical change and British naval policy 1860-1939. Londen,Hodder
& Stoughton, 1977, 192 biz., ill., £ 8,50.
112. SALEWSKI, M., Selbstverstandnis und historisches Bewusstsein der deutschen Kriegsmarine. MR 67, 1970, 65-88.
113. WEGENER, E., Selbstverstandnis und historisches Bewusstsein der deutschen Kriegsmarine, MR 67, 1970, 321-340.
Marine tot 1700.
114. BARD, N.P., The ship money case and William Fennes, viscount Saye and Sele. BIHR
1977, nr. 122, 177-184.
115. BARFORD, J. H., Niels Juel: a Danish admiral of the 17th century. H^rsholm, marinehistorisk Selskab, 1977, 139 biz., ill.
116. BOUGARAN, M., La révolte des Vénètes contre César (56 av. J. -C.). Nep 1977 nr 127
1-12; nr. 128, 1-8.
117. DYBERG, Kj., Sista sjöslaget Kalmarsund [1678], Kalmar 1977, 45-49.
118. FALLON, N., The armada in Ireland. Littlehampton, G. Philip & Son/Stanford Mari¬
time, 1978, 256 biz., ill., £ 7,—.
119. GLASGOW, T., Vice admiral Woodhouse and shipkeeping in the Tudor Navy MM 63
1977, 253-263.
120. GRAY, R., Spinola’s galleys in the Narrow Seas 1599-1603. MM 64, 1978, 71-83.
121. LANDER, R.J., An assessment of the numbers, sizes and types of English and Spanish
ships mobilized for the armada campaign. MM 63, 1977, 359-364.
122. PARKER, G., The battle ofLepanto, 1571. The costs of victory. MM 64, 1978, 13-21.
123. PUYPE, J.P., De oorlogvoering ter zee in het derde kwart van de 17e eeuw. Verslag
symposium ’Der Staten Rechterhand’, 1977, 27-49.
124. SAVALES, R.J.W., The ship money levy of 1628. BIHR 1977, nr. 122, 164-176.
125. WILSON, Ch., The Anglo-Dutch wars and the power struggle in 17th-century Europe.
Verslag symposium ’Der Staten Rechterhand’, 1977, 2-15.
Marine 18e/19e eeuw.
126. BAXTER, C.F., The Duke of Somerset and the creation of the British ironclad navy
1859-66. MM 63, 1977, 279-284.
127. BOSSCHER, Ph.M., Oorlogsvaart. In: Maritieme geschiedenis der Nederlanden III,
86

353-394.
128. BOUCHER D’HEROUVILLE, C.C. Ie, Une triste campagne [Frans-Spaanse invasieplannen voor Engeland, 1779], RM 1977, nr. 324, 383-398.
129 BRANIGAN, D., The unlucky ’Thunderer’. Sea breezes 51, 1977, 792-795.
130. BROMLEY, J.S., The North Sea in wartime (1688-1713). BMGN 92, 1977, 270-299.
131. BROWN, D.K., The first steam battleships MM 63, 1977, 327-333.
132. CARRE, A., L’affaire du brick ’Le Papillon’ [eind 18e eeuw]. RM 1977, nr. 324, 399412; nr. 325, 531-543; nr. 326, 663-678; nr. 327, 805-818; nr. 328, 925-936; nr. 329,
1053-1068 [einde].
133. COURTEMANCHE, R.A., No need of glory: the British navy in American waters
1860-1864. Annapolis/Maryland, USNIPress, 1977, 224 biz., ill., $ 13,95.
134. CSIKOS, S., Die ersten Kriegsdampfer auf der Donau. Die Verwendung der DDSG
Fahrzeuge im Kriege 1848-1849. Nachrichten 4, 1977, 82-85.
135. FAIBISY, J.D., Yankee raiders and the Republican incursion into Nova Scotia 1776
1777. Mystic 29, 1977, 82-91.
136. GOUGH, B.M., Sea power and the history of Western Canada. Journal of Canadian
Studies 8, 1973, 2, 50-59.
137. GREGER, R., Der Kreuzer ’Petropavlovsk’-ex ’Lützow’. MR 74, 1977, 700-703.
138. HAHN, H.M., ’Oliver Cromwell’ - ’Beavers Prize’ [Amerikaanse Vrijheidsoorlog], NRJ
23, 1977, 167-187.
139. KIMBALL, C.W., Commodore Perkins and the lost gunboat [Amerikaanse burgeroor¬
log]. SC 11,1978, 1,52-57.
140. KORTHALS ALTES, A., De kanonnen van Simonoseki. SH 13, 1978, 158-169.
141. LETROSNE, J., Le combat naval de Lissa, 13 mars 1811. Nep 1978, nr. 129, 1-8.
142. LLOYD, Chr., The blockade of the smugglers [1817, Engelse zuidkust]. HT 27, 1977
765-771.
143. MCATEER, W., Admiral Sir Charles Adam [1780-1853]. MM 63, 1977, 264-272.
144. NIELSON, J.M., Penobscot: from the jaws of victory - our navy’s worst defeat [Ameri¬
kaanse Vrijheidsoorlog], AN 37, 1977, 288-305.
145. OSMOND, A.R., The confederate raiders ’Florida’ and ’Alabama’. DW 34, 1977, 36-43.
146. OWENS, R.E., John Pritchett Gillis [Amerikaanse burgeroorlog], AN 37, 1977, 276-287.
147. ROHR, A., Vorgeschichte und Chronik des Torpedowesens der deutschen Marine bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts. SZ 1978. nr. 7, 47-51.
148. SALAGNAC, G.C., La reprise de Terre-Neuve par les Francais en 1762. RFO 63 1976
211-222.
149. SCHMALENBACH, P., Die erste deutsche Flotte 1848-1852. MJB 1977, 50-59.
150. SCHNEELOCH, N.H., ’Praecautiën tegens de pest’: Pestgefahr in den Vereinigten
Niederlanden 1720-1722 [o.m. inschakeling van de admiraliteiten om het binnendringen
van de pest via de zeehavens te voorkomen J. ESJ 40, 1977, 26-47.
151. SEVERN, D., The bombardment of Algiers, 1816. HT 27, 1977, 31-39.
152. STUART, V., G.T. Eggleston, His Majesty’s sloop-of-war ’’Diamond Rock” [geschiede¬
nis van de aldus genoemde versterkte basaltrots, in zee voor Fort Royal, Martinique]
Londen, Hale, 1978, 208 blz., UI., £ 4,95.
153. SYMONDS, C.L. (ed), Charleston blockade. The journals of John B. Marchand, U.S.
Navy, 1861-1862. Newport/R.L, US Naval War College, 1976 (Historical Monograph
series 2), 301 blz., ül.
154. SYRETT, D., H.M. armed ship ’Vigilant’ 1777-1780. MM 64, 1978, 57-62.
155. TROLLE, H., af, Minnen fran corvetten ’Najaden’ under expeditionen aren 1849 och
1850. Hendrik af Trolle - en bortglömd författare. Karlskrona 1977, 9-142.
156. TRUBY, J.D., Zalmski’s mighty dynamite guns [eind 19e eeuw], SC 11, 1978, 2, 12-18
157. TURNER, E.H., Macao 1808. MM 63, 1977, 370-372.
158. WEBB, P.L.C., The rebuilding and repair of the fleet 1783-93. BIHR 1977 nr 122
194-209.
159. NN, Inleiding tot de tentoonstelling ’The Edwardian Navy’ van het Portsmouth Royal
Naval Museum. Den Helder, Helders Marinemuseum, (1978), 6 blz.
Marine 20 eeuw
160. AICHELBURG, W., Die ’Nereide’ [Italiaanse U-boot, in 1915 tot zinken gebracht].
87

Nachrichten 4, 1977, 67-72,
161. BACKER DIRKS, F.C., De laatste dagen van Tjilatjap onder de Nederlandse driekleur.
Zeewezen 66, 1977, 7/8, 33-41.
162. BACKER DIRKS, F.C., Zo maar een terugblik. De vluchtpoging met de ’Endeh’ van de
Gouvernements Marine. Marineblad 88, 1978, 44-50.
163. BARKER, R., Blockade busters. New York/NY, W.W. Norton, 1976, 228 biz., ill. $ 8,95.
164. BEESLEY, P., ’Special intelligence’ und die Vemichtung der ’Scharnhorst’. MR 74,
1977, 556-568.
165. BOGART, Ch. H., Asiatic Mine Force: unsung warriors of world war II. SC 11, 1978, 1,
86-93.
166. BOUQUET, M., Escape under sail [WW1], SMO 12, 1977, 10, 30-32; 11,22-24.
167. GAGELING, M.A., De onderzeeboot in onze maritieme defensie. Zeewezen 66, 1977,
7/8, 4-7.
168. CAMPBELL, N.J.M., The battle of Tsu-Shima. WA 1978, nr. 5, 38-49; nr. 6, 127-135.
169. CAPIN, J.F., Luckiest submarine in the fleet [US ’Cavalla’, 1954], SC 11, 1978, 2,
36- 49.
170. CODDINGTON, M., The Dogger Bank incident [oktober 1904\. SMo 12, 1977, 10,
37- 39.
171. CORBETT, J.S., Naval operations 1914-1918. New York/NY, AMS Press, 1978 (her¬
druk ed. Londen 1920-1931), 5 vols. tekst + 4 vols. atlas, $ 420,—.
172. COSTELLO, J., Battle of the Atlantic. Londen, Collins, 1977, 150 biz., ill., £ 6,95.
173. DEIST, W., Flottenpolitik und Flottenpropaganda. Das Nachrichtenburo des Reichsmarineamtes 1897-1914. Stuttgart, 1976 (Beitrage zur Militar-und Kriegsgeschichte 17),
344 biz., ill.
174. DINGMAN, R., Power in the Pacific: the origins of naval arms limitations 1914-1922.
Chicago, UP, 1976, 333 biz., $ 19,-.
175. DOENHOFF, R. von (ed), The McCully report.The Russo-Japanese war 1904-1905,
by Lt.- Cdr. Newton A. McCully, USN. Annapolis/Maryland, USNIPress, 1977, 352 biz.,
ill., $ 14,95.
176. FOCK, H., Des Kaisers Preisausschreiben. Ein Beitrag zur deutschen Marinegeschichte
[vervolg]. MR 74, 1977, 384-389.
177. GELDHOF, H., Twintig vervlogen jaren. De MLD in Oost-Indië gedurende de periode
1919-1939. Marineblad 87, 1977, 316-331.
178. GIESZLER, H., Radar für Marine und Schiffahrt, Entwicklung, Kriegserfahrungen und
Nachkriegsanwendungen. SZ 1977, nr. 6, 37-47.
179. GORDON HOLMES, J., The birth of the liberty ship. Compass 47, 1977, 3, 27-29.
180. GRAGER, K., Der Fluszmonitor der K.u.K. Kriegsmarine ’Ternes (I)’. SZ 1978, nr. 7,
19-28.
181. GUTH, R., Marineführung und Meuterei 1918. SZ 1978, nr. 7, 1-8.
182. HAAS, C. de, 25 april 1941 - ondergang van het troepenschip ’Pennland’. BW 32, 1977,
326-329.
183. HADLEY, W.C., ’Mimi’ and ’Toutou’ [Thames-barges op het Tanganyika meer in 1915].
Compass 47, 1977, 4, 24-27.
184. HAMILL, I., The Singapore naval base 1919-42 as a factor in interwar imperial and
commonwealth strategy. Ph.D. thesis, University of Leeds, 1975.
185. HAMILTON, W.M., The ’new navalism’ and the British Navy League 1895-194. MM 64,
1978,37-44.
186. HEALY, D., Gunboat diplomacy in the Wilson era: the U.S. Navy in Haiti, 1915-1916.
Madison/Wisconsin, UP, 1976, 268 biz., ill.
187. HERWIG, H.H., Politics of frustation. The US in German naval planning 1889-1941.
Boston/Mass., Little, Brown & Comp., 1976, 334 biz., $ 18,-.
188. HEUVEL, W.F. van den, Zestig jaar Marineluchtvaartdienst. Marineblad 87, 1977,
260-273.
189. HOYT, E.P., Life and death of HMS ’Hood’. Londen, Barker, 1977, 192 biz., ill., £ 5,—.
190. JOHNSON, F., The US Navy’s forgotten PT [ WW II]. SC 10, 1977, 6, 62-73, 82.
191. JONES, J., O-ship [WW 1. s.s. ’Baralong’]. SC 11, 1978, 1, 4-9, 39-41.
192. JUNG, D., Die Schiffe und Boote der deutschen Seeflieger 1912-1976. Stuttgart, Motorbuch, 1977, 426 biz., ill., DM 44,-.
193. KOLESNIK, E.M., The Japanese balloon bombing offensive. WA 1977, nr. 4, 56-57.
88

194. LAMB, Ch., War in a stringbag [activiteiten van Swordfish-vliegtuigen bij WW II mari¬
tieme operaties], Londen, Cassell, 1977, 340 biz., ill., £ 5,75.
195. LEWIS, B.R., Carrier strike [Taranto, 11-12 november 1940], SMo 12, 1977, 11,33-35.
196. MARDER, A., Influence of history on sea power: the Royal Navy and the lessons of
1914-1918. PHR 41, 1972, 314-443.
197. MACDONALD, J.K., British naval policy and the Pacific and Far East: from Paris to
Washington 1919-22. D. Phil, thesis, Oxford Univ., 1975.
198. METS, D.R., A case study in arms control: naval limitation before Pearl Harbor and
postwar arms control theory. Ph.D. thesis, Univ. of Denver, 1972, 403 biz. (university
microfilm orderno. 73-10384).
199. MIDDLEBROOK, M., Battleship: the loss of the ’Prince of Wales’ and the ’Repulse’
Londen, Lane, 1978, 350 biz., ill., £ 5,95.
200. MUNCHING, L.L. von, De Duitse onderwater-vrachtschepen [WW /]. BW 32 1977
309-311.
201. NEIDPATH, J.D., The Singapore naval base and the defence of Britain’s eastern empire
1919-41. D. Phil, thesis, Oxford Univ., 1975.
202. NIKOL, J., F.X. Holbrook, Naval operations in the Panama revolution 1903. AN 37
1977,253-261.
203. NUBOER, J.F.W., De Japanse oorlog uit Japanse bron [vervolg]. Marineblad 87 1977
390-401,456-469.
204. OOSTEN, F.C. van, ’Het doel mag niet worden opgeofferd aan de organisatie’. Enkele
problemen uit de beginjaren van de Marineluchtvaartdienst. Marineblad 87, 1977
334-341.
205. PELZ, S.E., Race to Pearl Harbor. The failure of the Secon London Naval Conference
and the coming of world war II. Ph. D. thesis, Harvard Univ., 1971, 260 biz. [niet op
microfilm],
206. PARSONS, E.B., Admiral Sims’ mission in Europe in 1917-1919, and some aspects
of US naval and foreign wartime policy. Ph.D. thesis, State Univ. of New York at
Buffalo, 1972, 444 biz. [university microfilm orderno. 72-00243],
207. PRIMROSE, B.N., Equipment and naval policy 1919-42 [Australische marine] Austra¬
lian Journal of Politics & History 23, 1977, 2, 163-168.
208. RICKOVER, H.G., How the battleship ’Maine’ was destroyed. Washington/DC, US
Dept, of the Navy, 1976, 188 biz., $ 5,70.
209. ROBERTS, S.S., The decline of the overseas station fleets: the US Asiatic Fleet and the
Shanghai crisis, 1932. Arlington/Va, Center for naval analyses, 1977, 22 biz.
210. RODGER, N.A., British belted cruisers. MM 64, 1978, 23-36.
211. ROWDER, J., The critical convoy battles of March 1943. The battle for HX 229 and
SC 122. Londen, I. Allen, 1977, 265 biz., ill., £ 5,95.
212. ROSKILL, S., Churchill and the admirals. Londen, Collins, 1977, 352 biz., £ 8,50.
213. SCARES, C.I., 100 Jahre rumanische Kriegsmarine. MR 74, 1977, 493-501.
214. SCHOFIELD, B.B., The Arctic convoys. Londen, Macdonald & Jane’s, 1977 (herdruk,
verb, en aangevuld, van ’The Russian convoys’ van 1964) 198 biz., ill., £ 5,95.
215. SHEPHERD, D.N., Death of a fleet: responsibility for the scuttling of the German
High Seas Fleet at Scapa Flow, June 21, 1919. Ph.D. thesis, Texas Christian Univ.,
1974, 218 biz. (university microfilm orderno. 74-25577).
216. SIMPSAS, M. -M., Die griechische Marine im Zweiten Weltkrieg: der Kampf einer kleinen
Marine. MR 74, 1977, 627-634.
217. SIMPSON, C. The ship that hunted itself [WW I; actie tussen koopvaardijraiders 'Carmania’ (Engels) en ’Cap Trafalgar’ (Duits)] New York/NY, Stein & Day, 1977 208 biz
ill., $ 8,95.
218. SMITH, P.C., The great ships pass: British battleships at war 1939-45. Londen Kimber
1978, ill., £9,95.
219. THOMAS, D., Japan’s war at sea: Pearl Harbor to Midway. Londen, Deutsch, 1978 ill
£ 5,-.
’
220. TAYLOR, T., Battle in the Arctic Seas. The story of convoy PQ 17. New York/NY
Crowell, 1976, 156 biz., ill., $ 6,50.
221. THORNE, Chr., Allies of a kind: USA, Britain and the war against Japan 1941/45.
Londen, Hamilton, 1978, 800 biz., krtn., £ 12,50.
222. TIMMIS, B., The day of the gunboats [WW I, Afrika], Londen, Hamilton, 1978, ill.,
89

£ 5,95.
223 VIELECKA, R., Who sank the ’Hood’? SC 11, 1978, 1, 100-112.
224. WARNER, Ph., The Zeebrugge raid. Londen, Kimber, 1978, 256 biz., ill., £ 4,95.
225. NN (staf van het tijdschrift ’Warship’), Camera at sea 1939-1945. Londen, Conway,
1978, 192 biz., ill., £ 12,-.
226. NN, Victory of the Woolworth Brigade [escort carriers in de Atlantische Oceaan, WW II].
SC 11, 1978, 1, 28-38.
Koopvaardij - algemeen
227. ASHTOR, E., Studies on the Levantine trade in the Middle Ages [herdruk van een 12-tal
studies, gepubliceerd in de jaren 1954-1977, over de handelsbetrekkingen m.n. tussen
Italië en het Midden Oosten], Londen, Variorum, 1978, 372 blz., £ 16,—.
228. BACH, J., Maritime history of Australia [koopvaardij 1788-1974]. Londen, Hamilton,
1977,498 blz., ill., £ 9,50.
229. BOELMANS KRANENBURG, H.A.H., De export van gezouten haring uit Nederland
naar de Sowjet-Unie. In: Ondernemende Geschiedenis (Den Haag, 1977) 311-320.
230. BROEZE, F.J.A., Laat mercantilist of selectief vrij handelaar? Koning Willem I en zijn
economische politiek aangaande de Nederlandse handel met China. In: Ondernemende
Geschiedenis (Den Haag, 1977) 220-240.
231. CARSON, E.A., The Customs Quarantaine Service. MM 64, 1978, 63-69.
232. COLLINS, M.J., Greenland.served by K.G.H. (=Royal Greenland Trade Depart¬
ment) since 1774. Compass 47, 1977, 4, 34-40.
233. EVANS, W.P., Through the rip. Ships and seamen of old Port Phillip. Adelaide, Rigby,
1978, 232 blz., ill., A$ 12,95.
234. GAASTRA, F.S., P.C. Emmer, De vaart buiten Europa. In: Maritieme geschiedenis der
Nederlanden, III, 262-265.
235. GOUTALIER, R., Privateering and piracy. Journal of European Economie History 6,
1977,1, 199-213.
236. LABAREE, B.W., The seaport as entrepot. Mystic 29, 1977, 34-41.
237. LEVITT, J.H., From whence or where bound: the role of the customs and naval officers
at colonial New Jersey’s ports. AN 37, 1977, 262-275.
238. MUNCHING, L.L. von, De verbinding tussen Nederland en Zuid Afrika. Zeewezen 66,
1977, 7/8,25-31.
239. PRICE, J.M., A note on the value of colonial exports in shipping. JEH 36, 1976, 3.
240. SHARPLESS, J.B., The economic structure of port cities in the mid-19th century: Bos¬
ton and Liverpool 1840-60. Journal Hist. Geogr. II, 1976, 2.
241. ZEMER, A., Storage jars in ancient sea trade. Haifa, National Maritime Museum, 1977,
138 blz., ill.
Koopvaardij - rederij
242 ABBOTT, G., G. Little (eds), The Respectable Sydney Merchant. A.B. Sparke of Tempe.
Sydney, U.P., 1976, 270 blz., ill., A$ 12,50.
243. ALDERMAN, G., Joseph Chamberlain’s attempted reform of the British mercantile
marine. Journal of transport history ns, 1, 1972, 169-184.
244. BARSNESS, R.W., Maritime activity and port development in the US since 1900: a
survey. Journal of transport history ns, 2, 1974, 167-184.
245. BROEZE, F.J.A., Rederij. In: Maritieme geschiedenis der Nederlanden, III, 92-141.
246. JANSMA, T.S., Het economisch leven van Dordrecht in de 16e eeuw. In: Ondernemende
Geschiedenis (Den Haag, 1977) 50-64.
247. KOEN, E.M., Notarial records relating to the Portuguese Jews in Amsterdam up to 1639
[vervolg], SR 9, 1977, 216-227.
248. MULLER, H., Untersuchungen zur Bremischen Reederei im 17.Jahrhundert. Bremisches
Jahrbuch 53, 1975, 91-142.
249. VELUWENKAMP, J.W., ”N huis op Archangel”. De Amsterdamse koopmansfamilie
Thesingh 1650-1725. Jb. Amstelodamum 69, 1977, 123-139.
250. WITTHOFT, H., Normgewicht im Danziger und Königsberger Salzhandel nach kaufmannischen Rechenbüchern des ló.Jahrhunderts. SM 10, 1976, 2, 3-23.
90

251. YASUBA, Y., Freight rates and productivity in ocean transportation for Japan 18751943. EEH 15, 1978, 1, 11-39.
Koopvaardij tot 1800
252. BUCK, P. de, Rusland en Polen als markten voor het westen omstreeks 1600 [n.a.v. A.
Attman, The Russian and Polish markets in international trade 1500-1650. Göteborg
1973]. TvG 90, 1977, 211-230.
253. CHILDS, W., Anglo-Castilian trade in the later Middle Ages. Manchester, U.P 1977 250
blz., £10,-.
254. CIESLAT, E., Sea-borne trade between France and Poland in the 18th century [betreft
vooral Danzig], Journal European Economic History 6, 1977, 1,49-62.
255. DAVIS, R., The rise of Antwerp and its English connection 1406-1510. In: A.C. Cole¬
man, A.H. John (eds), Trade, government and economy in pre-industrial England.
Londen, 1976.
256. DEKKER, P., Friese schippers op de Amsterdamse Oostzeevaart in 1731. It Beaken 39
1977,229-265.
257. HART, S., De Italië-vaart 1590-1620. Jb. Amstelodamum 70, 1978, 42-60.
258. KLEIN, P.W., Kwantitatieve aspecten van de Amsterdamse roggehandel in de 17e eeuw
en de Europese economische geschiedenis. In: Ondernemende geschiedenis (Den Haag
1977) 75-88.
259. KNOPPERS, J.V.Th., De vaart in Europa. In: Maritieme geschiedenis der Nederlanden
III, 226-261.
260. PISTANO, S.P., Henry IV and the Vier Leden [Engelse kaperactiviteiten op de Vlaamse
kust in begin 15e eeuw], Belgisch Tijds. Filologie & Geschiedenis 54, 1976, 458-473.
261. PRITCHARD, J.S., The pattern of French colonial shipping to Canada before 1760
RFO 63, 1976, 189-210.
262. SNAPPER, F., Veranderingen in de Nederlandse scheepvaart op de Oostzee in de 18e
eeuw. In: Ondernemende Geschiedenis (Den Haag, 1977) 124-139.
263. VITTU, J.P., Un commissionnaire Marseillais a Tunis de 1684 a 1706 et ses affaires:
Nicolas Béranger. RHMC 24, 1977, 582-601.
264. WITTHOFT, H., Mass- und Gewichtsnormen im Hansischen Salzhandel. Hans. Geschichtsblatter 95, 1977, 38-65.
265. WOODWARD, D., Ships, masters and shipowners of the Wirral 1550-1650. MM 63,
1977, 233-247 [ook verschenen in: MH5, 1977, 1, 3-25\
Koopvaardij - vaart om de oost
266. BONEFELD, O.J., Skibsnavne pa blym^nter fra Trankebar [Deens munten, in de 17e
eeuw geslagen in Tranquebar], Kronborg 1977, 109-127.
267. BOUCHER, M., Cape and Company in the early 18th century [besprekingsartikel dl. 8
’Resolusies van die politieke Raad]. Kleio 9, 1977, 57-70.
268. BOUCHER, M., Flemish interlopers beyond the Cape of Good Hope 1715-1723. Historia 21, 1976, 121-131.
269. DIFFIE, B.W., G.D. Winius, Foundations of the Portuguese empire 1415-1580. Minnea¬
polis/Minn., U.P., 1977 (Europe and the world in the age of expansion, vol. 1), 533 blz
ill., £ 17,50.
270. GAASTRA, F.S., De vaart buiten Europa. Het Aziatisch gebied. In: Maritieme geschie¬
denis der Nederlanden, III, 266-297.
271. GAASTRA, F.S., The shifting balance of trade of the Dutch East India Company. Lei¬
den, Werkgroep geschiedenis Europese expansie, 1978 (Companies and trade workshop paper), 21 blz.
272. HAAN, H. den, Moedernegotie en grote vaart. Een studie over de expansie van het Hol¬
landse handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw. Amsterdam, Socialistiese Uitgeverij, 1977
248 blz., ill.
273. REFAI, G.Z., Sir George Oxinden and Bombay 1662-1669. EHR 92, 1977, 573-581.
274. SCHUHMACHER, W.W., Some Danish indiamen at the Cape of Good Hope MM 63
1977, 231-232.
91

215' ÏÏTof
3 °Utch
theme' Europese
Portug«ese
companies
in
tunes of ?riSs’
crisis ^0S^anr;aria^0nrn
1628-1662. Leiden, Werkgroep
geschiedenis
expansie
1978
(Companies and trade workshop - paper), 14 blz.
Vaart om de west

ton’s first novel. Glendale/ Calif., H. Clark, 1976, 271 blz., ill.
301. STEKELENBURG, H.A.V.M., Rooms-katholieke landverhuizers naar de Verenigde
Staten. SH 12, 1977, 681-689.
ë
Koopvaardij - stoom- en motorvaart

276. DRAKE F C Secret history of the slave trade to Cuba written by an American naval
pfyfo’ 5°™* Wllson; Schufeldt 1861. Journal of Negro History 55, 1970, 218-235
978
P
ofuslaves from Africa 1821-1843. JEH 37, 1977, 409-433.
“toNetoltnd'J.m, 298-3"l7 ^ "" A,I“tisch
^n: Mari,ieme geschiede279. EMMER, P C The West India Company 1621-1791. Dutch or Atlantic? Leiden Werk22°bb geschiedenis Eur°Pese expansie, 1978 (Companies and trade workshop - paper),
280. GOSLINGA, C.Ch Curasao as a slave-trading center during the war of the Spanish
Succession 1702-14. Nieuwe Westindische Gids 52, 1977 1/2 1-50
P
28 ' HTN2^IN1977'734-740 6 C°l0nial RobesPierre’: Victor Hugue’s on Guadaloups 1794-98.
282. KLEIN, PW-> The English slave trade to Jamaica 1782-1808. EcHR 2 s., 31, 1978, 25283' note* BFI20’ 19e78anidl"oO-ni04ranS"ShiPPinê °f SlaV6S by British vessels in the 1790’s- A
284. WILLIAMS, D., Abolition and the re-development of the slave Heet 1807-11 Journal of
transport history ns. 2, 1973, 103-115.
Koopvaardij - zeilvaart 19e/20e eeuw

285. BROEZE, FJ.A De Stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederland¬
se vaart op Oost-Indie omstreeks 1840. Den Haag, Nijhoff, 1978, 350 blz ill fl 75Sn'ïgSg)11^ Leiden; °°k verschenen als deel 80 van de Werken van de Linschóten Ver286' poRof University J975°235 bk ^
^ after abolition- Ph-D- ^sis, Liver988' rnürHERu’ Boats and ships in one New England seaport. Mystic 29, 1977, 42-51
' ??76?77’ 3'28-37an 35 adventure to China’ 1784-1821. Canadian Geogr. Journal 93,
289. HARTMANN, S Studiën zur Oldenburgischen Seeschiffahrt in der Mitte des 19 Jahrhunderts. Hansische Geschichtsblatter 94, 1976, 38-80.
29°' 1780^5™'^°Hn <i!r,(?au0t ZUm Fünfmaster. Unsere Segelschiffe in der Weltschiffahrt
291 JOHNSON f rtf-p ’ H-ue!?Tann^ 197£ (herdruk ed. 1934), 520 blz., ill., DM 79,80.
' dïïï ed1932) 182 blz ïl„ï l !“ 5 pe H°rn' New York' Sea History Press’ 1977 <h«r'
292
ALTES’ A'’ Komng Willem II schrijft de keizer van Japan. SH 13, 1978,
293’

nrHi’0T14-17St and kSt V°yaêe °f thC St' Mafy’(1890)' Sea Hist°ry (New York)

294 HeEteEmRaU;i9e^?^rbk!ni“nDMB34d80' PommerSche Küsteüschiffahrt. Norderstedt,
295‘ SeLva?a%iiaVi°on„s:i9h78,Cn6abfz“i|[|4* * * i<")' N°'th
<C“’.
non' SrS T-\Ca^er °f 3 Cornish schooner. Sea breezes 51,1977, 604-609
29/. PERKINS J.A., The Lincolnshire contraband tobacco trade after the Napoleonic wars
Journal of transport history ns. 4, 1977, 2, 86-101.
298‘zRaICPIAR^S’ M-’ NAorth coast run- Men and ships of the N.S.W. north coast. Killara
(Austr.), Turton & Armstrong, 1977, 182 blz., ill., A$ 7,95.
299. SHARP. E.W., The historic voyage of the ’Madeira Pet’ to and from Chicago 1857 Societe Guernesiaise Rep. & Trans. 19, 1976, 5.
300. SHUMATE, A., The California of George’Gordon and the 1849 sea voyages of his Cali¬
fornia association: a San Francisco pioneer rescued from the legend of Gertrude Ather92

JUZ. UAMAIN 1, H., Castles to the Cape [Union Castle Linej. SMo 12, 1977, 10, 20-27.
303. DAVIES, P.N., The impact of the expatriate shipping lines on the economic develop¬
ment of British West Africa (1852-1914). BH 19, 1977, 1,3-17.
304. FENTON, R., The ’electric light’ ships. SMo 12, 1977, ’l l’ 30-32; 12, 38-39.
305. FLETCHER, M.E., From coal to oil in British shipping. Journal of transport history ns.
3, 1975, 1, 1-19.
306. HAAS, C. de, ’Kaiser Wilhelm der Grosze’ komt in de vaart [1897], BW 32, 1977 362365.
307. HACKING, N., The princess story: a century and a half of West Coast shipping Vancou¬
ver, Mitchell, 1976, 360 blz., ill.
F 6
308. HARDWICK, G.A., The centenary of Huddart Parker, JRAHS 63, 1977, 3, 184-196
309. HEATON, P.M., The Lamport and Holt fleet [vervolg]. Sea breezes 51’ 1977 588-597
665-675,723-733,777-791.
’
’
310- JOHNSON, A.L., The Boston-Halifax Steamship Lines [pirn. 1840 - plm. 1918], AN 37,
1977, 231-238.
311. KERBRECH, R. de, Farewell ’America’.SMo 13, 1978, 1,24-29.
312. EEE> C.H., Some aspects of the coastal shipping trade: the Aberdeen Steam Navigation
Company 1835-80. Journal of transport history ns. 3, 1975, 1,94-107.
313. MARTIN, W.E., Sail and steam on the northern California coast. Eureka/Calif Interface
Californian Comp., 1977, 240 blz., ill., $ 32,50.
314. MCDONNELL, R.J., Build a fleet, lose a fleet [Commonwealth Government Line] Mel¬
bourne, Hawthorn, 1976, 242 blz., ill.
315. MCKELLER, N.L., From Durby round to Burketown. The A.U.S.N. story [geschiede¬
nis van de Australasian United Steam Navigation Co. Ltd.}. St. Lucia (Austr ) University
of Queensland Press, 1977, 692 blz., ill.
’
316. MILLER, B.S., Sail, steam and splendour. A picture history of life aboard the transat¬
lantic liners. New York/NY, Quadrangle, 1976, 288 blz., ill., $ 37,50.
317. MUNCHING, L.L. von, De Nederlandse koopvaardijvloot in de tweede wereldoorlog
Bussum, de Boer Maritiem, 1978, 384 blz., ill., fl. 69,50.
318. ^JNCHING^ LX. von, De tankvaart in Nederlands Indie in de periode 1939-1942. BW

319. MÜNCHING, L.L. von, Driekwart eeuw Koninklijke Java China Paketvaart Lijnen Zee¬
wezen 66, 1977, 7/8,9-11.
320. MÜNCHING, L.L. von, Motortankschip ’Vulcanus’ - eerste zeegaand, door een dieselmo¬
tor voortbewogen koopvaardijschip ter wereld [1910]. BW 32, 1977, 366-369
321. PAGE, M., Fitted for the voyage: the Adelaide Steamship Company 1875-1975 Adelai¬
de (Austr.), Rigby, 1975, 339 blz., ill.
322. ROETEMEYER, H.J.M., Raderstoomboot ’Batavier’. Het schip dat in 1829 de eerste
Nederlandse stoomvaartverbinding met Engeland onderhield. BW 32, 1977, 340-343.
323. SANDIES ALLEN, R., The ship that ran against Congress [’Mar Cantabrico’ 19371
Sea History (New York) 1978, nr. 10, 41-43.
324. SHAW, J., The four ’Ds’ of the British India Line. SMo 13, 1978, 1, 20-23.
325. TAYLOR, J., Ellermans. A wealth of shipping. North Vancouver (Can.), Nevasa Publica¬
tions, 1977, 320 blz., ill., $ 11,95.
326. TURNER, R.D., The Pacific Princess: an illustrated history of Canadian Pacific Rail¬
way’s Princess fleet on the northwest coast. Victoria/BC, Sono Niss Press, 1977, ill.,
S 24,95.
327. WILTSEE, E.A., Gold rush steamers of the Pacific [Pacific Mail Steamship Companv]
Lawrence/Mass., Quarterman, 1977 (herdruk), 421 blz., ill., $ 35.-.
328. WITTHOFT, H.J., Container. Transport Revolution unseres Jahrhunderts [met historisch
overzicht]. Herford, Koehlers, 1977, 124 blz., ill., DM 23,-.
329 WITTHOFT, H.J., Die ’Albert Ballin’-Klasse beriihmt als ’anti seasick ships’. SZ 1978,
nr. 7, 56-63.
93

330. WOLFER, J., Cap Arcona. Biographie eines Schiffes. Geschichte einer Reederei. Herford,
Koehlers, 1977, 164 biz., ill., DM 26,-.
331. NN, Liverpool’s Booker Line. Sea breezes 51, 1977, 649-661.
Walvisvaart
332. BOCKSTOCE, J.R., Steam whaling in the western Arctic. New Bedford/Mass., Old
Dartmouth Hist. Soc., 1977, 127 biz., ill., fl. 54,—.
333. BROEZE, F.J.A., Whaling in the southern oceans. The Dutch quest for southern whaling
in the 19th century. ESHJ 40, 1977, 66-112.
334. HODGKINSON, R., Eber Bunker of Liverpool: the father of Australian whaling. Can¬
berra, Roebuck Society, 1975, 72 biz.
335. JACKSON, G., British whaling trade. Londen, Black, 1978, 304 biz., ill., £ 7,50.
336. JONG, C. de, A short history of old Dutch whaling. Pretoria, bij de auteur, 1978 90 biz
ill., £ 2,50.
337. JONG, C. de, Walvisvaart. In: Maritieme geschiedenis der Nederlanden, III, 335-352.
338. MARTIN, K.R., A Pennsylvanian in the Wilmington whaling trade 1841-44. Pennsyl¬
vanian History 41, 1975, 1,27-51.
339. STEIN, D. (ed), ’Splendid’ and ’Triton’ vs ’Johnny Whale’. From personnel recollections
of captain James A.M. Earle. Mystic 29, 1977/78, 119-122.
Zeevisserij - binnenvisserij
340. AKVELD, L.M., Noordzeevisserij. In: Maritieme geschiedenis der Nederlanden, III, 318334.
341. BAKKER, P., De rokerijtjes uit Monnickendam. Enkhuizen 1977, 44-49.
342. BARTLETT, K., The finest kind: the fishermen of Gloucester. New York/NY, W W
Norton, 1977, 180 biz., ill., $ 8,95.
343. BEUN, J., Garnalenvissers te paard uit de westkust kregen adelbrieven. Bachten de Kupe
18,1976,108-111.
344. BOELMANS KRANENBURG, H.A.H., Zeeuwse mosselaars en mosselmannen vóór 1870.
De Visserij wereld 36, 1977, 51-52.
345. BREMER, J.T., De visserij van Wieringen. Waddenbulletin 1978, nr. 1,434-440.
346. DAMRON, J.E., The mergence of salmon trolling on the American north-west coast: a
maritime historical geography. Ph. D. thesis, University of Oregon, 1975, 190 biz. (uni¬
versity microfilm orderno. 76-05155).
347. DUNLOP, J., British Fisheries Society 1786-1893 [Schotland] . Londen, J. Donald
1978, 280 biz., ill., £ 10,-.
348. FRUITHOF, T., Bokkingen en gerookte paling. Enkhuizen 1977, 32-43.
349. HEIZE, H.J., Die Hanseatische Hochseefischerei A.G., Bremerhaven. SI 28, 1977,
393-403.
350 HOEK, G., Het Noordzeeharingvisserijbedrijf en de ekonomische overheidspolitiek in de
periode 1919-1939. Doctoraal scriptie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1978, 97 biz.
351. HORLAND, K. Shetelig, Firma L.E. Lehmkuhls Islandsforretning [Noorse visserij bij
Ijsland in de 19e eeuw; met engelstalige samenvatting]. Bergen 1977, 135-208.
352. KLAVER, R., De ’hangen’ van Huizen. Tagrijn 1977, nr. 3, 11-14.
353. KOELEWIJN, J., Visschersmerken. Tagrijn 1977, nr. 3, 20-21.
354. LOBRFGT, P., J. van Os, De laatste riviervissers. Zutphen, Walburg, 1977, 131 blz.,
ill., fl. 18,50.
355. MOL, J., ’Vanavond raken wij met een buik vol water te kooi’. Tagrijn 1977, nr. 3,
3-9.
356. PEARSON, J.C., The fish and fisheries of colonial North America. A documentary
history of the fishery resources of the U.S., and Canada [1492-plm. 1800]. Washing¬
ton/DC, Fish & Wildlife Service, 1972, 8 din (1. The Canadian Atlantic provinces,
183 blz; 2. The New England states, 505 blz.; 3, The middle Atlantic states, 138 blz.;
4. The Chesapeake Bay states, 180 blz.; 5. The South Atlantic states, 112 blz.; 6. The
Gulf states & West Indies, 193 blz.; 7. The inland states, 100 blz.; 8. The Great Lake
states, 97 blz.).
357. RASMUSSEN, H., Kvaseskipper fra Bojden. Bidrag til den danske kvasefartes historie
94

[reizen van de vissmak Fauna 1871-1890; met engelstalige samenvatting] Odense UP
1975, 122 blz., ill.
358. SPIT, E., Aanvulling op ’Geen moed vist ook’. Tagrijn 1977, nr. 2, 3-11
359. STERN, W.M., Fish marketing in London in the first half of’the 18th century. In:
P C- Coleman & A.H. John (eds), Trade, government and economy in pre-industrial Eng¬
land. Londen, 1976.
360. TOL, G., [Martin Woning] Visserman uit Kampen. Zeil 2, 1978, 1, 50-52.
361. VOORT, J.P. van de, De Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel (1777fo de bevordering van de zeevisserij. In: Ondernemende Geschiedenis (Den Haag,
1977) 199-219.
362. NN, 50 Jahre Motorschiff in der Fischerei. SI 28, 1977, 403-405.
Kustvaart - binnenvaart
362. BERK, G., Vragen rond de rollepaal. Zeil 2, 1978, 1, 17-21.
364. DIJK, W.J., De schoonheid onzer binnenschepen. Amsterdam, Hilgersom 1977 (onge¬
wijzigde herdruk ed. 1963), 144 blz., ill., fl. 37,50.
365. HALE, E.F., Transportation and inland navigation in Canada. An historical perspective
Transport 3, 1976 (verschenen 1977) 90-108.
366. KRUISHEER, C.I., De beurt- en stoomvaart Nijmegen-Rotterdam. Nijmegen, Gemeente
Archief, (1977) (Nijmeegse Studiën 6), 99 blz., ill.
367. LAFRA, P., Puinreizen en reizen puin. Zeil 1, 1977, 3, 53-58.
368. PEMSEL, H. (red.), Die Schiffahrt auf dem Achensee. Mistelbach, Arbeitsgemeinschaft
für österreichische Marinegeschichte, 1977, 52 blz., ill., öS 25,-.
369. SPEERSTRA, H., De Friese Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van Schepen
Zeil 1, 1977, 3, 33-46.
370. SPEERSTRA, H., Honderveertig jaar Friesche Maatschappij tot Onderlinge Verzekering
Sccb£Pen 1837-1977. Heerenveen, F.M.O.V.S., 1977, 48 blz., ill., niet in de handel.
371. VERSEPUT, J., Nederland en de Seehafenausnahmetarife tijdens de Weimarrepubliek
1919-1933. In: Ondernemende Geschiedenis (Den Haag, 1977) 321-343.
372. WESTRA, L., Jelle Hoogeveen, de laatste zeilende vrachtvaarder in Nederland. Zeil 1,
1977, 3, 22—25.
373. NN. De turfschipper van ons eiland. Zeil 2, 1978, 1,46-48.
Ontdekkings- en wetenschappelijke reizen
374. CHIAPPELLI. F. (ed), First images of America: the impact of the new world on the old
[papers van een congres over dit thema, in 1975 georganiseerd door het Center for
medieval and renaissance studies of the university of California, L.A. J. Berkelev/Calif
UP, 1976, 2 vols., 538+460 blz., ill., $ 75,-.
375 207^213 A'C'F"’ BrouShton’s schooner and the ’Bounty’ mutineers. MM 63, 1977,
376. DIMARAS, C.Th., French voyages on the Mediterranean 16th to 18th centuries. A 37title collection of rare works by French voyagers to and beyond the Mediterranean
New York/NY, Clearwater, 1977, 266 microfiche cards, $ 529,-.
377. DOERR, A.E. (revised by O.Dunn), Drake’s California harbor: another look at William
Caldeira’s story. TI 1977, nr. 9, 49-59.
378. DORAN, M.F., The maritime provenience of iron technology in West Africa TI 1977
nr. 9,89-98.
’
’
379. FISCHER, R.H., Bering's voyages: whither and why. Londen, Hurst 1978 250 blz
ill., £ 11,50.
380. FORBES, V.S. (ed), Anders Sparrman, A voyage to the Cape of Good Hope, towards
the Antarctic Polar Circle, round the world and to the country of the Hottentots and
the Caffres from the year 1772-1776. Deel II. Kaapstad, Van Riebeeck Genootschap
1977, 296 blz., ill.
’
381. HOUTER, F, den, Waar landde Columbus? Zeewezen 66, 1977, ~>i8, 25-28.
382. HUXLEY, E., Scott of the Antarctic. Londen, Weidenfeld, 1978, 336 blz., ill., £ 6,95.
383. KENNEDY, G., Death of captain Cook. Londen, Duckworth, 1978, 150 blz’.. ill
95

384. KENNEDY, G., Bligh. Londen, Duckworth, 1978, 400 biz., ill., £ 12,50.
385. LORIMER, J., Ralegh’s first reconnaissance of Guiana? An English survey of the Orinoco
in 1587. TI 1977, nr. 9, 7-21.
386. MARSHALL-CORNWALL, J., An English Arctic expedition, 1553. HT 27, 1977
741-746.
387. MCINTYRE, K.G., The secret discovery of Australia. Portugese ventures 200 year
before captain Cook. Londen, Souvenir Press, 1977, 427 biz., ill., £ 6,50.
388. MCKEE, A., The queen’s corsair [Sir Franci Drake]. Londen, Souvenir Press, 1978, 320
biz., ill., £4,25.
389. OWEN, R., The fate of [Sir John]Franklin. Londen, Hutchinson, 1977, 184 biz., ill.,
£6,95.
390. QUINN, D.B., North America from earliest discovery to first settlements: the Norse
voyages to 1612. Londen, Harper & Row, 1978 (New American Nation series), 621 biz.,
ill., £ 8,95.
391. SCHADEWALDT, H., Die letzte Weltumsegelung alten Stils. Die medizinischen Erfahrungen auf der Weltreise der österreichischen Fregatte ’Novara’ von 1857 bis 1860
SZ 1977, nr. 6, 13-25.
392. SCHUESSLER, R., The mystery of the ’Erebus’ and ’Terror’ [John Franklin’s schepen
op zijn reis naar de Noordpool, 1845]. SC 11, 1978, 1,24-27.
393. WOODCOCK, G., Captain Cook at Nootka: the political aftermath. HT 27, 1977
97-104.
394. WORSLEY, F., Great Antarctic rescue: Shackleton’s boat journey. Londen, Time
Books, 1977, 192 biz., ill., £ 5,50.
395. ZIJLMANS- VAN DER GROEN, E., De gedenkwaardige reizen van Willem IJsbrantsz.
Bontekoe. Utrecht, Spectrum, 1978, 141 biz., ill.
Loods-, berging- en reddingswezen

396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.

ARGALL, F., Falmouth pilot cutters 1800-1900. MM 64, 1978, 9-12.
BRENNECKE, J., Pamir: ein Schicksal. Herford, Koehlers, 1977, 272 biz., ill., DM 40,—.
FEYFER, H. de, De geschiedenis van het loodswezen. Zeil 2, 1978, 1, 12-16.
HAAS, C. de, Beachy Head lighthouse bestaat 75 jaar, 1902-1977. BW 33, 1978, 14-15.
HOLLAND, F. Ross, A history of the Cape Hatteras light station. Washington/DC,
National Park Service / Divison of history, 1972, 194 biz.
HOUTER, J., Strandingen en reddingen rond het eiland Vlieland. Baarn, 1977, 64 blz
ill., fl. 16,90.
JOHNSTON, E., Trinity House: keeper of the lights. Surveyor 11, 1977, 3, 20-25.
KLASEN, D., Gietijzeren vuurtorens in de 19e eeuw. BW 32, 1977, 380-383.
KRIJNEN, M.A., De historische reis van het s.s. ’Alhena’ [1927] .BW 32, 1977, 390-394.
LARN, R., Goodwin Sands shipwrecks. Newton Abbot, David & Charles, 1977 176
blz., ill., £ 4,50.
SCHAEFFER, U., 1928 - vor 50 Jahren. Ein schwarzes Jahr für Segelschulschiffe.
SZ 1978, nr. 7, 9-13.
SUCHTELEN, H. van, De bouwwijze van de gietijzeren vuurtoren te Kijkduin (Den Hel¬
der) 1878-1978. Z.pl., 1978, 8 blz., ill.
VRIES, G.M. de, Pompen, paapen en kiellichten. Geschiedenis van het loodswezen op
de Eems. Den Haag, Bureau Maritieme Historie van de Marinestaf, 1977 (Bijdragen tot
de geschiedenis van het zeewezen 8), 199 blz., ill.
ZEEMAN, S., Dorus Rijkers, heerser van de Haaks. Reddingboot nr. 122, december
1977, 6156-6183.
ZEEMAN, S., IJmuiden honderd jaar. Grepen uit de geschiedenis van het reddingsstation
IJmuiden. Reddingboot nr. 120, december 1976, 6051-6085.

Sleepvaart

411. BOCH, B., Die Geschichte der Hamburger Schleppreederei Petersen & Alpers. SI 28
1977,574-595.
412. FETESOFF, B., San Francisco Bay tug boating. Sea History (New York), 1978, nr. 10,
96

413. MUNCHING, L.L. von, Het transport van het Sabangdok door de ’Vlaanderen’ en de
’Willem Barendsz’ [1924]. BW 33, 1978, 24-26.
414. ROBERTSON, R.G., Still in steam: [Clyde turbine steamer]’Queen Mary’. SMo 12,
1977, 9, 30-33.
415. WILLIAMS, M., No cure, no pay. Nederlandse bergers op de wereldzeeën [betreft Smit
Internationale], Bussum, de Boer Maritiem, 1977, 248 blz., ill., fl. 39,50.
Baggerbedrijf

416. KONING, J. de, Denken met de handen [Delft, inaugurele rede, 18.1.1978], Delft, U.P.,
1978,41 blz., fl. 7,50.
Watersport

417. FRANK, W., Segeln auf ’Störtebeker’ [Duits zeezeiljacht uit de jaren 1930]. MJb 1977,
90-97.
418. COOKING, S., Silver Lake and [7<?]78. Mystic 29, 1977, 98-110.
419. KNOOP. P., Regenbogen - 60 jaar jong. Middelburg, G.W. den Boer, 1977, 60 blz.,
ill.
420. ROSING, H.R., Olympisches Segeln 1900-1976. Lberblick und kritische Anmerkungen.
MJb 1977, 104-118.
421. SIMPER; R., Victorian and Edwardian Yachting. Londen, Batsford, 1978, 120 blz
foto’s, £4,95.
422. STEETER, J., The secret of ’Sverige’ ’s past. A Swedish challenger races the ’America’.
Mystic 29, 1977, 74-81.
423. VORSTMAN, R., De ’Greate Bever’ - portret van de oudste nog varende boeier. Zeil 2,
1978, 1,34-40.
De mens op zee en in de haven

424. ALLEN, H.R., Buccaneer: admiral Sir Henry Morgan. Londen, Barker, 1976, 208 blz.,
ill., £3,95.
425. ALPERIN, L.M., Custodians of the coast: history of the US Army Engineers at Galves¬
ton. Galveston/Texas, US Army Corps of Engineers, 1977, 364 blz., ill.
426. ASHBY, E., Phantom Fleet: the scows and scowmen of Auckland. Wellington (NZ)
Reed, 1975, 179 blz., ill.
427. BEL, J. van, De boeiende zeemansloopbaan van een Zierikzeese jongen. Kroniek van het
land van de zeemeermin 2, 1977, 74-84.
428. BOOMGAARD, P., De havenstaking van 1946 in Amsterdam en Rotterdam: confronta¬
tie met conflict-en stakingstheorieën. ESHJ 40, 1977, 242-312.
429. BOSSCHER, Ph. M., De Ruyter als dienaar van de staat. Verslag symposium ’Der Staten
Rechterhand’ (Den Helder, 1977) 59-69.
430. BRADFORD MITCHELL, C., W’ll deliver [geschiedenis van de US Merchant Marine
Academy sinds 1938]. King’s Point/NY, US Merchant Marine Academy, 1977, 253
blz., ill., $ 13,25.
431. BRUIJN, J.R., De baten van de zee: financiën van de Ruyter en zijn kapiteins. Ver¬
slag symposium ’Der Staten Rechterhand’ (Den Helder, 1977) 52-56.
432. BRUIJN, J.R., Het gelag der zeelieden. Leiden, U.P., 1978 (lectoraatsrede, 3.2.1978)
23 blz.
433. BRUIJN, J.R., Zeevarenden. In: Maritieme geschiedenis der Nederlanden, III, 146-190.
434. CIANO, C., La sanité maritime nell éta medicea. Pisa, Pacini, 1976, 141 blz., ill.
435. DAUNTON, M.J. Intern-Union relations on the waterfront: Cardiff 1888-1914. IRSH
22, 1977,350-378.
436. DREYER, H., Kein Seemannsgarn: ’. der ganze Mannschaft zum Frühstück verzehrt.’. Privater Kapitansbericht einer Segelschiffreise nach Auckland, Mioka und
Apia anno 1887. SZ 1978, nr. 7, 39-46.
437. ECKHARDT, G., Krieg, und dann ausgerechnet Tanker! SI 28, 1977, 356-359.
438. EDWARDS, P., Equiano’s reizen. De autobiografie van een negerslaaf. Bussum, van
Dishoeck/Fibula, 1977, 114 blz., ill., fl. 27,50.
97

439. ECKHARDT, J. -P., L’école de santé navale. RM 1977, nr. 328, 911-924.
440Mut,ny of the bloody forties [packet ’Dreadnought’, 1859]. SC 11
ly/o, 1, 10-14.
441. FRANK, S.M., The Seamen’s Friend. Mystic 29, 1977, 52-58.
442. FROGER, P., Les cartes postales de Gervèse [C.M.J. Millot, 1850-18591 Nep 1978
nr. 129, 35-38.
’
443■ GLASffiR^M.B., The loss of the ’Eyoshi Maru’ [1927, Japanse Zee] . Dog Watch 34,
444 GONSALVES DE MELLO, J.A., Testamento do general Francisco Barreto de Menezes
Kecite, Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional 1976 55 biz ill
445. HEITZMANN, W.R., Stormy past - bright future. The story of merchant marine officer
education. Sea History (New York) 1978, nr. 10, 19-20.
446. HENNINGSEN, H., S^mandens drikhelse [wat de zeeman op zee gedurende de afgelo¬
pen eeuwen dronk; met engelstalige samenvatting]. Kronborg 1977 1-61'.
447. HENNINGSEN, H., Wache an Bord zur Segelschiffszeit. MJb 1977,’ 10-15
448. HORLOCK, R J Mistleyman’s log. Chronicles of a barging life as’told by A.H. (Chubb)
Horlock. Hore (Sussex), Fisher Nautical Press, 1977, 240 biz. ill £ 10 80
449-HULTINK, The eternal soul in ’The seafarer’ and ’The wanderer’. Folkiore 88, 1977,
450. JONES, A.G.E., Sir Thomas Slade. MM 63, 1977, 224-226.
451. JULIEN, P., Marine et imagerie [vervolg]. Nep 1977, nr 127 13-32'nr 128 33-521978, nr. 129; 25-34.
’
’
’
’
452‘ SEN^EY’ E;CV From the log of the ’Red Rover’ 1862-1865. A history of the first US
Navy hospital ship. Missouri Historical Review 60, 1965. 1,31-49
453‘ o-7°I!’n^J-^Ja,nodler’ De menS in de vliegeriÉ in het bijzonder die in de MLD. Marineblad
8 /, 1977, 276-284.
454 f03^34°AL’ R ’ The °rigin and nature of the Nordic Mission to Seamen. Bergen 1977,
455■ ,L,IEEHEBRERA P ’„J R-Anlbri°la> De avonturen van Dirk Kooger, Tessels zeekapitein
(1780-1847). Den Helder, bij de auteurs, 1978 (najaar), 500 biz., ill., fl. 65,- (bij voor¬
intekening).
456. LINDTKE, G., Die Schiffergesellschaft zu Liibeck. Von Seefahrt, Wohlfahrt und Tradi¬
tion. Liibeck, LN-Verlag, 1977, 1 12 biz., ill.
457. MACLEAN, J., De luitenant ter zee der eerste klasse Christiaan Verveer (1801-1845')
Amstelodamum 1977, 77-84.
458’
varend leven. Was’t de moeite waard? Amsterdam, KNSM Group
NV, (1977), 272 biz., ill.
*
459- MATHENY W.E., Alvaro de Bazan, primer marques de Santa Cruz da Mudela: captain
‘>ƒ Span‘sh arms at sea, 1526-1588. Ph.D.thesis, Texas Christian University
1972, 253 biz., [university microfilm orderno. 73-01585\. .
460. MEYER, J., Die tapfere Kapitansfrau vom Schoner ’Johanna’ MJb 1977 24-30
461. MOL. J., Aanvaring met de ’BornriF. Tagrijn 1977, nr. 3, 23-26.
462. NEAL, L., The cost of impressment during the Seven Years War. MM 64 1978 45-56
463. PEMSEL, H., Wilhelm von Tegetthoff - Kurzbiographie. Nachrichten 4 1977 99-103.
464. PHILIPS-N1CHOLS, J., The last of the three-funnellers [HMS Skate. ’vervol’g]. SMo 12,
1977, 8, 36-37.
465. PLATZER, M., The black heritage in seafaring: where it’s to be found today Sea Histo¬
ry (New York) 1978, nr. 10, 26-27.
466’ PgE7°E^
RememberNe,son: the life of captain Sit William Hoste. Londen, Collins,
467. REZNEK, S., The maritime adventure of a Jewish sea captain: Jonas P Lew in 19thcentury America. AN 37, 197.7, 239-252.
468. RULE J., The smacksmen of the North Sea. Labour recruitment and exploitation in
Bristol deep-sea fishing 1850-90. 1RSH 21, 1976, 3.
469. SCHMIDTKE, D., Eine neu-entdeckte frühe Fassung des ’Liedes von der Fischerin’
Jahrbuch Volksliedforschung 21, 1976, 164-178.
470. SEVERN, D., Nelson’s [Sir Thomas MastermanJHardy. HT 27, 1977, 505-512
47 L STEINMETZ, H.-O., Das Portrat: General und Admiral Albrecht von Stosch 1818 bis
1896. SZ 1977, nr. 6, 79-82.

472. STUART MASON, U., The wens 1917-1977. A history of the W.R.N.S. Reading, Educa¬
tional Explorers Ltd., 1977, 160 biz., ill., £ 4,95.
473. SULLIVAN, F.B., The Royal Academy at Portsmouth 1729-1806. MM 63, 1977,
311-326.
474. TEMPLE PATTERSON, A.A., A midshipman in the Boxer rebellion. MM 63, 1977,
351-358.
475. TEMPLE PATTERSON, A., A protégé of Pellew. MM 63, 1977, 273-278.
476. TILL, G., Letters from the first world war. MM 63, 1977, 285-292.
477. VICHOT, J., Gervèse [C.M.J. Millot, 1880-1959]. Nep 1978, nr. 129, 43-48.
478. VICHOT, J., Les séries de cartes étrangères: anglaise, russe et argentine. Nep 1978,
nr. 129,39-42.
479. VICHOT, J., Les vieux souvenirs (1818-1848) de 1’amiral Prince de Joinville, Nep 1977,
nr. 128,9-32; 1978, nr. 129, 9-24.
480. WAARDENBURG, H., Visserskleding in de was. Enkhuizen 1977, 50-53.
481. WALL, R., Die goldene Zeit der Ozeanriesen [vertaling van ’Ocean liners’ Londen,
Quarto, 1977], Gütersloh, Bertelsmann, 1977, 256 biz., ill., DM 58,—.
482. WALLENBURG, L. van, Een Arnemuidse vissersfamilie. Nederlandse Historiën 11,
1977,4, 143-147.
483. WEIBUST, K., Deep sea sailors. A study in maritime ethnology. Stockholm, P.A. Norstedt / Nordiska Museet, 1976^, 508 biz., ill.
484. WINTON, J., Hurrah for the life of a sailor: life on the lower deck of the Victorian
navy. Londen, M. Joseph, 1977, 320 biz., ill., £ 6,50.
485. NN, Auf Auswandererseglern. Berichte von Zwischendecks- und Kajüt-Passagieren.
Bremershaven, Deutsches Schiffahrtsmuseum, 1976 (Führer des D.S.M., 5), 70 biz.,
ill., DM 2,50.
Schip - scheepbouw
486. ANDERSON, R.M., CV-2 and CV-3: Lex and Sara [Amerikaanse vliegtuigmoederschepen Lexington en Saratoga]. WI 14,1977, 291-328.
487. ANGELUCCI, E., Ships. London, Macdonald & Jane’s, 1978, 336 biz., ill., £ 9,95.
488. ARIMA, E.Y., A report on a west coast whaling canoe reconstructed at Port Rengrew.
Ottawa, Dept, of Indian & Northern Affairs, 1975, 157 biz., ill.
489. ARNOLD, B., Some remarks on caulking in Celtic boat construction and its evolution
in areas lying northwest of the Alpine arc. IJNA 6, 1977, 293-297.
490. BACON, J., Confederate] S[team] S[/up] ’Alabama’. MS 1977, nr. 22, 56-67.
491. BAGNASCO, E., Submarines of world war II. Londen, Arms & Armour Press, 1977, 256
biz., ill., £ 12,95.
492. BASCH, L., Pirogues du Proche-Orient. Sefunim (Haifa) 5, 1976, 10-14.
493. BELL, P., De gamle dampskibes fremddrivningsmethoder [vroege methoden van stoomscheepsvoortstuwing; met engelstalige samenvatting]. Kronborg 1977, 128-141.
494. BILZER, F.F., ’Marianna’, das erste Dampfschiff der k.k.Kriegsmarine. Logbuch 13,
1977,55-56.
495. BOE, G. de, F. Hubert, Binnenhafen und Schiffe der Römerzeit von Pommeroeul in
Hennegau (Belgien). Archaol. Korrespondenzblatt (Mainz a/R) 6.3, 1976, 227-234.
496. BOON, G.N., The Porth Felen anchor-stock. IJNA 6, 1977, 239-242.
497. BOUDRIOT, J., Chasse-marée et lougre. Nep 1977, nr. 127, 33-44.
498. BOUDRIOT, J., La manuelle, Nep 1978, nr. 129, 57-62.
499. BOUDRIOT, J., Poupe carrée et poupe ronde. Nep 1977, nr. 128, 65-69.
500. BROWN, D., Tirpitz: the floating fortress. Londen, Arms & Armour, 1978, 160 biz., ill.,
£6,95.
501. BROWN, D.K., The transom stern in the Royal Navy. WA 1978, nr. 5, 66-67.
502. BRUGGEN, B.E. van, Schepen: ontwerp en bouw. In: Maritieme geschiedenis der Ne¬
derlanden, III, 15-58.
503. BURGESS, R.H., Coasting schooner: the four-masted ’Albert F. Paul’. Charlottesville/
Va, U.P. of Virginia for the Mariners Museum of Newport News, 1978, 146 biz., ill.
504. BURTON, T., The development of a British air-laid ground mine. WA 1978, nr. 6, 136138.
505. BURTON, T., The origins of the magnetic mine. WA 1978, nr. 5, 61-63.

98
99

506. CADORET, B., e.a., Ar vag. Voiles au travail en Bretagne Atlantique [visserij en kust¬
vaart]. Grenoble, Editions des 4 Seigneurs, 1978 (mei/okt), 900 biz., ill., FF 230,- p.d.
507. CAIRO, R.F., Samuel Bentham: forgotten shipbuilder and engineer [1757-18311 NRJ
23,1977,1 15-128,189-196.
J
508. CAMPBELL, J., Cordite. WA 1978, nr. 6, 138-140.
509. CAMPBELL, N.J.M., Battlecruisers. The design and development of British and German
battlecruisers of the first world war era. Londen, Conway, 1978 (Warship Special 1) 72
biz., ill., £ 2,50.
510. CAMPBELL, N.J.M., German dreadnoughts and their protection. WA 1977, nr. 4, 12-20.
511. CAMPBELL, N.J.M., Washington’s cherrytrees: the evolution of the British 1921-22
capital ships [slot]. WA 1977, nr. 4, 37-41.
512. CAMPBELL-JONES, S., Shipbuilding at New Quay, Cardiganshire 1779-1878 Ceredi¬
gion 7, 1974/75, 273-306.
513. CARRAZE, F., Mediterranean hull types compared. 3. The Jeaune-Garde B wreck at
Porquerolles (France) [vervolg]. UNA 6, 1977,299-303.
514. CHAPELLE, H.I., The Baltimore clipper. Its origin and development. Londen Conway
Maritime/Bonanza Books, 1978 (herdruk), 204 biz., ill., £ 5,50.
515. CLERGEAU, J.R., Les petits caboteurs a voiles de l’estuaire de la Gironde Perroquet
1977/78, nr. 22, 2-19.
516. COTTER, Ch., Early history of ship magnetism: Airy-Scoresby controversy Annals of
Science 34, 1977, 589-599.
517. COULTON, Preserved aboriginal canoes in Western Canada. MM 63, 1977, 248-252.
518. CUDAHY, B.J., D-Day veterans of the Hudson River. The Circle Line’story SC 10
1977,6,50-61,78-81.
519. DAMMAN, W., Einbaume aus der unteren Elbe und ihren Nebengewassern. Logbuch 13
1977, 73-80.
520. DAMMAN, W., Fellboote in Vergangenheit und Gegenwart. Logbuch 13, 1977, 81-92
521. DAMMAN, W., 100 Jahre Blohm & Voss = 100 Jahre Schiffsbaugeschichte. Logbuch 13
1977,97-199,117-126.
522. DANIEL EMANUELE, P., Ancient square rigging, with and without lifts. IJNA 6, 1977,
181-185.
523. DARLEY, G.T.A., Last of the super destroyers [HMS ’Diana’]. SMo 12, 1977. 11,18-20.
524. DIRKZWAGER, J.M., Tideman als pionier van de moderne scheepsbouw in Nederland.
In. Tideman herdenking 15 december 1977. Z.pl., Kon. Marine/Nederl. Scheepsbouwk.
Proefstation, 1977, 11-41.
525. DIRKZWAGER, J.M., Tideman als pionier van de moderne scheepsbouw in Nederland
Marineblad 88, 1978, 74-86.
526. DOHRMAN, D.R., Screw propulsion in American lake and coastal steam navigation,
1840-1860: a case study in the diffusion of technological innovation. Ph.D. thesis, Yale
University, 1976,271 biz., (university microfilm orderno. 77-14035).
527. DOUGAN, D., The shipwrights: the history of the shipconstructors’ and shipwrights’
association 1888-1963. Newcastle-upon-Tyne, Graham, 1975.
528. DRAGT, Th.H., Koninklijke Marine. Alkmaar, De Aik, 1977 (Grote alken, nr. 705) 96
biz., ill.
529. DREWERY, M.E.,The ’Leander’ class frigate. SMo 12, 1977, 12, 16-20.
530. EGAN, R.S., USS ’New England’, AD-32 [WW II, fleet-tenders], WI 14, 1977, 229-238.
531. ELLMERS, D., Kogge, Kahn und Kunststoffboot. 10.000 Jahre Boote in Deutschland.
Bremerhaven, Deutsches Schiffahrtsmuseum (Führer des DS, 7), 88 biz., ill., DM 2,50.
532. EMMERSON, G.S., John Scott Russell: a great Victorian engineer and naval architect.
Londen, Murray, 1977, 342 biz., ill., £ 6,50.
533. FAVELLE, P., Voyages without return [geschiedenis van een aantal belangrijke passa¬
giersschepen], North Vancouver (Can.), Nevasa, 1978, 256 biz., ill., £ 24,95.
534. FISHER, E.C., The subterfuge submarines [WW I; onderzeeërs voor de Engelse marine,
gebouwd in de VS en Canada], WI 14, 1977, 200-226.
535. FITCHETT, T.K., The great liners. P & O Orient ships on the Australian trade. Adelaide
Rigby, 1977, 80 biz., ill., A$ 11,95.
536. FITCHETT, T.K., The vanished fleet: Australian coastal passenger ships 1910-1960.
Adelaide, Rigby, 1976, 112 biz., ill., A$ 14,95.
537. FLEISCHFRESSER, K., Segler von Haff und Bodden. Die Geschichte der Pommerschen
100

Fischerei-, Fracht- und Künstensegler. Es berichtet ein Wolliner Schiffer. Norderstedt,
Heinemann, 1977, 120 biz., ill., DM 34,80.
538. FLICK, C., Muntz metal and ships bottoms. The industrial career of G.F. Muntz. Bir¬
mingham & Warwickshire Arch. Soc. Transitions 87, 1976.
539. FRIEDMAN, N., Cruiser electronics. WA 1978, nr. 6, 74-82.
540. FRIEDMAN, N., The Salt Lake City class [cruisers], WA 1978, nr. 5, 50-60.
541. FRIEDMAN, N., The US Navy’s submarine design. WA 1977, nr. 4, 42-49.
542. GALE, K., The steamship ’Great Britain’. Engineering 1975, nr. 215, 403-407.
543. GARAGNON, J., Indretet la marine: trois siècles d’histoire. Revue historique des armées
1, 1974, 194-209.
544. GARCIA-FRIAS, J., Razon historica del examen maritimo [Jorge Juan; midden 18e
eeuw]. Revista General de Marina 184, 1974, 643-704.
545. GIANFROTTA, P.A., First elements for the dating of stone anchor stocks. IJNA 6,
1977,285-292.
546. GILKERSON, W., ’Wander Bird’ [schoener, 1897], Sea letter of the San Francisco Mari¬
time Museum 1977, nr. 28, 1-11.
547. GÖTTLICHER, A., Die Schiffe der ’Kykladenpfannen’. Logbuch 13, 1977, 113-115.
548. GÖTTLICHER, A., Ein Rindenboot aus Feuerland. Logbuch 13, 1977, 116.
549. GÖTTLICHER, A., Naves longae. Bau, Bewaffnung und Einsatz römischer Kriegsschiffe.
Antike Welt (Zürich) 7, 1976, 49-55.
550. GÖTTLICHTER, A., Schiffe im Rollsiegel des alten Orients. SZ 1977, nr. 6, 71-78.
551. GRANT, I.A., The Herreshoff spar torpedo boats of 1878-1880. WI 14, 1977, 253-261.
552. GRONEN, H., Hollandische Galiot von 1800. Logbuch 13, 1977, 42-51.
553. HALUIN, H.D., De nieuwe havensleepboten te Antwerpen. Antwerpen 22, 1976 188198.
554. HARKSEN, H., ’Rebecca’ und ’Christina’. Zwei Motorsegler der Werft O.W. Kremer &
Sohn, Elmshorn. Logbuch 13, 1977, 109-110.
555. HARNACK, W., Zerstörer unter deutscher Flagge von 1934 bis 1945. Herford, Koehlers
1978, 252 biz., ill., DM68,-.
556. HAWKINS, C., The dhow. Londen, Harrap, 1977, 120 biz., ill., £ 18,50.
557. HEIDE, G.D. van der, Verwarming aan boord. Zeil 1, 1977, 4, 46-50.
558. HODGES, P.. The ’’Cutty Sark’s” headstays. Sea breezes 51, 1977, 626-629.
559. HOVGAARD, W., Modern history of warships. Londen, Conway, 1978 (tweede herdruk
ed. 1920), 516 biz., ill., £ 12,50.
560. HOWARD, G.F., The date of the Hastings manuscript ships. MM 63, 1977, 215-218.
561. JARCHOW, W., Kriegsschiffe unter Segeln. Schiffbau der Jahrhunderte./Warships under
sail. Shipbuilding through the centuries. A bilingual German-English edition. Frankfort
a/M, Andreas-Umschau, 1977, ill.,45 15,35.
562. JORDAN, R., The Blohm & Voss story. SMo 12, 1977, 12, 24-28.
563. JOSEPHSON, K., Use of the sea by Alaska natives: a historical perspective. Anchorage,
University of Alaska/Arctic Environment Information & Data Center, 1974, 102 biz.’
ill.
564. KAISER, J., Segler in der Zeitenwende. Biographie der kleinen stahlernen Frachtsegelschiffe (1880-Gegenwart). Nordersted, Heinemann, 1977, 250 biz., ill., DM 59,-.
565. KAPITAN, G., Anchor with wooden remains from Haifa, and the technique of function
of wooden anchors. Sefunim (Haifa) 5, 1976, 33-41.
566. KEMP, P., History of ships. Londen, Orbis, 1978, 288 biz., ill., £ 7,95.
567. KLASEN, D., Vijfrnastvolschip ’Preussen’ - een maritiem curiosum. BW 32, 1977, 242245.
568. KLEM, K., Christian 4 og Bremerholm [met engelstalige samenvatting] . Kronbore
1977,76-108.
5
ju7.

570.
571.
572.
573.

o.,

iiiujiuei

WA 1977, nr. 4, 2-11.
KRUISSINK, G.R., Roertooi der binnenschepen. Zeil 1, 1977, 4, 27-33.
LACROIX. E., The development of the ’A class’ cruisers in the Imperial Japanese Navy
[gebouwd na 1920J. WI 14, 1977,337-357.
LAMBERT, J., HMS ’Rapid’. A type 15 fleet destroyer conversion WA 1978 nr 6
120-126.
’ ' ’
LAVERY, B., The origins of the 74-gun ship. MM 63, 1977, 335-350.
101

574. LEMMON, S., Side wheelers to nuclear power. A pictorial essay covering 123 years at
the Mare Island Naval Shipyard. Annapolis/Maryland, Leeward Publications, 1978 ill
$11,95.
575. LE SCAL, Y., Au temps des grand voiliers 1850-1920. Parijs, A. Barret, 1977 (Série
’Trésors de la photographic’), 238 biz., foto’s.
576. LINTON, A., Hercules Linton 1836-1900, designer of the ’Cutty Sark’. MM 64, 1978,
577. LIU, T.C., Concrete ships and vessels: past, present and future. Vicksburg/Miss., Army
Engineer Waterways Experimental Station, 1977, 25 biz.
578. MACGREGOR, D.R., Square rigged sailing ships. Watford, Angus, 1977, 144 biz ill
£4,95.
579. MAGOUN, F.A., The frigate ’Constitution’ and other historic ships. Londen, Conway/
Bonanza, 1978 (herdruk), 176 biz., ill., £ 5,50.
580. MARTIN, C.J.M., Spanish armada tonnages. MM 63, 1977, 365-367.
581. MCGOWAN, A. (ed), David Steel, The elements and practice of naval architecture, il¬
lustrated with a series of 38 large draughts and numerous smaller engravings. Londen,
Sim Comfort Associates, 1977 (herdruk ed. 1805), 2 din + platenalbum, £ 160,-.
582. MCGOWAN, A. (ed), David Steel, The elements and practice of rigging and seamanship
illustrated with a series of 95 plates and numerous smaller engravings. Londen, Sim
Comfort Associates, 1977 (herdruk ed. 1794), 2 din + platenalbum, £ 165,-.
583. MACGRAIL, S., McKee’s ’’Timbers from old ships”. A comment. IJNA 6, 1977 248252 [zie ook nr. 584].
584. MACGRAIL, S., The high speed capabilities of ancient boats. IJNA 6, 1977, 352-353.
585. MCKEE, E., Rejoinder to McGrail’s ”A comment”. IJNA 6, 1977, 252-253.
586. MCNARRY, D., Rigging of Stuart royal yachts. MS 1977, nr. 22, 34-37.
587. MIDDLETON, E.W., Lifeboats of the world. Londen, Blandford, 1978, 168 biz ill
£4,95.
588. MILSTER, C., Steam navigation on the Hudson River: its origins, glorious archievements, slow decline and apparent demise in our time. Sea History (New York) 1978
nr. 10, 8-11.
’
589. MOERDIJK, W., De mol, een merkwaardig schip. SH 13, 1978, 9-12.
590. MOLEN, S.J. van der, Uit het snijboek van C.A. Zeilstra [18e-eeuwse zeilmaker te
Grouw]. Zeil, 1, 1977, 4, 22-26.
591. MORGAN, R.G., History of and experience with concrete ships. Proceedings of the
conference on concrete ships & floating structures (University of California, Berkeley)
1975, 23 biz.
592. MUELLER, W.B., ’Graf Zeppelin’, Hitler’s phantom carrier. SC 11, 1978, 1,68-73.
593. MUELLER, W.B., ’Pampanito’ [Amerikaanse onderzeeboot. 1943] SC 1 1 1978 1
16-23,113.
’
’ ’
594. MÜLLER-WILLE, M., Das Bootkammergrab von Haithhabu. Neumünster, K. Wachholz
1976, 176 biz., ill.
595. MUNCHING, L.L. von, Honderd jaar Amsterdamsche droogdokmaatschappii Zee¬
wezen 66, 1977, 12, 25-29.
596. NEYRET, J., Pirogues océaniennes. Notes complémentaires. 1. procédés de calfatage.
2. évolution des voilures calédoniennes. Nep 1977, nr. 127 45-52' nr 128 53-64'
1978, nr. 129, 49-56.
597. NYGAARD, O., Tre romerske handelsskibe [afbeelding van Romeinse koopvaarders
op een sarcosphaag; met engelstalige samenvatting]. Kronborg 1977, 68-75.
598. OKUN, N., Armor and its application to warships [vervolg]. WI 14, 1977, 98-103.
599. PETERSON, W.N., Campbell & Colby: shipcarvers at Mystic Seaport. Mystic 29 1977
67-71.
’
600. PHILAN, K., Fast attack craft: the evolution of design and tactics. Londen Mcdonald
& Jane’s, 1977, 224 biz., ill., £ 8,50.
601. POOLE, F., HMS ’Hermes’. First of the Britsh aircraft carriers. SC 10, 1977, 6, 6-17.
602. PORTER, K., Triumph and tragedy of the ’Bear’, SC 11, 1978, 1, 74-85 93’.
603. PRASKY, F., The ’Viribus Unitis’ class. WA 1978, nr. 6, 104-115.
604. PRESTON, A., J.Batchelor, Battleships 1856-1919. Londen, Phoebus, 1977 (History of
the world wars special 16), 64 biz., ill., 95 p.
605. PRESTON, A., J. Batchelor, Battleships 1919-77. Londen, Phoebus, 1977 (History of
102

the world was specials 17), 64 biz., ill., 95 p.
606. PRESTON, A., Superdestroyers. The big destroyers built in the 1930s for Britain, Fran¬
ce, Germany, Italy, Japan and the United States. Londen, Conway, 1978 (Warship
special 2), 74 biz., ill., £ 2,50.
607. PRESTON, A., The Narvik flotilla. German destroyer design 1936-45 [slot]. WA 1977.
nr. 4, 26-30.
608. REES, G., Copper sheathing: an example of technological diffusion in the English mer¬
chant fleet. Journal of transport history ns. 1, 1971, 85-94.
609. REYNOLDS, C.G., The fast carriers: the forging of an air navy. Huntington/NY, Krieger, 1977 (rev. ed.), ill., $ 19,50.
610. RICHTER, A.H., Die Bambusflösse von Yap. Logbuch 13, 1977, 111-112.
611. RIOLLOT, Y., ’’Mona”, woodskuta finlandais. Perroquet 1977/78, nr. 22, 55-58.
612. ROBERTS, J.A., The design and construction of the battlecruiser ’Tiger’ WA 1978
nr. 5, 2-13, 88-95.
613. ROBERTS, S.S., The classification of British and French screw cruising ships 1840-1900
WI 14, 1977, 144-156.
614. ROHBRECHT, G., Die deutschen Fahrgastschiffe. Ein Register aller Fahrgastschiffe des
Deutschen Reiches und der Bundesrepublik iiber 500 BRT. SI 26, 1975 14-17 64-67
124-127, 152-155, 216-219, 240-243, 304-307, 328-331, 372-375, 418-421, 466-469’
516-519; 27, 1976, 12-15, 60-63, 100-103, 144-147, 188-191, 254-257, 280-283,
328-331, 374-377, 422-425, 486-489, 510-513; 28, 1977, 34-37, 56-59, 108-111
178-181, 226-229, 248-251, 296-299, 340-343, 483-387, 544-547, 568-571; 29, 1978,
12-15, 56-59.
615. ROLAND, A., Bushnell’s submarine: American original or European import. Techni¬
que & Culture 18, 1977, 2, 157-174.
616. SALEMKE, G., Die Estlandische Lodia. Logbuch 13, 1977, 58.
617. SALEMKE, G., Die Fluszkanonenboote ’Tsingtau’ und ’Vaterland’. Logbuch 13,1977
54.
618. SALEMKE, G., Galiot von 1738 ’’Die Stadt Elbing”. Geschichte, Beschreibung, Rekonstruktion des Modells. Düsseldorf, Arbeitskreis historischer Schiffbau, 1977, 17 biz.
tekst, foto’s, plans.
619. SCHMALENBACH, P., Die deutschen Hilfskreuzer 1895-1945. Oldenburg, Stalling
1977, 144 biz., ill., DM 48.-.
620. SCIARELLI, C., Die Yacht. Ihre Herkunft und ihre Entwicklung. Bielefeld, Delius &
Klasing, 1977, 412 biz., ill., DM 64,—.
621. SIECHE, E.F., Austro-Hungarian submarines. WA 1978, nr. 5, 14-27.
622. SLAVEN, A., A shipyard in depression: John Browns of Clydebank 1919-38 BH 19,
1977,2,192-217.
623. SOWINSKI, L,m Champions of the Pacific. The Essex class carriers. WA 1978, nr 5
28-37; nr. 6, 96-103.
624. SPENGEMANN, F., Die Seeschiffe der Hannoverschen Weserflotte. Von der Friihzeit
der Seeschiffahrt bis 1900. Norderstedt, Heinemann, 1977 (herdruk ed. 1936), 200 biz.,
ill., DM 39,80.
625. STROBUSCH, E., Deutscher Seeschiffbau im 19. und 20. Jahrhundert.'Bremerhaven,
Deutsches Schiffahrtsmuseum, 1976^ (Führer des DS, 2), 80 biz., ill., DM 2,50.
626. STROBUSCH, E., Kriegsschiffbau seit 1848. Bremerhaven, Deutsches Schiffahrtsmu¬
seum, 1977 (Führer des DS, 8), 96 biz., ill., DM 2,50.
627. STROBUSCH, E., Markante Kriegsschiffentwurfe der kaiserlichen Marine [vervolg]
MR 74, 1977, 707-714.
628. STURTON, I.A., HMS ’Surrey’ and ’Northhumberland’ [Britse zware kruisers.die niet
verder zijn gekomen dan de tekentafelJ. WI 14,1977, 244-252.
629. SZYMANSKI, H., Deutsche Segelschiffe. Die Geschichte der hölzernen Frachtsegler an
der deutschen Ost- und Nordseeküste. Norderstedt, Heinemann, 1977 (herdruk ed
1934), 260 biz., ill., DM 48,-.
630. TAKAJIAN, P., The Hudson River sloop ’Victorine’. MS 1977, nr. 22, 2-7.
631. THOMAS, D., Concrete merchantmen, SC 11, 1978, 1, 94-95.
632. THOMPSON, S.A., 19th-Century shipbuilding on the Tees. Durham County Local
History Society Bulletin 17, 1974, 21-28.
633. UNGER, R.W., Dutch shipbuilding before 1800. Ships and guilds. Assen, van Gorcum,
103

1978,228 blz., ill., fl. 32,50.
634. VRIES, T. de, De werf met de zeven bedden. Tagrijn 1977, nr. 3, 15-19.
635. WACHS, R., Die Dampfer der ersten Dampfschiffahrtsgesellschaft auf Elbe und Havel.
Bielefeld, Delius & Klasing, 1977, 96 biz., ill., DM 26,50.
636. WALKER, E., The ’Colossus’ class light fleet carriers. SMo 12, 1977, 9, 34-35.
637. WANING, C.J.W. van, Van vrachtboeier tot jachtboeier. Zeil 2, 1978, 1, 24-33.
638. WEERD, M.D. de, Romerzeitliche Transportschiffe und Einbaume aus Nigrum Pullum,
Zwammerdam (Z.H.). In: Studiën zu den Militargrenzen Roms. Vortrage des 10. Inter¬
nationalen Limeskongresses. Keulen, 1977, 187-198.
639. WILLIAMS, D.L., R.P. de Kerbrech, Ill fated liner projects. North Vancouver (Can),
Nevasa, 1978, 288 biz., ill., $ 24,95.
640. WIMMERS, H.J., Hr. Ms. ’’Buffel” wordt museumschip. Roering 14, 1977, 1, 109-123.
641. WRIGHT, Chr. C., The tall ladies: Coluiqbus, Albany and Chicago [Amerikaanse zware
kruisers gebouwd in WW II\. WI 14, 1977, 104-134.
642. WRIGHT. R.J., Freshwater ’’Whales”: a history of the American Shipbuilding Company
and its predecessors. Ph.D. thesis, Kent State University, 1968, 431 biz. [university mi¬
crofilm orderno. 69-09574].
643. WUILLAUME, B., Essai sur 1’origine du statenjacht. Le tableau de Vianen. Perroquet
1977/78, nr. 22, 20-39.
644. NN., Schwimmende Oldtimer der Seefahrt. Bremerhaven, Deutsches Schiffahrtsmuseum,
1977 (Führer des DS, 3), 64 biz., ill., DM 2.50.
645. NN, Project ’’Cheesebox”: a journey into history [geschiedenis van de USS ’Ironclad”,
Amerikaanse burgeroorlog, en van de proeven met een schaalmodel van het schip].
Annapolis/Maryland, Naval Academy, 1974, 3 dln (68 + 394 + 342 blz.).
646. NN, The anatomy of the anchor. Lloyd’s jan. 1978, 12-19.
Maritieme archeologie
647. BARBER, V.C., The ’Sapphire’, a British frigate sunk in action in Bay Bulls, Newfound¬
land, in 1696. IJNA 6, 1977, 305-313.
648. BROSHI, M., The Jerusalem ship reconsidered. IJNA 6, 1977, 349-352.
649. BURGESS, R.F., Gold, galleons and archeology: a history of the 1715 Spanish plate
fleet and the true story of the great Florida treasure find. Indianapolis/Florida, BobbsMerrill, 1977, ill.
650. COURTNEY, T.W., Excavations at the Royal Dockyard, Woolwich 1972-73. Postmedieval Archeology (Londen) 9, 1975, 42-102.
651. DARIS, J., Treasure, people and dreams: a Spanish shipwreck on the Texas coast. San
Antonio/Texas, Texas Antiquities Committee, 1977 (publ. no. 4)
652. DETHLEFSEN, E.S., e.a., The Stonewall wreck. Interim report on a 17th-century
Spanish vessel wrecked off Bermuda. IJNA 6, 1977, 315-329.
653. FARRELL, A.W., The use of dendrochronology in nautical archeology. Irish Archeol.
Research Forum (Belfast) 3.2., 1976, 45-55.
654. GRATTAN, J., The search for nine tons of gold [’General Grant’, vergaan bij de Auck¬
land eil.]. Triton (Londen), 21, 1976, 280-282.
655. GREEN, J., Maritime archeology and legislation in Western Australia. A case for legisla¬
tion. IJNA 6, 1977, 245-248.
656. GREEN, J.N. (ed), The VOC (Amsterdam) jacht ’’Vergulde Draeck” wrecked Western
Australia 1656. Oxford, British Archeological Reports, 1977 (Supplemenatry Series,
36), 2 vols., 309 + 229 blz., ill., £ 10,-.
657. INGELMAN-SUNDBERG, C., The VOC ship ’’Zeewijk” lost off the Western Australian
coast in 1727. An interim report on the first survey. IJNA 6, 1977, 225-231.
658. JONCHERAY, J.—P., Le vieux sous-marin qui regardait la surface: 1’épave de 1’Alose.
Nep 1977, nr. 127, 53-63.
659. KELLER, P., From a wreck on the Goodwin Sands. Kent Archeol. Review 48, 1977,
182-183.
660. LEPINE, A., Archeological remains of admiral Walker’s shipwreck from 1711 in the
Montreal Military and Maritime Museum. Transport 3, 1976 (verschenen 1977) 79-89.
661. LEQUEMENT, R., Les épaves de la cote de Transalpine. Cahiers Ligures de Préhistoire
et d’Archéologie 24, 1976, 76-82.
104

662. LONEY, J.K., Wrecks on the NSW south coast. Port Arlington, Loney, 1976, 75 blz.,
663. MACDONNELL, S., The colossal ’Colossus’. Triton (Londen) 22, 1976, 1,34-36.
664. MARSDEN, P., The ’Dartmouth’, a British frigate wrecked off Mull,’ 1690 [vervols]
IJNA 6, 1977,219-223.
665. OLDS, D.L., Texas legacy from the Gulf: a report on 16th-century shipwreck materials
from the Texas tidelands. Texas Memorial Museum, Miscellaneous Papérs no. 5 Austin/
Texas, 1977, 204 blz., ill.
666. PIERCY, R.C.M.,Mombasa wreck exoavation. Preliminary report 1977 [Portugees fregat
’Santo Antonio de Tanna’, gezonken in 1697]. IJNA 6, 1977, 331-348.
667. PRICE, R., K. Muckelroy, The ’Kennemerland’ site. The 3rd and 4th seasons 1974 and
1976. An interim report. IJNA 6, 1977, 187-218.
668. REINSTEDT, R., Shipwrecks and sea monsters of California’s central coast. Carmel/Ca¬
lif., Ghost Town Publ., 1975, 168 blz., ill.
669. THROCKMORTON, P., Diving for treasure. Londen, Thames & Hudson, 1978 136 blz
ill., £ 6,50.
670. TYLECOTE, R.F., Durable materials for sea water: the archeological evidence IJNA 6
1977,269-283.
Modelbouw
671. ANTSCHERL, D., Drawing techniques for the modeller. MS 1977, nr. 22, 21-27.
672. BEUKENKAMP, P.A., ’Prisoner of war’-scheepsmodellen gemaakt door Franse krijgsge¬
vangenen in Engeland tijdens de Napoleontische oorlogen. Antiek 12, 1977, 105, 114.
673. BOWEN, J (ed), Scale model sailing ships. Londen, Conway, 1978, 192 blz.’, ill. £ 6 50.
674. CURRY, J.W., A medieval English ship. NRJ 23, 1977, 111-113.
675. DAVIS, Ch.G., Ships of the past. Londen, Conway, 1978, 188 blz., ill., £ 5,50.
676. KING, B., Dreadnought. MS 1977, nr. 22, 17-20.
677. MONDFELD, W.zu, Historische Schiffsmodelle. Ein Handbuch für Modellbauer. Mün¬
chen, Mosaik Verlag, 1977, 350 blz., ill., DM 54,-.
678. MOTTSCHALL, H.-J., Die Entstehung des m.s. ’Van der Stel’. Logbuch 13, 1977, 60-63.
679. PIETRUSKY, H., Versuch der Rekonstruktion und Modellnachbau einer attischen
Triere aus dem Jahre 400 v.Chr. Logbuch 13, 1977, 127-129.
680. PLOEG, J., Visschuiten. Modelbouwbeschrijving van een tweetal visschuiten die gete¬
kend zijn voor een studierapport over de voormalige visschuiten van het Overmaas [ver¬
volg]. Modelbouwer 39, 1977, 219-225, 260-262, 332-333, 376-379, 418-419.
681. VEENSTRA, A., Handboek varende scheepsmodellen. Deventer, Kluwer Technische
Boeken, 1977, 304 blz., ill.
682. VEENSTRA, A., Het varende scheepsmodel: oorlogsschepen. Modelbouwer 39, 1977
289-292, 371-373; 40, 1978, 28-30, 71-74.
Stuurmanskunst
683. BAUDET. P.J.H., Notice sur la part prise par Willem Jansz. Blaeu dans le détermination
des longitudes terrestres. AC 25, 1977, 175-193 (herdruk Utrecht, 1875).
684. COTTER, Ch.H., Early dead reckoning navigation. JN 31, 1978, 20-27.
685. DANIEL, Chr., A. Stimson, The cross staff: historical development and modern use.
Londen, Harriet Wynter Ltd., 1977 (Series 1, no. 1), 26 blz., ill.
686. HAALEBOS, M.G.A., De verificatie van de Rijkszee- en Luchtvaartinstrumenten en het
gyrokompas. Roering 14, 1977, 1,66-70.
687. HEYERDAHL, Th., Early man and the ocean. The beginnings of navigation and the sea¬
borne civilisations. Londen, Allen & Unwin, 1978, 392 blz., ill., £ 7,50.
688. HILDER, B., The first navigation of Torres Strait [Luis Baez de Torres, 1606] JN 30
1977,459-466.
689. KREEFTENBERG, J., Geschiedenis van de verificatie van de Rijkszee- en Luchtvaart¬
instrumenten. Roering 14, 1977, 1,48-65.
690. MORCKEN, R., Veien mot nord. Vikingstidens distansetabell langs den norske kyst fra
svenskegrensen til Hvitehavet [een afstandstabel uit de tijd van de Vikingen voor de
vaart langs de Noorse kust van de Oostzee tot de Witte Zee; met engelstalige samenvat105

ting]. Bergen 1977, 7-82.
691. MORZER BRUYNS, W.F.J., Kompassen in de 19e eeuw. Zeil 1, 1977,2,38-43.
692. PARRAMORE, Th.C., Anson’s voyage and the dawn of scientific navigation. Ph.D.
thesis, University of North Carolina at Chapel Hill, 1965, 255 biz. (university microfilm
orderno. 65-14379).
693. SCHILDER, G. en W.F.J. Mörzer Bruyns, Navigatie. In: Maritieme geschiedenis der Ne¬
derlanden, III, 191-225.
694. SCHOFIELD, B.B., Navigation and direction. The story of HMS ’’Dryad”. Havant,
Kenneth Mason, 1977, 200 biz., £ 5,95.
695. VOGEL, W., Die Einführung des Kompasses in die Nordwest-europaische Nautik. AC 34,
1976, 395-426 (herdruk Hansische Geschichtsblatter 1, 1911).
696. WATERS, D.W., The planispheric astrolabe. Londen, National Maritime Museum, 1976,
56 biz., ill.
697. WHITE, R.D., Aids to navigation in Puerto Rico 1927-1942: history of the buoy tender
’Acacia’. Revista Interamericana (Puerto Rico) 4, 1974/75, 518-525.
Kartografie - oceanografie

698. ACDA, G.M.W., Beroemde, fascinerende collectie globes, atlassen en kaarten. Mercator
Museum in Sint Niklaas. BW 32, 1977, 298-301.
699. BARRETO, M.R., The centenary of the Brazilian Hydrographic Service. International
Hydrographic Review 53, 1976, 1,9-20.
700. BEALL, Ch.P., Frisland: myth or reality? TI 1977, nr. 9, 81-88.
701. BEECK CALKOEN, J.F. van, Verhandeling over de zeekaarten, AC 25, 1977, 215-292
(herdruk Amsterdam 1808).
702. ELKINS, R., Charting a course for sober men [Great Britain’s Coasting Pilot 1693]. The
Map Collector 1, 1977, 10-14.
703. FITTE, E.J., Apuntamientos para una historia de la navegacion en el Rio de la Plata. Investigaciones y Ensayos (Argentinië) 13, 1972, 21 1-266.
704. FOSTER, W., A 17th-century cartographer [Charles Wylde]. AC 25, 1977, 298-302 (her¬
druk Geographical Journal 44, 1914).
705. GLASSNER GORDON, A., Mapping La Popelinière’s thought: some geographical
dimensions. TI 1977, nr. 9, 60-73.
706. GONSALVES DE MELLO, J.A., A cartografia holandesa do Recife. Estudo dos princi¬
pals mapas da cidade do periodo 1631-1648. Recife, Instituto do Patrimonio Historico
e Artistico Nacional, 1976, 34 biz., krtn.
707. GRAPE, Hj., Viken-Oslo-Bergen. Et sydnorskt problemkomplex pa Carta Marina 1539
[géén engelstalige samenvatting], Bergen 1977, 83-102.
708 GÜNTHER, S., Ober die Genesis des nautischen Kartenprojektion G. Mercator’s. AC 25,
1977, 303-316 (herdruk Festschrift zum 50-j. Bestehen des Naturwiss. Vereins Krefeld,
1879).
709. KELLEY, J.E., The oldest portolan chart in the new world. TI 1977, nr. 9, 22-48.
710. MAJOR, R.H., Memoir on a mappemonde by Leonardo da Vinci, being the earliest map
hitherto known containing the name of America. AC 24, 1976, 315-350 (herdruk Archeologia 40, 1865).
711. MURRAY, J., Selections from the report on the scientific results of the voyage of HMS
’Challenger’ during the years 1872-76. New York, Arco, 1977, (herdruk ed. 1895).
712. ROSE, R.M., The rock of Sintra: Columbus’ landfall. An indentification of the land¬
scape of a painting in the National Maritime Museum, Greenwich. MM 63, 1977, 227230.
713. SCHILDER, G., A continent found by mistake. Geographical Magazine febr. 1978, 335342.
714. SCHILDER, G., Organization and evolution of the Dutch East India Company’s Hydrographic Office in the 17th century. Imago Mundi 28, 2nd s., II, 1976, 61-78.
715. SCHILDER, G., The world map of 1624 by Willem Jansz. Blaeu and Jodocus Hondius.
Amsterdam, N. Israel, 1977, 17 biz., repr. van krtn., gr. folio, fl. 145,—.
716. SCHOORL, H., De dijken van Wieringen in de eerste helft van de 16e eeuw. Holland 9,
1977, 152-164.
717. SPANN, Pli.O., Sallust, Plutarch and the ’Isles of the Blest’. TI 1977, nr. 9, 75-80.
106

718. STEINHAUSER A

Beitrage zur Geschichte der Entstehung und Ausbildung der NiAC

25>

1977’364-380 (herdruk Mm-der k

•

719' TOMZCAK, M\> Das,Ende der imperialistischen Seeherrschaft naht. Das Weltmeer - seine
Erforschung seine Nutzung und der miszlungene Versuch seiner endgültigen Pliinderuna
Frankfurt a/M, Sendler 1977, 209 biz., ill., DM 7,80 [heldere, politiek gekleurde Z
7?n moTrTdC\i beke/ldJPmt^cean°Sraaf, met een historische inleiding].
~ l 4°9^EY’ R V ’ J°hn Speed 0552-1629). A personal view. The Map Collector 1977, nr.
721. TOOLEY, R.V., The strait that never was. The Map Collector 1978, nr. 2, 2-7
Havens - waterwegen

12\' pApd S’wi BfdiJ'kE,g van het deltagebied [16e-17e eeuw]. SH 12, 1977, 518-525
23■
,QRc’A^ad^n’Pnukeer-1S scheePsrecht: het dichten van de IJsseldijk in 1682 1717
en 1953. Nederlandse Historiën 12, 1978, 1,7-9
’
724‘ ??SR’ annA^ vanEet Groot Noordhollandsch Kanaal. In: Anderhalve eeuw
Groot Noordhollandsch Kanaal (z.pl., 1976) 10-23.
725. BOS, J.M., Monumenten van Pampus. Zeil 1 1977 3 8-13
726‘ met de zee. Ze“

Tiï,

°P ^ S™lsl

van Amsterdam

127' t'heIWW«IfhAAE^V^I!i|,R’
A-C70,
Amsterdam
and the ’ont>ekend soort van zeeworm’ in
the 1730 s. Jb Amstelodamum
1978, 239-249.
728' ??■
’ A-’ H' Rohde- Sturmfluten an der Nordseeküste. Bremerhaven Deutsches
Schiffahrtsmuseum, 1976, 40 biz., ill., DM 3,50.
ueurscnes
729‘ ?A7D3E7^’b?ZS'inA1AasnA 95Pan°rama °f the S°Und fr0m 1827. West Melbourne, Nelson,
Z3<3’
der’ Van Zuiderzee tot IJsselmeer. Enkhuizen 1977, 1-31
IV)' mnnhP DA'rVar Hav?n.s' In: Maritieme geschiedenis der Nederlanden, III, 59-91.
732- m fn °?°’ c‘G.” Ga,Podal ,mvestment in docks, harbours and river improvements in
733 KORTHAI^ai TPQd J8?',?50' |our.nal of transport history ns. 1, 1971, 2, 69-84.
/33. KORTHALS-ALTES, J., Sir Cornelius Vermuyden: the lifework of a great Anglo-Dutchden 1925)dmeC$aT9 50n
NeW Y°rk’ Arno Press> 1977 (herdruk ed. Lon734. LA GUARDIA, F H (ml), A maritime history of New York compiled by workers of the
Writers Program of the Work Projects Administration for the City of New York St Clair
Shores/Michigan, Somerset, 1977 (herdruk ed. 1941), 341 biz.
Z33' AtVcA?"PÏ(LSER’ E'’ Amsterdams peil. Amstelodamum 64, 1977, 102-112
/36. MALbT H., Bridgewater: the canal duke 1736-1803. Manchester, U.P., 1977,’224 biz.,
731' ïoi^UMLOvGI?’
TheP“t5 between the seas: the creation of the Panama Canal 1870*91 A h;ew York, Simon & Schuster, 1977, 653 biz., ill., $ 14,95.
38 169 biz ill
POrt PlliEp Panorama: a maritime history. Melbourne, Hawthorne, 1975,
739‘

^1P- (ed^’ South Carolina and the sea: day by day toward five centuries 1492-

tee l 976%20ablz T| S’C” atri°tS P°int ^ ‘he Maritime & Ports Activities Commit740. SCHOFIELD, R.B. Bagshawe v. The Leeds to Liverpool Canal Company: a study in
741
^.BuHetmJohn Rylands Library (Liverpool) 59, 1976, nr 1.
74 ’ olog™bVi976’’ 104 117* 9th'century land defences of Chatham. Postmedieval Arche742. VEN, G.P. van de, Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens Kanaal. Zutphen, Walburg Pers, 1976 (Gelderse Historische Reeks 8), 438 blz.,
Zaa
Houthaven [Amsterdam] verandert. Ons Amsterdam 30, 1978, 14-15.
44. ZAPPEY W M. Het kanaal door Holland op zijn langst. In: Anderhalve eeuw Groot
Noordhollandsch Kanaal (z.pl., 1976) 2-9.

107

Zeerecht
745. BRAUNIUS, S.W.P.C., Zeerecht. In: Maritieme geschiedenis der Nederlanden, III, 142145.
746. HAGDORN, A.H.M., De doorvaart door zeestraten. Enige beschouwingen over vroegere
en recente ontwikkelingen in het internationaal-rechtelijke regime terzake. Marineblad
87, 1977, 504-522.
747. LAPIDOTH, R., Freedom of navigation: legal history and its normative basis. Journal of
maritime law & commerce 6, 1975, 259-272.
748. O’KEEFE, P.J., The law of the sea and the marine carrier’s liability. Journal of world
trade law 10, 1976, 334-354.
749. SMITH, G.P., Concept of free seas. Shaping modern maritime policy within a vector of
historical influence. International Lawyer 11, 1977, 355-363.
750. ZEMANEK, K., Die Schiffahrtsfreiheit auf der Donau und das kiinftige Regime der
Rhein-Main-Donau-Grossschiffahrtsstrasse. Eine völkerrechtliche Untersuchung. Wien,
1976 (Österr. Zeitschrift für öffentliches Recht, Suppl. 4), 85 biz.

108

