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BIJDRAGEN 

Tjalken, smakken en koffen. 

F.R.Loomeyer. 

In de maritieme geschiedenis van Nederland zijn kleinschalige bedrijven zoals in binnenvaart 
tot op heden vrijwel onbestudeerd gebleven. Ook ten opzichte van de kustvaart en de visserij is 
er van een overmatige belangstelling nooit sprake geweest. Beide laatste onderwerpen zijn 
weliswaar enige keren onderwerp van studie geweest, maar dan meestal met meer nadruk op 
de betekenis voor de nationale ekonomie dan met aandacht voor de betreffende bedrijfstak 
zelf. Dit heeft tot gevolg gehad dat over het dagelijks reilen en zeilen van de visserij, de 
kustvaart en laat staan over de binnenvaart, erg weinig bekend is. Op vragen als:wat voor 
schepen gebruikte men, wat voor afmetingen hadden zij, hoe werden ze geëxploiteerd, etc. zal 
men in de bestaande literatuur nauwelijks een bevredigend antwoord vinden. Enerzijds is dit 
een gevolg van het feit, dat men altijd meer aandacht gehad heeft voor die zaken waarin ons 
kleine land groot was , zoals de vaart op de koloniën en de oorlogsvoering ter zee. Anderzijds 
was en is, de ontoegankelijkheid van het onderwerp een enorme rem om dieper te graven dan 
enkele voorgangers reeds hadden gedaan. 
Als wij ons beperken tot de kustvaart en de binnenvaart, dan zien wij dat de afgelopen drie 
eeuwen slechts een handjevol boeken hebben opgeleverd waarin de schepen waarmee deze 
vaart uitgevoerd werd, aandacht krijgen. Aan het eind van de zeventiende eeuw waren het 
Nicolaes Witsen en Cornelis van Yk die een beschrijving gaven van de in de Nederlanden 
voorkomende scheepstypen. Pas in de negentiende eeuw kregen zij een opvolger in de 
persoon van Van Loon, die een aantal inheemse schepen beschreef en er zijn commentaar op 
gaf. Enkele kunstenaars zoals Nooms, Groenewegen en Le Comte zorgden er, ieder in hun 
tijd, voor dat wij nu beschikken over prenten van de meest uiteenlopende schepen. De namen 
van deze auteurs vindt men terug in de bronvermeldingen van alle literatuur op scheeps¬ 
historisch gebied van de laatste tientallen jaren. Helaas zijn zij zelden aangevuld met 
archiefnummers, blijken van nieuw onderzoek. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat er zich een aantal meningen heeft gevormd over diverse 
zaken welke moderne auteurs steeds weer van elkaar over schrijven, zonder dat er ooit 
systematisch onderzoek naar gedaan is. Systematisch onderzoek is op het gebied van de 
kustvaart- en vooral de binnenvaartgeschiedenis ook een heel groot woord. Immers, waar 
moet men beginnen met het onderzoek? Zowel de afbakening van het onderwerp als het 
vinden van bronnenmateriaal leveren grote moeilijkheden op. In de praktijk is mij gebleken, 
dat het laatste de bepaling van het onderwerp sterk kan beïnvloeden. Is er in de zeevaart til naar 
gelang de periode die men bekij kt meer of minder sprake van een systematische registratie van 
schepen, bemanning, bestemming en herkomst, in de binnenvaart staat vrijwel niets op 
papier. Men zal zijn gegevens moeten putten uit notariële archieven waarin aanbestedings¬ 
contracten van te bouwen schepen voorkomen, waarin zich verkoopacten en scheepverkla- 
nngen bevinden. Maar met deze wetenschap is men nog niet veel verder. Welk archief is zo 
geordend dat degene met belangstelling voor de scheepvaart na enig gebruikelijk zoekwerk 
aan de slag kan? In veel gevallen blijft het bij het zoeken naar gegevens zonder ze te vinden. 
Ongetwijfeld is dit een belangrijke reden waarom er door zowel beroeps- als amateurhistorici 
vrijwel geen aandacht is besteed aan de geschiedenis van de binnenvaart. 

Een van die zaken waarover nog weinig duidelijkheid bestaat, is de herkomst en de 
ontwikkeling van de op de binnen- en kustwateren gebruikte scheepstypen. Op zoek naar 
gegevens omtrent de geschiedenis van één van deze scheepstypen, de tjalk, stuitte ik op 
materiaal waardoor mijn onderzoek een andere wending kreeg. Uit de literatuur is bekend dat 
er voor het eerst sprake is van tjalken in het eind van de zeventiende eeuw. Dit berust op een 
vermelding van de tjalk in de tweede druk van Witsen’s Aeloude en hedendaegsche 
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scheepsbouw en bestier van 1690 en op een archiefstuk uit 1673 1). Aangezien de gegevens 
omtrent tjalken uit die tijd zo fragmentarisch zijn dat het vinden ervan op louter toeval berust 
heb ik mij gericht op de ontwikkeling van dit scheepstype in de achttiende en negentiende 
eeuw. Hierbij ontkwam ik er niet aan om aandacht te besteden aan andere typen dan de tjalk 
om een vergelijking mogelijk te maken. Met name keek ik naar materiaal over koffen en 
smakken, twee veel voorkomende scheepstypen in die tijd en nauw verwant aan de tjalk. 
Althans dat leert de literatuur ons. In diverse archieven heb ik gezocht naar bruikbare 
gegevens in notariële acten, maar het meeste materiaal verkreeg ik door het napluizen van 
scheepsadvertenties in achttiende- eeuwse kranten. Hieruit kwam een beeld naar voren, dat 
slechts gedeeltelijk overeenstemt met hetgeen ik uit de literatuur gekregen heb. Dit heeft ertoe 
geleid dat dit verhaal niet slechts de ontwikkeling van de tjalk tot onderwerp heeft, maar dat het 
evenzeer ingaat op de geschiedenis van de smak en het kofschip. 
Alhoewel ik uitdrukkelijk moet stellen dat het hier gaat om een fragmentarisch onderzoek dat 
geenszins de pretentie heeft het laatste woord te zijn over tjalken, smakken en koffen, lijkt mij 
dat de gegevens die ik gevonden heb dit artikel rechtvaardigen. 

1. tjalken, smakken en koffen in de literatuur 
de tjalk 
Alhoewel de tjalk vanouds het meest bekende en meest verspreide binnenschip was in ons 
land, vraagt juist dit scheepstype de meest uitgebreide beschrijving. Allereerst moet 
opgemerkt worden dat, wanneer men spreekt van ’dé tjalk’, men een hele groep nauw aan 
elkaar verwante typen in één woord samenvat. Deze schepen vertonen alle een aantal 
overeenkomstige kenmerken. Het zijn vrij vlakke schepen, gebouwd om lading te dragen, die 
in het voor- en achterschip sterke ronde vormen hebben. De basisvorm van het dek is, zoals bij 
alle binnen- vrachtschepen, een rechthoek. De voorsteven is meer of minder gekromd, terwijl 
de achtersteven recht is. Aan deze steven is het roer bevestigd dat door middel van een 
helmstok bediend wordt. Aan weerskanten van het schip hangen zwaarden om het tegen 
afdrijven te behoeden. Dit is wel een zeer algemene omschrijving. Zij gaat op voor een groot 
aantal oud-Nederlandse schepen. Hierdoor is men al snel geneigd om deze schepen allemaal 
maar tjalk te noemen. Dit, omdat een dergelijk scheepstype van die naam in onze tijd nog 
steeds voorkomt. De naam tjalk komt ons dus zeer bekend voor. Maar hoe noemden de 
mensen uit de zeventiende eeuw deze scheepjes, die zo vaak zijn afgebeeld als decor op 
zeegezichten en haventaferelen? 
De naam tjalk werd in die tijd nog zeker niet algemeen gebruikt. De meest voorkomende 
benaming voor kleinere schepen was in die dagen het woord schuyt. Al naar gelang het 
gebruik sprak men van ’steygerschuyt’, ’brouwersschuyt’, ’waterschuyt’, ’zoutschuyt’ of 
’trekschuyt’. Alhoewel er auteurs zijn die er van uitgaan dat men het woord schuyt, schuit of 
schuite moet beschouwen als een type-aanduiding, lijkt mij dit een zeer algemeen begrip. Ook 
de diverse voor-voegsels zeggen naar mijn idee meer over het gebruik dan over de vorm van 
het schip 2). 
De twee standaardwerken uit de zeventiende eeuw die ons inlichten over de vorm en de bouw 
van de in die tijd gebruikte schepen zijn N.Witsen’s Aeloude en hedendaegsche scheepsbouw 
en bestier (eerste druk, Amsterdam, 1671) en De Nederlandsche scheepsbouw-konst open 
gestelt van Cornelis van Yk uit 1697. In 1690 verscheen een tweede druk van Witsen’s boek 
onder de titel Architectura navalis et regimen nauticum ofte Aeloude enz. Witsen noemt in 
zijn boeken een groot aantal schepen en uit zijn beschrijvingen kan men opmaken, dat de 
diversiteit in benaming niet altijd wil zeggen, dat men ook met wezenlijk verschillende typen 
schepen te maken heeft. Het is in de Architectura Navalis dat er voor het eerst in de literatuur 
sprake is van de tjalk. Opvallend hierbij is dat Witsen de tjalk noemt samen met een aantal 
andere vrachtschepen die behalve de binnenwateren ook de zee bevaren. In tegenstelling tot 
een groep schepen die ’meest alle onbequaam om in open zee te loopen, doordien niet 
genoegh opgeboeit, en te zwaar van hout zijn gemaakt’, gaat hij verder ’Doch de Vlaamsche 
pleiten, tjalken, evers, arben, krayers en snaauwen, schoon binnenlandtsvaarders zijn, 
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begeven zich dikmaal, al of maar drie eters voeren, over zee. Het zijn lange en platte schepen, 
met luiken overdekt, nevens welke wederzijdts een voetgang komt;zij voeren smakzeils, die de 
gemeene in lengte overtreffen’ 3). Meer informatie over de tjalk geeft Witsen niet. Lezen wij 
echter hoofdstuk dertien, Binnelandtsvaarders. Schepen van ongemeene gestalte’, dan zien 
wij een aantal schepen beschreven welke sterk aan de tjalk doen denken. Het meest opvallend 
hierbij is de afbeelding op bladzijde 171 (eerste druk) van ’Wijdt ofoverseesz veerschip’(afb. 1). 
In deze tekening herkent men direkt een aantal kenmerken die karakteristiek zijn voor de ons 
bekende tjalk: kromme voorsteven, rechte achtersteven met aangehangen roer, een rond 
voor- en achterschip en een dekindeling welke gelijk is aan die van de nog in de twintigste eeuw 
gebouwde binnenschepen. Het boeisel is in het achterschip niet zo sterk gebogen als de huid 
onder het berghout. Dit heeft tot gevolg dat er een hek of statie ontstaat waardoor het 
helmhout steekt. De dwarsdoorsnede ter hoogte van het grootspant laat zien dat het 
wijdtschip een platgeboomd schip was 4). De kielbalk is smal en aanzienlijk dikker dan de 
vlakdelen en loopt over de gehele lengte van het vlak door. Dit heeft Van Beylen ertoe bewogen 
het wijdtschip een kielschip te noemen 5). Naar mijn idee is dit misplaatst. Een kielschip is een 
op kiel gebouwd schip; dat wil zeggen, een constructie waarbij de huid niet haaks op de kiel 
aansluit. Veel oud- Nederlandse schepen hebben een plat vlak. Hierbij is dikwijls de kielbalk, 
of ook wel kielgang genaamd, de middelste gang van het vlak, meer of minder dik dan dé 
ernaast liggende delen. Om naar gelang van de kielgang te spreken van een platbodem of een 
kielschip lijkt mij onjuist en verwarrend. In de bij de tekening behorende tekst spreekt Witsen 
van een ’wijdtschip, overzeesz turfschip, veerschip of lastvoerder’. Hierin vinden wij een 
aanwijzing over de afmetingen van het schip en tevens over het gebruik ervan. Een andere 
naam die doorgaans in één adem met het wijdtschip genoemd wordt is smalschip. Behalve dat 
Witsen er de aandacht op vestigt dat dit schip een breed roer heeft, noodzakelijk vanwege de 
geringe diepgang, maakt hij ons niet veel wijzer. Echter uit diverse opmerkingen van Witsen 
en Van Yk mogen wij aannemen, dat het smalschip in uiterlijk niet veel verschilde van het 
wijdtschip. Het wijdtschip was groter dan het smalschip en in verhouding breder. 
In de tijd van Witsen en Van Yk stonden de maten van deze schepen in verband met de 
afmetingen van de stadssluis van Gouda. Deze sluis had een doorvaart- wijdte van 4,68 meter 
(= 16 voet 4 duim Amsterdams) en smalschepen waren zo gemaakt dat zij door de stad Gouda 
konden varen. Wijdtschepen daarentegen niet. Zowel Witsen als Van Yk geven maten van deze 
schepen. Witsen geeft als voorbeeld een wijdtschip met een lengte van 70 voet (19,81 m), een 
wijdte van 20 voet (5,66 m) en een holte van 8 voet 2 duim (2,31 m). Vergeleken mét de 
moderne tjalk uit de twintigste eeuw een tamelijk kort, breed en hol schip. Zijn smalschip heeft 
de maten 60 x 16 x 7 voet (16,98 x 4,53 x 1,98 m). Van Yk geeft de maten van een ’smalschip ofte 
wijtschip’. Dit is verwarrend maar lengte en breedte komen overeen met het smalschip van 
Witsen, de holte daarentegen niet. De afmetingen zijn: 15’8”x4 voet (16,41 x4,44x 1,13 m) 6). 
Wanneer wij ons nu de opmerking van Witsen herinneren, dat het smalschip een ondiep 
vaartuig was en daarom een breed roer nodig had, zijn de maten die hij opgeeft enigszins 
merkwaardig. Zijn smalschip heeft een holte van 7 voet (1,98 m). Op een lengte van 60 voet is 
dit geenszins ondiep. Het begrip holte is echter voor meer dan één uitleg vatbaar. Veelal werd 
de holte gemeten van de onderkant van het dek tot de bovenkant van de kielbalk, op de meest 
holle plaats van het schip, doorgaans even voor de mast. Ook kwam het voor, dat men de maat 
nam van de onderkant van het berghout tot de onderkant van de kiel. Naast deze twee 
methoden waren er nog meer mogelijkheden. Soms vermeldde men hoe men de holte mat, 
maar helaas doen Witsen en Van Yk dat niet. 
Enig houvast bieden de gegevens omtrent een wijdtschip dat de scheepstimmerlieden Willem 
en Dirk Martsz. Heus op het Realene-land te Amsterdam in 1671 bouwden voor Gilles 
Michielzoon Boon, veerschipper van Amsterdam op Deventer. Dit schip was over de stevens 
69 voet (19,53 m) lang, ’wijt over zijn barckhout’ 1 IA voet (4,81 m) en ’hol van de onderkant 
van het barckhout tot de onderkant van de kiel’ 5‘A voet (1,41 m) 7). Vergeleken met de 7 voet 
holte van Witsen’s smalschip lijkt dit ondiep, maar vergeleken met ons bekende maten van 
vrachtschepen uit latere eeuwen lijkt het wel aannemelijk. Om konklusies te verbinden aan 
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een vergelijking tussen een handjevol ons nauwelijks bekende schepen zijn deze gegevens 
echter volledig ontoereikend. Zo is het ook met de vele andere schepen die Witsen in zijn boek 
beschrijft. Enkele, zoals de damlooper en een bepaald model kaag, hebben eveneens 
kenmerken die sterk doen denken aan de ons bekende tjalken. Ik laat deze schepen buiten 
beschouwing omdat ik er voor dit verhaal te weinig concrete gegevens van heb. 
Het smal- en wijdtschip kunnen wij beschouwen als tjalkachtigen uit de zeventiende eeuw. 
Deze schepen kwamen niet alleen in Holland voor. Winsemius noemt in zijn geschiedenis van 
Friesland uit 1622 het smalschip samen met het ’carweel’ in de beschrijving van Harlingen 8). 
In hoeverre het woord smalschip als type-aanduiding gebruikt wordt, is niet duidelijk. Nog 
onduidelijker is het wanneer wij in de achttiende eeuw het smalschip weer zien opduiken in 
het noorden van het land. In advertenties in de Opregte Groninger Courant is er een paar keer 
sprake van een smalschip dat te koop wordt aangeboden. In twee gevallen worden deze 
smalschepen gebruikt als beurtschip van respectievelijk Groningen en Leeuwarden op 
Amsterdam. Van het Groninger beurtschip is niets anders bekend dan dat het geheel 
kompleet, ’met boot, zeyl en treyl en opgoed’ werd aangeboden in 1781. Het Leeuwarder 
schip was gebouwd in 1764 en had een lengte over de stevens van 61 Friese voeten (17,26 m) en 
een breedte van 14Vé voet (4,10 m). Alhoewel het wat betreft het vaargebied van het schip niet 
noodzakelijk was, zou dit smalschip door de Goudse sluis hebben kunnen varen. Anders was 
dat met het smalschip van de weduwe Claas Smidt die in 1745 haar schip te koop aan bood. 
Deze was 76 Friese voeten lang (21,51 m) en 1714 voet (4,95 m) wijt over het berghout. Het is 
aannemelijk dat dit schip, met misschien vele andere, smalschip genoemd werd ter 
onderscheiding van bredere soortgenoten. Uit de soms onduidelijke teksten van Witsen en 
Van Yk krijgt men de indruk dat de mensen zich toendertijd niet erg druk maakten over de 
benaming van de diverse schepen. 
Maar terug naar de tjalk In de achttiende eeuw werd deze term steeds vaker gebruikt ter 
aanduiding van binnenschepen en kleine kustvaarders. In 1789 publiceerde G.Groenewegen 
zijn Verscheide soorten van Hollandse schepen. Hierin wordt de tjalk een paar maal 
afgebeeld. De prent van de Friese turftjalk toont een schip, dat niet veel verschilt met de 
twintigste-eeuwse turftjalken.De meest opvallende verschillen vindt men in de tuigage. In 
plaats van het gaffeltuig voerden de tjalken uit die dagen veelal een spriettuig. Wijdt- en 
smalschepen komen bij Groenewegen niet meer voor. Daarentegen zien wij een aantal 
schepen die zonder meer tot de tjalkenfamilie gerekend kunnen worden. Ik bedoel hier de 
damlooper, het gaffelschip, de poon, het Brabants beurtschip, de kraak en de smak (afb.2). 
Enkele van deze zijn hekschepen. De Friese turftjalk echter is een plat dekschip, dus zonder 
roef en zonder hek. Bij Van Loon vinden wij niet alleen een beschrijving van de tjalk maar ook 
een lijnenplan 9). Zowel de door hem getekende tjalk als de Zuidhollandsche gaffel-tjalk 
(afb.3) zijn hekschepen. Het zijn beide vlakgaande schepen, volgens Van Loon uitsluitend 
gebouwd en zeer geschikt voor het vervoer van grote hoeveelheden lading zoals turf, hout en 
graan, over smalle en ondiepe wateren. Het spriettuig was in de eerste helft van de negentiende 
eeuw nog volop in gebruik. Van Loon pleit herhaaldelijk voor het bezaantuig. Dit behoeft 
enige uitleg. Zowel het spriet- als het gaffeltuig is zeer zwaar te bedienen. In de achttiende en 
nagentiende eeuw werd het grootzeil meestal gevoerd aan een staande gaffel of spriet. Deze 
rondhouten waren niet strijkbaar onder de vaart. Hierdoor had men onder alle weersomstan¬ 
digheden veel gewicht boven in de mast. Vooral met zeegang kon dit gevaarlijk zijn. Het zeil 
minderen onder de vaart geschiedde door het onderste kleed van het zeil, bonnet genaamd, af 
te nemen. Bij schepen die de binnenwateren bevoeren had dit zekere voordelen. Bij een 
deklast hoefde men slechts weinig aan het tuig te veranderen om toch door te kunnen zeilen. 
Op groter water was het extra zeil bijzetten des te moeilijker. Om deze redenen hield Van 
Loon zijn pleidooi voor het zogenaamde ’vallende bezaanstuig’, dat wil zeggen, een tuig 
waarbij het grootzeil gevoerd werd aan een strijkbare lichte gaffel 10). 
Niet alleen de zeilvoering had de aandacht van Van Loon. Ook over de rompvorm had hij zijn 
ideeën. Hij vond de tjalken zoals zij in zijn tijd gebouwd werden te goedkoop gemaakt. 
Hierdoor kon de scheepsbouwer niet die aandacht aan een schip besteden die voor het 
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verkrijgen van goede zeileigenschappen vereist was. In zijn visie waren de tjalken te veel 
rechthoekige dozen. In het voor- en achterschip zouden zij veel ronder en geveegder 
gebouwd moeten worden. Van Loon had met zijn kritiek gelijk. Vrachtschepen werden (en 
worden) echter gemaakt om er lading mee te vervoeren en de meest goedkope vorm met de 
meeste inhoud is die van de rechthoekige bak. Bij het bouwen van een schip bestaat er altijd 
een spanning tussen drie zaken: de kostprijs, de laadcapaciteit en de vaareigenschappen. Ook 
in de tijd van Van Loon wogen de eerste twee in vele gevallen het zwaarst. 
Wanneer men de lijnentekening van Van Loon bekijkt, dan kan men zeggen dat de tjalk in de 
eerste helft van de negentiende eeuw zijn vorm gekregen heeft die hij tot in onze tijd zou 
behouden. Uiteraard ging de techniek verder, zodat er in de tuigage en de constructie 
veranderingen plaats vonden, maar wat betreft de rompvorm en de indeling van het schip 
veranderden er geen wezenlijke zaken. 

Smakken en koffen 

Het woord smak kwamen wij reeds tegen bij Nicolaes Witsen. In zijn beschrijving van de tjalk 
noemt hij de smakzeilen waarmee deze schepen getuigd waren. Smakzeil was een andere en in 
de zeventiende eeuw veel gebruikte uitdrukking voor sprietzeil. Van enig verband tussen het 
woord smak en een bepaald scheepstype is bij Witsen en Van Yk geen sprake. Nemen wij een 
sprong van zo’n honderdvijfendertigjaar, dan zoeken wij bij Van Loon ook tevergeefs naar de 
smak. Was de smak dan een scheepstype dat uitsluitend in de achttiende eeuw voorkwam? Of 
moeten wij het meer zoeken in de benaming, in het woord smak, dat juist in die eeuw in 
gebruik was 11). Om hier een antwoord op te vinden zullen wij eerst het uiterlijk van de smak 
nader moeten bezien. Groenewegen geeft drie afbeeldingen van de smak (o.a. afb.2). Op twee 
daarvan zien wij een fors schip dat alle kenmerken heeft van de ons reeds bekende tjalk. Het 
derde exemplaar heeft het bijschrift ’Smakje of tyalk met een ferry-tuig’. Dit schip is duidelijk 
kleiner dan de twee eerder genoemde en heeft een andere tuigage. De grote smakken zijn 
tweemasters met aan de grote mast een fok, twee of drie kluivers, twee razeilen en een grootzeil 
aan een lange staande gaffel. Op het achterschip staat de kleine bezaanmast, ook wel druilmast 
genoemd. Zoals het onderschrift al aangeeft, heeft de kleine smak een ferry-tuig. Dit is een 
variatie op het spriettuig, het smakzeil. Ook dit schip heeft een druilmastje. Het meest in het 
oog springende kenmerk van de romp is het hek op het achterschip. Als wij deze schepen een 
naam moesten geven volgens onze twintigste-eeuwse terminologie, dan zouden wij spreken 
van een forse hektjalk. Naar zeventiende-eeuwse begrippen zou de smak thuishoren in de 
groep van het wijdtschip, de damlooper en de kaag. 
Dat Van Loon de smak niet noemt, wil niet zeggen dat dit schip in het begin van de 
negentiende eeuw niet meer voorkwam. Le Comte beschrijft in zijn Afbeeldingen van schepen 
en vaartuigen uit 1831 de smak wél 12). Het waren zeegaande schepen die hun vaargebied 
hadden van de Oostzee tot Portugal, maar die ook het Wad en de binnenwateren van 
Groningen en Friesland bevoeren. Hun grootte varieerde van 70 tot 140 ton (m3). De meeste 
smakken hadden zwaarden, maar Le Comte spreekt ook van kimkielen die de funktie van het 
zwaard overnamen. Le Comte noemt de smak ’de zuster der koffen’. Inderdaad, wanneer 
men afbeeldingen van Le Comte en Groenewegen van kofschepen vergelijkt met die van 
smakken, dan valt de gelijkenis direkt op. Er is echter ook een groot aantal verschillen, zowel in 
de tuigage als in de rompvorm. Bijvoorbeeld, waar de smak een druilmastje direkt voor de kop 
van het roer had, stond bij de kof de bezaanmast voor de helmstok en was dientengevolge het 
bezaanzeil groter. Het achterschip was boven de waterlijn geheel rond gebouwd zodat er geen 
hek was. De helmstok kon vrij draaien (zogenaamde ’draai-over-boord’). De kof was over het 
algemeen een forser schip dan de smak. Volgens Le Comte varieerde de grootte van 100 tot 
300 ton. 
Het belangrijkste verschil met de smak en de tot nu toe besproken tjalkachtigen zien wij in het 
onderwaterschip. Van Loon licht ons daar uitvoerig over in. Bij de nu volgende beschrijving 
moet wel bedacht worden dat het gaat om kofschepen zoals zij er rond 1830- 1840 uitzagen of 
volgens Van Loon uit zouden moeten zien (afb.4). Het waren schepen met een vrij smal plat 
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vlak. De kielbalk liep over de gehele lengte van het vlak door en stak daar 2 tot 3 palm (= 
decimeter) onder uit. Zowel in de kop als in het achterschip was de kof onder water gepiekt. In 
tegenstelling tot de tjalken de smak had de kof daar een zuiver S- spant. Van Loon schrijft, dat 
dit in vroeger tijden niet of veel minder het geval was. Ook de kiel was toen minder diep. 
Hierdoor hadden de achttiende- eeuwse koffen veelal zwaarden nodig. Alleen de grootste 
deden het zonder. Dit is in overeenstemming met de prenten van Groenewegen (afb. 5). Het 
kofschip zoals Van Loon dat beschrijft is nauwelijks meer een tjalkachtige te noemen. Boven 
water herkennen wij weliswaar de kromme voorsteven, de rechte achtersteven , het ronde 
voor- en achterschip enz., maar onder water wijkt het toch wel erg af. Een gepiekt achterschip 
kwam bij tjalkachtigen in de negentiende eeuw wel meer voor, maar de zeegaande kof van Van 
Loon, 120 last groot (240 ton), is toch een voorbeeld van een categorie schepen dat tot een 
eigen type is uitgegroeid. 
Welk beeld schetst de literatuur uit onze tijd van de smak en de kof? Het meest recente 
handboek op dit gebied, De maritieme geschiedenis van Nederland (deel III, blz. 28) 
beschrijft de smak als een zeegaande hektjalk die in de achttiende eeuw uitgroeide tot een 
kustvaarder die zowel op de Oostzee als op Frankrijk en Portugal voer. De kof wordt samen 
met de galjoot genoemd als kustvaarder die in de eerste helft van de achttiende eeuw tot 
ontwikkeling kwam. Het is duidelijk dat deze informatie gebaseerd is op gegevens van 
Groenewegen, Le Comte en Van Loon. In het volgende hoofdstuk zullen wij zien in hoeverre 
het nu geschetste beeld overeenstemt met archiefgegevens over tjalken, smakken en koffen uit 
de achttiende eeuw. 

2. met- zeil en treil 
Zoals uit het voorafgaande blijkt, zijn wij over tjalken, smakken en koffen minder volledig 
ingelicht wat betreft de achttiende eeuw. Immers, Witsen en Van Yk zijn de bronnen voor de 
late zeventiende eeuw en in de eerste helft van de negentiende eeuw zijn Van Loon en Le 
Comte onze informanten. Het gevolg hiervan is, dat de beschrijving van deze schepen dikwijls 
niet uitgebreider en concreter is dan de gegevens van deze schrijvers toelaten. Om over de 
vorm en de tuigage van de schepen meer te weten te komen, zijn er talrijke bronnen die ons 
kunnen inlichten. Onder de vele schilders en etsers die Nederland in de loop der eeuwen 
gekend heeft, zijn er veel die aan de waterkant hun onderwerpen zochten. Hun werk vormt 
een schat van informatie. In het kader van dit verhaal was het echter niet doenlijk om deze 
bron aan te boren. Slechts de specifieke scheeptekenaars Groenewegen en Le Comte kregen 
de aandacht. Om meer informatie te verkrijgen, met name over de afmetingen van de 
betreffende schepen in de achttiende eeuw, heb ik gezocht naar geschikt archiefmateriaal. Een 
bron die relatief veel gegevens bevatte, bleek de krant te zijn. In advertenties van ter verkoop 
aangeboden schepen bleken in vele gevallen de afmetingen van die schepen vermeld te zijn. 
Voornamelijk richtte ik mij op kranten uit Groningen en Friesland. In vergelijking met andere 
noordelijke kranten was het meeste materiaal te vinden in de Opregte Groninger Courant. 
Tevens is dit de oudste krant van Groningen. Door het nalezen van vele jaargangen op 
scheepsadvertenties kreeg ik zowel een beeld van de in die tijd in Groningen te koop 
aangeboden schepen als een idee van hun afmetingen. In deze advertenties ging het steeds om 
schepen van één of twee eigenaars. Schepen die geëxploiteerd werden in een zogenaamde 
partenrederij, werden zelden in hun geheel verkocht. Talloos zijn de advertenties van 1/32 of 
1/16 deel van een smak- of kofschip. In deze gevallen vermeldde men echter de naam van het 
schip, de tijd en de plaats van verkoping. Tot de standaardtekst van de scheepvaartadvertenties 
uit de achttiende eeuw behoorde de zin:’met zeil en treil, anklers en touwen’. Dit gaf aan dat 
het schip volledig vaarklaar over te nemen was. In het hier volgende staatje staan de 
afmetingen van tjalken, smakken en koffen naast elkaar. Het is de lengte over de stevens die 
met elkaar vergeleken worden. Deze is omgerekend van Groninger, Friese en Amsterdamse 
voeten in meters 13). Het zijn uitsluitend gegevens uit de periode 1743 tot 1798 14). 
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lengte in meters 
10 - 12 
12 - 14 
14 - 16 
16 - 18 
18 - 19 
19 - 20 
20 - 21 
21 - 22 
22 - 23 
23 - 24 
24 - 25 
25 - 26 
26 - 27 
27 - 28 

tjalken 

x 
x 
XX 

xxxx 
xxxxx xxxx 
XXXXX XXXXX X 

XX 

smakken 

X 

X 

X 

XXXXX X 

xxxxx xxxx 
xxxxx 
xxxxx 

koffen 
x 
XXX 

XXX 

X 

X 

X 

X 

X 

totaal 30 28 12 

Bij de tjalken zien wij dat de meest voorkomende lengte tussen de 19 en 22 meter ligt. De 
smakken, de zeegaande hektjalken, hebben over het algemeen een lengte tussen de 21 en 25 
meter. Tot nu toe is dit een beeld wat te verwachten was op grond van de informatie uit het 
eerste hoofdstuk. Bij de kofschepen echter komen de verrassingen. Ten eerste: het aantal ter 
verkoop aangeboden kofschepen is beduidend kleiner dan het aantal tjalken en smakken. 
Natuurlijk kan dit te maken hebben met de reeds eerder besproken eigendomsvorm, maar 
van verkopingen van parten van kofschepen is in de Groninger Courant niet vaker sprake dan 
van parten van bijvoorbeeld smakken en galjoten. Ten tweede: de twaalf koffen die met 
vermelding van hun afmetingen in de advertenties voorkwamen, zijn veel kleiner dan wij 
zouden verwachten. Immers, scheepjes met een lengte tussen tien en achttien meter kunnen 
wij moeilijk beschouwen als zeegaande vrachtvaarders. Het blijkt dat de term kofschip niet 
alleen gebruikt werd voor de ons reeds bekende kustvaarders, maar dat een klein soort 
binnenschip ook als zodanig benoemd werd. Wij zullen eerst ingaan op deze kleine 
kofschepen. 
Het blijkt dat op grond van de door mij gevonden gegevens geen sprake is van een 
ontwikkeling naar een groter kofschip in de loop van de achttiende eeuw. In alle decennia 
tussen 1743 en 1798 trof ik advertenties aan van kleine kof- schepen. Zij werden te koop 
aangeboden als ’kofschip’, ’kofschuite’, ’klein kofschip’, ’kofschipje’ of’kofke’. In een enkel 
geval gaf de tekst van de advertentie wat ruimere informatie. Zo weten wij dat het kofke dat 
Coert Lubbers in 1760 aanbood in de beurt op Dokkum voer. Dit schip was 16,94 m lang, 4,09 
m breed en 1,25 m’hol op zijn berkhout’. Het kofke was gebouwd in 1756. Ook het kofschipje 
van Tamme Wierts, 11,09 m lang en 3,21 m breed, was een beurtschip. Het voer van Norden 
op Groningen 15). Als beurtschip was dit schip wel een zeer klein exemplaar. 
Een van de meest interessante advertenties is die uit de krant van 5 januari 1781. Hierin biedt 
Jogchum Jans zijn ’tjalk of kofschip’ te koop aan. Dit schip had de afmetingen 18,10 x 3,60 x 
1,24 meter en had een ’eiken weigering, een klein Friesch roefje en ronde luiken’ 16). Kortom, 
zowel van naam als van dekindeling een beurttjalkje. Opmerkelijk is het dan ook in de 
negentiende eeuw nog sprake is van deze kleine kofschepen. In het archief van een 
Rotterdamse notaris trof ik de beschrijving aan van een kofschip dat in 1870 voor fl 5200,- 
verkochtwerd. Dit schip had de afmetingen 12,26x3,82x2,07 meter 17). Een kort maar zeer 
hol scheepje. In 1885 werd blijkens een bericht in de N.R.C. een kofschip van 68 ton als 
lichterschip naar Hamburg verkocht voor fl 4000,-. Al deze schepen hadden bij lange na niet 
die afmetingen waarvan Van Loon en Le Comte spreken. Hoe zagen deze kleine koffen eruit?. 
Helaas ken ik geen afbeeldingen waarop deze schepen onder de naam kofschip staan 
afgebeeld, maar uit enkele opmerkingen in de advertentie teksten zijn wel enige voorzichtige 



konklusies te trekken. In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien dat de kof boven de waterlijn 
veel gelijkenis vertoont met de tjalk. Het grote verschil zit hem in het gepiekte voor- en 
achterschip onder water. Het ging in die beschrijving echter om de grote zeegaande koffen. 
Het lijkt mij aannemelijk dat de kleine kofschepen deze gepiekte vorm in veel mindere mate of 
zelfs helemaal niet hadden. Hun afmetingen maakten het mogelijk dat zij gebouwd werden op 
de kleinste werven in de provincie. Het is niet waarschijnlijk, dat men op deze werfjes al in de 
achttiende eeuw een vorm ontwikkeld had waar Van Loon rond 1830 nog voor pleiten moest 
om haar ingang te doen vinden op de grotere werven. Wat er dan overblijft voor beeld van het 
’kofschipje’ is dat van een kleine tjalk. 
Dat het kleine kofschip niet veel verschild kan hebben van de toenmalige tjalk bleek ook al uit 
de benaming ’tjalk of kofschip’ in de advertentie van Jogchum Jans. Een verschil tussen de 
tjalken en de bedoelde kofschepen is de relatief grotere holte van deze laatste. Een goede 
vergelijking vinden wij in een kofschip dat in 1753 in de krant stonden een’tjalkschuitje’ dat in 
1796 te koop werd aangeboden 18). Beide schepen waren 12,76 m langen 2,90 m breed. De 
kof had een holte van 1,16 m en de tjalk van 80 cm. In beide gevallen gemeten ’tot de 
bovenband van zijn uitwatering’. Mogelijk was het verschil in holte in zijn algemeenheid 
gesproken de reden om deze nauw aan elkaar verwante schepen anders te benoemen. 
In de advertenties van de Groninger Courant en de Ommelander Courant kwam ik slechts 
drie maal een kofschip tegen dat de grootte van een kustvaarder had. De oudste daarvan, het 
’koffeschip Dantumadeel’, werd in 1766 te koop aangeboden en had de afmetingen 25,81 x 
6,52 x 3,05 meter. Het kofschip ’Juffrouw Bouke’ was gebouwd in 1765 en werd elfjaar later 
verkocht. Dit schip mat 84 rogge lasten (ca. 115 ton). Het grootste kofschip had een lengte over 
de stevens van 27,96 meter en was gebouwd in 1784. In 1796 stond het ter verkoop in de krant. 
Aan de afmetingen van de’Dantumadeel’ zien wij dat de grote kof een breed en diep schip was 
in vergelijking met de tjalken. 
Over de constructie en de afmetingen van een dergelijk schip worden wij uitgebreid ingelicht 
door het contract tussen de opdrachtgevers Valk en Riganeau en de meesterscheepstimmer- 
man Johannes Meijer te Amsterdam voor een nieuw te bouwen kofschip 19). Dit schip had een 
lengte over de stevens van 24,62 meter, een breedte over de berghouten van 6,29 meter en een 
holte, gemeten op zijn uitwatering, van 2,90 meter. Het zou opgeleverd moeten worden op 8 
november 1760. Dit kofschip had zwaarden. De kielbalk was ruim 35 cm breed en een kleine 
19 cm dik. Het vlak had een dikte van 7,8 cm. Met een kiel die slechts 11 cm onder het vlak 
uitstak was deze kof een echte platbodem. Over de vorm van het voorschip spreekt het 
contract niet maar het achterschip behoorde ’een gewrongen piek, wel voorzien van hout en 
laastelijk een loos kabelgat onder de kajuit’ te zijn. Uit de beschrijving van romp en opbouw 
blijkt dat deze kof geheel past in het beeld dat Groenewegen, Le Comte en Van Loon er ons 
reeds van gaven. 
Uit het feit dat er rond 1760 reeds sprake was van dergelijke grote kofschepen,naast de kleine 
binnenschepen van die naam, kan men konkluderen dat in de achttiende eeuw niet zozeer een 
ontwikkeling bestond van een klein- naar een groter kofschip, maar dat beide naast elkaar 
voorkwamen. Opvallend blijft het kleine aantal grote kofschepen, dat ik in de advertenties 
tegenkwam. Als de koffen dan niet de kustvaarders van Groningen waren, welke schepen 
waren dat dan wel? In dit verhaal heb ik de galjoten buiten beschouwing gelaten. Hier moet 
opgemerkt worden dat deze schepen een zeker aandeel hadden in de kustvaart. In de 
scheepsadvertenties kwamen zij echter zelden voor en indien dit het geval was, werd het schip 
in slechts een enkel geval in haar geheel aangeboden. Doorgaans waren het parten in een 
galjöotschip welke verkocht werden. 
Dé kustvaarder in het Groningse gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw was het 
smakschip. Tegen drie zeegaande koffen kwam ik tweeënvijftig smakken in de advertenties 
tegen. Van deze smakken was er slechts één welke te klein was om een zeeschip geweest te 
kunnen zijn. De andere eenenvijftig hadden een lengte die varieerde van 20 tot 25 meter. De 
schepen waarvan de lengte werd vermeld, zagen wij reeds in het staatje hierboven. Bij de 
andere smakken werd slechts de tonnage gegeven. Deze lag tussen de 80 en 150 ton. Uit 
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diverse opmerkingen in de advertentieteksten kunnen wij opmaken dat de smakken op zee 
voeren. Opmerkingen als oud één Noordsche reis’, ’zojuist uit zee gekomen’ en ’te koop een 
smaklading hout van Noorwegen’ maken duidelijk dat het om kustvaarders ging. Een 
dokument uit het Amsterdamse gemeentearchief bevestigt de veronderstelling, dat smakken 
veel meer dan koffen als kustvaarder werden gebruikt. Op de dertiende maart en volgende 
dagen van het jaar 1731 verschenen 132 schippers voor de Amsterdamse notaris Pieter van der 
Menten. Zij kwamen bij hem om afspraken te maken over het vervoer van vee uit Holland naar 
Denemarken. Het merendeel van deze schippers kwam van de Friese kust, uit Dokkum, 
Ameland, Makkum, Sneek, Hindeloopen, Woudsend enz. Enkelen kwamen uit Blokzijl of 
Monnikendam. Van de 132 schepen die in het dokument genoemd worden, zijn er 72 als smak 
aangeduid. Verder worden er 35 tjalken met name genoemd. Slechts één ’cofschip’ wordt 
vermeld. De overige aanduidingen zijn ’gaffse schip’, ’schip’, ’sprietschip’ en ’schuytschip’. 
Vergeleken met de tjalk was de smak in het algemeen een groter schip. Wij zagen dit reeds in 
het staatje, maar ook in de verhouding van lengte op breedte, en breedte op holte was er 
verschil. Van de 28 smakken verhield de lengte zich tot de breedte gemiddeld als 4,1 : 1. Dit 
gemiddelde ligt tussen de uitersten 3,6 en 4,6. De breedte-holte verhouding was gemiddeld 
2,2 : 1, liggend tussen 2,0 en 3,0. Bij de 30 tjalken waren deze getallen als volgt: lengte: breedte 
= 4,9 : 1, tussen 4,3 en 5,4; breedte : holte = 3,0 : 1, tussen 2,2 en 3,7. 
Eén tjalk liet ik bij deze berekening buiten beschouwing. Deze had namelijk zeer afwijkende 
afmetingen. Op een lente van 20,15 meter en een breedte van 4,38 meter was dit schip 2,26 
meter hol. Het bleek dat het hier ging om een zeetjalk. ’Wordt verkocht te Embden, zo laatst 
van Noorwegen gekomen’, luidde de advertentie tekst 20). Dit schip van Abraham Jansz. 
Koster was de enige zeetjalk die als zodanig te koop werd aangeboden. Wél kwam het enige 
keren voor, dat er een tjalkschip in de krant stond waarvan vermeld werd dat het schip 
bekwaam was om op Hamburg te varen. Het verschil tussen een voor de kustvaart gebouwde 
tjalk of smak en een binnenschip is dus wat de romp betreft te vinden in een relatief grotere 
breedte en holte van de eersten. 

3.Samenvatting 
Wanneer wij de gegevens over tjalken, smakken en koffen uit het tweede hoofdstuk vergelijken 
met het beeld dat de literatuur ons hiervan geeft, dan valt een aantal verschillen op. De 
belangrijkste hebben betrekking op het kofschip. Zoals wij reeds zagen kan men moeilijk 
spreken van hét kofschip , omdat deze term voor meer dan één soort schip gebruikt werd. 
Naast de uit de literatuur bekende kustvaart koffen’ bleken er ook kleine binnenschepen van 
die naam te hebben bestaan. Ik veronderstel dat deze scheepjes niet veel verschild hebben van 
de toenmalige tjalken. Misschien moeten wij in dit verband denken aan de kleine Oostfriese 
tjalken, die tot in het begin van onze eeuw gebouwd werden in de veenstreek achter Leer en 
Papenburg. Qua uiterlijk vertoonden deze scheepjes veel gelijkenis met de koffen zoals 
Groenewegen en Le Comte hen afbeelden 22). 
Dat de kof in de tweede helft van de achttiende eeuw dé kustvaarder van Nederland in het 
algemeen en van Groningen in het bijzonder was, lijkt mij twijfelachtig. Veel méér heb ik het 
idee, dat de smak in die periode een zeer belangrijk aandeel in de kustvaart had. De tjalk had 
reeds de funktie die hij in de twintigste eeuw ook nog zou hebben, namelijk, al naar gelang zijn 
grootte, inzetbaar op alle mogelijke binnen- en kustwateren. 
Bij deze poging om enige duidelijkheid te verkrijgen omtrent het uiterlijk en het gebruik van 
enkele scheepstypen, moet opgemerkt worden dat de onderzoeker van nu de neiging heeft om 
achter verschillende benamingen evenzovele scheepstypen te zoeken. Ik ben van mening, dat 
men hierbij al snel te ver gaat. Men kan vaak wel spreken van een groep schepen met in 
hoofdzaak dezelfde kenmerken, bijvoorbeeld de tjalkachtigen, behorende tot de groep van de 
kromstevens, maar om een verdere uitsplitsing te maken zal men over veel meer gegevens 
moeten beschikken dan tot nu toe het geval is. Hierbij komt dat het nut van dit alles veelal niet 
verder gaat dan het tevreden stellen van de systematische geest van de onderzoekers. De 
mensen uit de zeventiende en achttiende eeuw maakten zich over dit alles niet zo druk. ’Smal 
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ofte wijtschip’, smakje of tjalk, tjalk of kofschip, de naam was voor deze mensen niet zo 
belangrijk. Zij wisten echter waarover zij het hadden. Voordat wij wat betreft deze schepen dat 
óók weten, zal er nog het een en ander aan archief- en iconografisch onderzoek gedaan 
moeten worden. 
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Noten 

1. Het was S.J.van der Molen die in de openbaarheid bracht, dat in het boekje van W.E.van 
Dam van Isselt, De verdediging van Frieslant 1672-1673, sprake is van ’thiallicken’, 
voorkomende in een archiefstuk uit 1673. 

2. Van Beylen stelt: ’De benaming is wel degelijk bedoeld als een typebenaming en niet als 
een enigszins geringschattende en pejoratieve aanduiding van allerlei soorten vaartuig¬ 
en van minder allooi’. Vervolgens beschrijft hij diverse ’schuittypen’ die zoveel van 
elkaar verschillen, dat hij naar mijn mening zi;n eigen stelling eerder ondergraaft dan 
met argumenten staaft. 

3. Witsen, tweede druk, deel 1, blz. 189 
4. Witsen, tweede druk, dwarsdoorsnede op blz. 179 
5. Van Beylen, blz. 168 
6. Van Yk, blz. 311 
7. Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam 

(Ed.J.G.van Dillen) (R.G.P., 144). Den Haag, 1974, nr. 1770 
8. Winsemius, Chronique 
9. Van Loon, Beschouwing 

10. Van Loon, Handleiding, I, blz.56-57 
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11. Franck’s etymologisch woordenboek gaat er vanuit, dat het woord smak of smacke als 
scheepsbenaming is ontstaan uit de samenstelling smak + een typenaam. Dit omdat 
smak ook een soon zeil aanduidt. 

12. Le Comte, blz. 12-13 
13. Bij omrekening heb ik de maten aangehouden die W.C.H.Staringh geeft: één Amster¬ 

damse voet = 11 duim = 28,3 cm. Eén Friese voet = 12 duim van 0,023 meter = 28,3 cm. 
Een Groningse voet = 12 duim = 29,2 cm 

14. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Opregte Groninger Courant, de Ommelander 
Courant, R.A.G. LXV bl en Notarieel Archief, Gemeentearchief Amsterdam 13434 

15. Opregte Groninger Courant 15 oktober 1790 
16. De wegering is de binnenhuid van een schip 
17. NNA, Gemeentearchief Rotterdam 1175 
18. Ommelander Courant 15 november 1776 (tjalk), Opregte Groninger Courant 13 januari 

1753 (kof) 
19. N.A., Gemeentearchief Amsterdam 13434-85 
20. N.A., Gemeentearchief Amsterdam 6801. Met dank aan de heer F. G. Spits te Haren die 

mij op dit document opmerkzaam maakte. 
21. Opregte Groninger Courant 15 augustus 1775 
22. In het Heimatsmuseum van Leer is een van de laatste Oostfriese tjalkjes bewaard 

gebleven. Goed vergelijkingsmateriaal geeft het werk van de Oostfriese kunstenaar Ernst 
Petrich. 

/. ’Een wijdt of overseen veerschip van tersnijden of van boven op te zien’. N. Witsen, Aeloude en hedendaegsche scheepsbouw 

en bestier, Amsterdam, 1671, t.o. blz. 170 
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2. ’Smak onder zeylgaande. ’G.Groenewegen, Verscheide soorten van Hollandse sckeepen, 1789, katern E, nr. 4 
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1. De Zuidhollandsche gajfel-tjalk. F.N. van Loon, Handleiding tot den burgerlijken scheepsbouw, Workum, 1838, plaat 15 

4- De Nederlandsche koj van 120 last. b ,\. van Loon, Handleiding tot den burgerlijken scheepsbouw, Workum, 1838, plaat 7 
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5. Kofzeylende bij de wind'. G. Groenewegen, Verscheide soorten van Hollandse scheepen, 1789, katern' E, nr. 5. 
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Muiterij op het fregat de ’Venus’, 1779 

J.R. Verbeek 

Inleiding en voorspel: tot 12 augustus 1779. 
De Venus was een met 150 koppen bemand fregat, gemonteerd met 26 stukken geschut, in 
1768 gebouwd voor de Admiraliteit Amsterdam. Van maart tot december 1779 lag het fregat 
de Venus voor anker ter rede van Texel, na een h uistocht in de Noordzee en het Kanaal. Bij 
afwezigheid van kapitein J.P. van Braam voerde luitenant J.L.Bosch in augustus het 
commando. 
Op woensdag 4 augustus deelde schieman Pieter Schiebergen, naar aanleiding van zijn 
bedanken voor de permissie aan land te mogen gaan, mee aan luitenant Bosch, dat er een brief 
Ogeschreven was 1) aan de Admiraliteit, waarin een deel van de bemanning verklaarde niet 
meer van boord te gaan om zo ontslag uit ’s lands dienst te verkrijgen. De manschappen die 
getekend hadden behoorden tot het’oude volk’, dat nog met distinctie onder schout-bij-nacht 
Zoutman had gediend, ’s Avonds verzocht het ’oude volk’ luitenant Bosch ’in seer 
gemodereerden en ordentelijke termen’ 2) hun verzoek om ontslag door de Admiraliteit of 
kapitein Van Braam te doen aanvaarden, hetgeen hij weigerde, gezien het feit dat het fregat de 
Venus nog slechts vijf maanden , nl. tot december 1779 in dienst zou blijven, en hij als officier 
niet over hun ontslagaanvraag kon beschikken. Ten einde zijn manschappen zekerheid te 
geven over de genoemde datum van bëindiging van actieve dienstperiode, bood hij aan 
daaromtrent een brief te schrijven aan de Admiraliteit. Hiermee ging het ’oude volk’ accoord 
en beloofde hun tijd uit te dienen. 
Op donderdag 5 augustus herriepen de constabelsmaat Pieter Cristiaansz en de matroos 
Hendrik Asing van der Linden hun gegeven woord, hierin gevolgd door ’een gedeelte vant 
volk welke savonts te vooren meede hun woord gegeeven had om tot bepaalde tijd te dienen’, 
en verzochten de overeengekomen brief aan de Admiraliteit niet te verzenden, hetgeen 
luitenant Bosch weigerde. Uit deze brief, die door luitenant Cornelis van Kerchem ’s avonds 
op het ’postcomptoir’ werd aangeboden, blijkt dat luitenant Bosch de schieman Pieter 
Schiebergen na het incident op de vierde augustus,waarbij hij laatstgenoemde bemannings¬ 
leden verbood aan land te gaan en andere ophitste, niet in de ijzers dorst te zetten, omdat 
’daardoor de gemoederen, welke reeds wat aan het gisten (waren), gaanden zouden gemaakt 
hebben’ 3). Mogelijk deelde luitenant Bosch op de gebeurtenissen van 18 juli 1779 4), toen het 
scheepsvolk niet verscheen op het bevel ’vleeschbakken boven’, waarop luitenant Bosch 
terstond het vlees onderzocht en overboord liet werpen en het volk spek tot schafting gaf, ’als 
willende gaarne de daaruyt konnende ontstaane ongereegeldheedens direct voortkomen’. De 
onderofficieren, door luitenant Bosch aangeduid als ’dubbele rantsoensgasten’ waarvan de 
meesten met het scheepsvolk schaften, betuigden desgevraagd nooit klachten over het vlees 
van het volk gehoord te hebben. Omdat de bottelier Roelof Roelofsz verklaarde dat de pekel 
de benauwde lucht veroorzaakte en luitenant Bosch bij het proeven vaststelde dat de smaak 
van het vlees beter was dan de reuk, kwam hij op het idee dat het volk door de een of ander 
moest zijn opgestookt, ’alsoo sij juyst generaal haare bakken omlaag hielden’ 5). Alle pogingen 
van luitenant Bosch om meer hierover te vernemen faalden, slechts de tamboer Johannes 
Stein getuigde dat hij ’den schieman Pieter Schiebergen hade hooren zeggen dat den eerste die 
het hard hadde booven te brengen van hem een pak slaagen zoude hebben’ 6). Hangende het 
onderzoek werd Schiebergen permissie om naar Amsterdam te gaan geweigerd, welke 
permissie hem op 3 of 4 augustus alsnog werd verleend bij gebrek aan verder getuigen 7). 
Op zaterdag 7 augustus arriveerde een missive van de Admiraliteit, welke de zesde augustus 
was verzonden als antwoord op de, door luitenant Bosch verzonden, missive van de vijfde 
augustus. Luitenant Bosch kreeg hierin de voor hem geruststellende mededeling ’dat wij (de 
Admiraliteit) uw gehouden conduites in deeze aprobeere’, hij diende verder het volk te doen 
begrijpen dat een versoek tot ontslag, staanden de reysen met hun capiteijn waarbij zij in 
dienst zijn geangageert zeer teegen de goede order strijdende is, dog dat zij van de gunst en 
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billijkheid van deeze Raad en te verwagten hebben, dat zoo zij zig bij aanhoudentheid na hun 
pligt bleeven gedragen sij tot geen langer dienst dan onder hunne jegenswoordige capiteijn op 
het thans bij hem gecommandeerd werdende fregat de Venus zullen werden geconstringeerd, 
maar bij expiratie deser dienst werden afgedankt’ 8). Na het voorlezen van bovenstaande 
inhoud van de missive van de Admiraliteit, werd luitenant Bosch door de ’blijmoedige’ 
manschappen bedankt, daar ze de intentie niet begrepen hadden. 
Op zondagmorgen 8 augustus gaf luitenant Bosch, daartoe uitgenodigd door onder andere de 
schieman Pieter Schiebergen ’nadere eludatie’, waarop de manschappen zeer ontevreden 
werden, daar ze indertijd gedwongen waren om dienst te nemen bij kapitein Van Braam 9), en 
deze beloofd had dat ze niet langer dan een maand of zes zouden behoeven te dienen, hetgeen 
inmiddels was uitgelopen tot 17 maanden 10). Het ’oude volk’ verzocht luitenant Bosch 
contact op te nemen met kapitein Van Braam, die op zijn buitenplaats verbleef en te schrijven 
of’zijn Edele’ aan boord wilde komen, bij welke gelegenheid schieman Pieter Schiebergen 
luitenant Bosch verzekerde ’wij zoeken Uw Mijn Heer in geen onaangenaamheeden te 
helpen’, waarop luitenant Bosch hem toevoegde dat hij, noch een van de zijnen daar capabel 
toe was 11). In de brief die de luitenant nog dezelfde avond verstuurde naar de Admiraliteit liet 
hij zich voorzichtiger uit: ’het is eene zeer netellige en onaangenaame omstandigheid voor mij 
en terwijl zig de equipage ordentelijk en zeer gewillig gedraagt kan ik in deesen ook geen forces 
gebruiken....durf zeggen zoo zij er geen aanleiding toe geeven deesen van geen goed effect 
zouden zijn’ 12). Hiermee drukte luitenant Bosch de kern van het later gevoerde beleid uit. 
Maandag 9 augustus schreef luitenant Bosch de toegezegde brief aan kapitein Van Braam, met 
het verzoek weer aan boord te komen 13), waaraan deze onmiddellijk gevolg gaf, getuige de 
opmerking in het journaal op woensdag 11 augustus: ’quam ons kapteijn J.P. Van Braam aan 
boord’ 14). Van Braam, die alles aan boord ’voor het uijterlijke in een goede staat’ vond, 
verwachtte dat het ’oude volk’ hem meteen zou aanspreken over het door hen verlangde 
ontslag, ’dog passeerden den dag sonder dat daaromtrent iets voorviel’ 15). 
Het oproer: 12 augustus 1779. 
Donderdagmorgen de 12de augustus gaf kapitein Van Braam de onderofficieren de opdracht 
hun volk na te zien ’of wel schoone hemden aanhadden en of zij ook ongedierten besaaten’ 
16). De schieman Pieter Schiebergen weigerde het bevel uit te voeren en ’zijde uyt naam van 
sijn gasten zij zig zelfs wel konden nasien’ 17). Hierop kreeg de schieman de order de visitatie 
op het achterdek uit te voeren onder toezicht van kapitein en officieren. Inmiddels was ook de 
constabelsmaat met het volk aan dek gekomen en vroeg een onderhoud met kapitein Van 
Braam, die hen de kuil instuurde onder toevoeging dat ze één voor één volgens de rol voor 
verhoor in de kajuit geroepen zouden worden, Van Braam had namelijk de verwachting dat er 
onder het volk nog waren die niet tot de ontevredenen behoorden, maar geprest werden om 
mee te doen en zich wel zouden uiten als ze persoonlijk benaderd werden 18). Het verhoor 
zou geschieden in de aanwezigheid van de kapiteins Silvester, Spengler en Reijntjes, die 
hiertoe aan boord kwamen. Als eerste werd bij afwezigheid van de schipper de bootsman 
Roelof Thie naar binnen geroepen. Hij ontkende enige brief aan de Admiraliteit te hebben 
ondertekend, maar toonde zich verheugd bij de gedacht afgedankt te worden. Na de 
bootsman werd de schieman binnengeroepen, welke beweerde uit naam van al het volk te 
spreken, waarmee hij de poging van kapitein Van Braam om de sterkte van de partij van 
ontevredenen te schatten fnuikte, en zijn onvrede uitdrukte over het gedwongen dienstver¬ 
band. Verder zei hij tegen Van Braam, ’dat wanneer hij, capiteijn hun wilde spreeken, hij 
alsdan de goedheyd geliefde hebben op het dek te koomen’ 19). Omdat hij, ondanks het door 
de kapiteins aangevoerde, persoonlijke argument dat hij als van matroos tot schieman 
opgeklommen nog de minste redenen had om zich tegen de verdere dienst te verzetten en hij 
staande de ’reysen’ reeds twee ’advancementen’ ontvangen had, in deze houding persisteerde 
en men hem als de leider van de insubordinatieve beweging aanmerkte, oordeelden de 
kapitein Silvester en de andere kapiteins het raadzaam om de schieman provisioneel aan 
boord van het fregat de Beverwijk te zenden, waartoe luitenant Bosch aan dek ging om een sloep 
uit dit fregat aan te roepen. Door Schiebergen van het overige volk af te zonderen zou dit wel 
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meer handelbaar worden, daar uit de woorden van Schiebergen was gebleken ’dat hij veel 
ingressie op het volk moest hebben’ 20). 
Daar luitenant Bosch rekening hield met moeilijkheden, stak hij een geladen pistool, welke hij 
door luitenant van Kerchem uit zijn hut had laten halen en laden, in zijn zak. De kapiteins en 
de luitenant voerden de schieman, door Van Braam bij zijn kraag gevat, naar buiten met de 
intentie hem op de inmiddels gearriveerde sloep van het fregat de Beverwijk te zetten, doch 
zodra Schiebergen onder het halfdek kwam riep hij: ’jongens geef me mijn hoed!’ 21), waarop 
het volk, Schiebergen sprak van wel vijftig matrozen 22), in tumultueus geschreeuw opdrong 
onder leiding van constabelsmaat Pieter Christiaansz en bootsmansmaat Jan Fijbroek, om de 
schieman te ontzetten. Pieter Schiebergen verklaarde later bij zijn verhoor dat ’de gemelde 
capiteijn Van Braam ter dier tijt zoo door matroosen als soldaaten zoodaanig was omsingelt 
dat hij nergens heen konde 23). De luitenant Bosch, sig verbeeldende dat den eerstgenoemde 
(Pieter Christiaansz) mij (Van Braam) te lijf wilde’,’achtte nu het moment gekomen om zijn 
pistool uit zijn zak te halen en sette het hem (Pieter Christiaansz) op het lijf, zeggende tegelijk 
laat geddoome los of ik schiet er op toe 24). Daar de constabelsmaat geen gehoor gaf aan dit 
bevel, drukte de luitenant af, ’dog de trekker wat te vast staande, konde het (schot) zoodra niet 
lossen, voor en aleer hij (Christiaansz) onder het gedrang van het volk kwam’ 25). Luitenant 
Van Kerchem stond met twee geladen pistolen dicht bij de schieman, doch maakte geen 
gebruik van zijn wapens. Hierop werden de soldaten in het geweer geroepen, doch omdat hun 
korporaal, zijnde commandant der soldaten, ook in het complot zat, verschenen zij niet. Toen 
de kapiteins om assistentie riepen in de vorm van gewapende sloepen met grenadiers van 
fregat de Beverwijk,\iep het muitende volk naar het geschut aan bakboordzijde en bracht het tot 
gevecht in gereedheid, een van hen stond met een brandende lont bij de stukken, anderen met 
de verschillende laad- gereedschappen, met de intentie zich met geweld te verdedigen. Zelfs 
werd een stuk op de kapiteins en de officieren gericht. Kapitein Van Braam vroeg aan de 
schieman, wat hun bedoeling was en of zij iets over de victualie of de behandeling door 
kapitein of officieren te klagen hadden. Het volk ontkende klachten te hebben en riep om het 
beloofde ontslag uit ’s lands dienst en deelde mee een gunstig antwoord te verwachten van 
zijne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassauw’, die zij hadden 

geadresseerd. Deze missive was, evenals de missive aan de Admiraliteit, geschreven en 
weggezonden buiten weten en toestemming van kapitein Van Braam of de ter dier tijd 
commanderende officier. Daar Van Braam hen het verlangde ontslag niet kon verlenen, werd 
overeengekomen dat de bemanning zich rustig zou houden en Van Braam een brief over deze 
zaak zou schrijven aan de Admiraliteit. Luitenant Bosch gaf hierna order de krassers, wissers, 
handspaken, koevoeten en lontstokken te bergen, hetgeen het volk pas uitvoerde nadat de 
schieman Pieter Schiebergen met de woorden ’kom jongens berg dat maar weer op’ zijn 
instemming met het gegeven bevel had laten blijken 26). Het volk gehoorzaamde vervolgens 
weer aan de verdere orders, maar bleef voortdurend op haar hoede. Luitenant Bosch vertrok 
in opdracht van de kapitein nog dezelfde dag naar Amsterdam om de door Van Braam 
geschreven missive aan de Admiraliteit persoonlijk te overhandigen, en een breedvoerig 
verslag te doen van de gebeurtenissen waarvan hij getuige was geweest. 

Periode van slepend conflict en onderhandelingen, 12 augustus tot 12 septemberl 779. 
Op zaterdag 14 augustus arriveert met de postschuit een missive van de Admiraliteit, welke 
door kapitein Van Braam aan de voor de boeg verzamelde manschappen werd voorgelezen. 
De Admiraliteit had op het vernemen van het bericht van de ongeregeldheden van de twaalde 
augustus, daarover zitting gehouden en besloten dat ’Zijne Doorlugtige Hoogheid’ Prins 
Willem V de beslissing over de ontslagaanvrage van het ’oude volk’ moest nemen. De 
bemanningsleden waren met deze informatie zeer in hun schik, ’vertrouwende een gunstig 
antwoord op hun versoek te zullen erlangen’ 27). In een missive, gericht aan de Admiraliteit, 
die kapitein Van Braam op dezelfde dag verstuurde, merkte hij op dat het ’oude volk’ het 
scheepswerk met zeer veel ’ijver en vigilantie’ waarnam, ’egter met deze restrictie dat sig des 
nagts bijsonderlijk op hunne hoede hielden en voor een overrompeling scheenen te vreezen’ 
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De Stadhouder Prins Willem V schreef op 17 augustus aan de luitenant-admiraal van Holland 
en Westfriesland Willem baron van Wassenaer van Rosande over de’ Venus:’ thans is er een 
onaangenaam geval in Texel, hetgeene ik niet gaarne zoude termineeren zonder Uwes Hoog 
Edelgebooren Heeren advijs daarop te hebben ingewonnen’ 29), waarop de luitenant- 
admiraal per koets in dertien uur van zijn buitenverblijf te Echteld naar ’s-Gravenhage reisde 
en de Prins adviseerde een onderzoek te doen instellen naar de gebeurtenissen op het fregat 
Venus door de Hoge Scheepskrijgsraad. 
Op zondag de 22e augustus arriveerde luitenant Bosch met een loodsschuit, en bracht een 
missive van de Admiraliteit mee, waarin het besluit van de Prins werd meegedeeld. De Hoge 
Scheepskrijgsraad zou het onderzoek uitvoeren van af het landsjacht; met de bemanning 
kwam kapitein Van Braam overeen dat ze acht dagen op de komst van het jacht zouden 
wachten - de schieman wilde aanvankelijk slechts vier dagen toestaan - gedurende welke tijd de 
bemanning haar plicht zou doen. Het jacht, met aan boord de leden van de Hoge 
Scheepskrijgsraad arriveerde echter nog diezelfde middag, daar het al op 19 augustus uit 
Amsterdam was vertrokken. Al de in het Nieuwe Diep liggende oorlogschepen paradeerden 
met volk op de ra’s, kapitein Riemersma. gezagvoerder van de Erfprins deed een saluut van 
zeventien schoten en werd door het jacht met een saluut van zeven schoten bedankt. 
De Hoge Scheepskrijgsraad bestond uit de president vice-admiraal Reijnst en de leden schout- 
bij-nacht Grave van Bijland en de kapiteins Sloot, Nauman, Riermersma, Maij, Boot, Bentinck 
en Braak. Als fiscaal trad op Mr.HendrikJustus van Oldenbarneveltgenaamt de Witte Tulling. 
Toegevoegd als secretaris was de geheimschrijver Nicolaas Beeltsnijder, terwijl Mr. N. van 
Such telen als advocaat optrad 30). 
Op maandagmorgen 23 augustus werd om acht uur de vice-admiraalsvlag gehesen aan boord 
van het landsschip Erfprins, waarop al de oorlogschepen, waaronder het fregat de Venus, 
salueerden met vijftien schoten, welke door kapitein Riemersma met hetzelfde aantal werden 
bedankt. Aan boord van de Venus gaf het saluut aanleiding tot een incident, waarbij de 
schieman Schiebergen het bevel van luitenant Bosch ’om de stukken te visiteeren off er ook 
scherp op was’31) aanvankelijk tegenwerkte, om het volk, dat in de regen naar buiten moest 
om de stukken te inspecteren, te sparen. Met de gebeurtenissen van de 12e augustus in 
gedachten, vreesde luitenant Bosch dat enige stukken nog met scherp geladen waren, hetgeen 
bij het afvuren van saluutschoten beslist ongebruikelijk was en is. 
’s Middags probeerde kapitein Van Braam, in opdracht van de Hoge Scheepskrijgsraad ,de 
bemanning over te halen alsnog te stoppen met hun insubordinair gedrag en deelde hen mee, 
dat ze in het jacht gehoord zouden worden. Het ’oude volk’ weigerde dit, daar ze van mening 
waren niets misdaan te hebben in het gebruik van de wapens voor eigen verdediging 
aangewend; luitenant Bosch had immers met een geladen pistool gedreigd 
Verder eiste het ’oude volk’ dat de vice-admiraal Reijnst persoonlijk aan boord zou komen om 
hun grieven te vernemen. Kapitein Van Braam begon vervolgens op het gemoed van zijn 
bemanning te werken, doch enige bemanningsleden zeiden daarop: ’off gij ons nu begint te 
prijzen, dat is tegenswoordig veels te laaf 32). 
Op 24 augustus om half twaalf deed kapitein Van Braam van zijn mislukte pogingen verslag 
aan de Hoge Scheepskrijgsraad. Pieter Koosen, de voorste man van de grote chaloup, 
waarmee kapitein Van Braam naar het jacht was geroeid, verzocht aan de president van de 
Hoge Scheepskrijgsraad de vice-admiraal Reijnst een missive, uit naam van het grootste deel 
van de bemanning van het fregat de Venus geschreven, te mogen presenteren. In deze missive 
was een tweede missive gesloten, welke gericht was aan de Hoge Scheepskrijgsraad, met als 
voornaamste inhoud hun verzoek om uit ’s lands dienst te worden ontslagen. 
De missive gericht aan vice-admiraal Reijnst, was geschreven aan de balt van de schieman 
Schiebergen, door de schilder Jan Bosman en daarna voorgelezen aan het oude scheepsvolk, 
waaronder alle onderofficieren. De inhoud van deze missive bestond uit, door Schiebergen 
geïnspireerde, oproerige taal; getuige het volgende fragment: ’...want wij gaan hoegenaamt 
niet van boord, voordat wij onzen vrijdom hebben, daarom nogmaals zoo laten wij aan haar 
Edelmogende weeten, alsdat wij verlangen als er een hart nahet water om onze vrijdom. En 

22 

zoo wij die niet verkrijgen kunnen, dan zoo bennen wij van zints om schip en man voor man 
ons leeven te waagen voor onze vrijdom, want ons leeven bennen wij dan moe, om zoo langer 
gedwongen te dienen en God is onze getuige, alsdat wij onder malkander dat geswooren en 
bevestigt hebben om malkander bij te staan tot de laatste man toe, op het schip de Venus, en wij 
zijn ook niet meer bang voor geen schip off dreigementen, off staan vast op onze vrijdom ten 
eerste te verwachten’ 33). Kwartiermeester Arie Versluis verzocht tevergeefs om de missive 
naar het jacht te mogen brengen, ’doordien men bevreest was (dat) hij te lafhartig was om zulks 
te doen’ 34). 
Uit de inhoud van de schriftelijke rapporten van kapitein Van Braam en beide missiven van het 
’oude volk’, concludeerde de Hoge Scheepskrijgsraad dat ’ten klaarsten is gebleeken, van een 
zeer opzettelijk voorneemen van het meerdere gedeelte van dezelve equipage om zonder 
eenige reedelijkheid gehoor te willen geven of na eenigste zagte middelen van persuatie te 
luisteren, zig absoluut haaren ontslag uit den dienst dadelijk te bezorgen, mitsgaders van eene 
verregaande conspiratie om zig desnoods door middelen van geweld haare vrijheid te 
verschaffen’ 35). 
De Hoge Scheepskrijgsraad besloot op voorstel van de fiscaal om alsnog te proberen het 
scheepsvolk van de Venus te overreden tot submissie en erkenning van schuld, waarna ze gratie 
zouden kunnen krijgen van Prins Willem V van Oranje, die zeker in overweging zou nemen 
het feit dat het ’oude volk’ als brave matrozen het land al zo lange tijd gediend hadden en zich 
goed van hun plicht hadden gekweten. De kwartiermeester Arie Versluis en de matroos Pieter 
Koosen moesten deze vermaning van de fiscaal aan hun scheeps- genoten voorleggen om hen 
over te halen. Arie Versluis en Pieter Koosen gingen niet in op het verzoek van de fiscaal, daar 
ze meenden niets misdaan te hebben, zodat er geen sprake kon zijn van onderwerping, en 
gedroegen zich beiden zeer brutaal tegen de Hoge Scheepskrijgsraad en bezigden ’sterke 
uitdrukkingen . De fiscaal bood zelfs aan zich persoonlijk te wenden tot de prins om hun 
gratie te bewerkstelligen als ze zich onderwierpen, en hen te helpen bij het doen opstellen van 
het request. Dit alles was echter tevergeefs. 
Na het vertrek, van de kwartiermeester Versluis en de matroos Koosen besloot de Hoge 
Scheepskrijgsraad een waarschuwing aan de grote mast van het fregat de Venus te doen 
’affigeeren’. Hierin werd het scheepsvolk bevolen ’om zig voortaan wel stiptelijk te onthouden 
van zaamenrotdnge of zamenspanning aan boord van het gemelde ’s-lands fregat van oorloge 
te maaken, of zig op eenigen harde wijse te verzetten tegens ordres welke aan hetzelfde door 
hunne commandeerende capitein en verdere officieren zullen worden gegeven’ 36) en te 
gehoorzamen aan de bevelen van de Hoge Scheepskrijgsraad. Weigering van gehoorzaam¬ 
heid aan de gegeven bevelen zou hen blootstellen aan de zware straffen daarvoor in de 
artikelbrief vermeld onder de artikelen acht en tweeëntw intig. Deze artikelen behelsden dat 
’alle capiteinen, officiers en andere matroosen, haar in dienst begeevende, gehouden weesen 
den lande te dienen zoo lange het den Heeren Raade gelieven zal, zonder dezelve haaren 
dienst zullen moogen verlaaten, voor en aleer haar bij en Raade voornoemt behoorlijke 
paspoort vergunt zal werden op verbeurte van den lijve’ 37), en een verbod op het stichten van 
muiterijen of het maken van lijf en leeven gestraft te werden’ 38). 
Om vier uur vertrok luitenant Van Kerchem met de sloep naar het jacht, nadat hiertoe middels 
seinen bevel was gegeven door de Hoge Scheepskrijfsraad. Bij zijn terugkeer bracht hij de 
waarschuwing van de Hoge Scheepskrijgsraad mee, die na voorlezing aan de grote mast 
bevestigd werd, waarbij de manschappen zich volgens luitenant Bosch ’zeer moderaat’ 
hielden 39), hoewel schieman Pieter Schiebergen bij zijn verhoor later beweerde dat hij ’na 
lecture dier waarschuwing zeer is aangedaan geweest en sterk heeft geschreid’, daar hij besefte 
dat de zaak soo ver gegaan wras, dat hij tegens zijn opperhooft was opgestaan’ 40). 
Luitenant Bosch kreeg van de fiscaal heimelijk order om te proberen het volk over te halen tot 
het schrijven van het request aan de Prins, daar bij weigering twee schepen van vijftig stukken 
de bemanning van het fregat de Venus tot gehoorzaamheid zouden moeten dwingen. Daar de, 
door hem benaderde, schipper en bootsman beweerden geen vat op het opstandige volk te 
hebben, verzocht luitenant Bosch ten slotte de schieman Piter Schiebergen en debootsmans- 
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Portret van Jacob Pieter van Braam (1737-1803) als Schout-bij-nacht. In 1792 werd hij benoemd tot vice-admiraal. 
Gravure, gekleurd, door M.de Sallieth, gedateerd 1790. 
Maritiem Museum ’Prins Hendrik’, Rotterdam, Coll. de Jonge, nr,169A 
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maat Jan Fijbroek de bemanning te doen zwichten, hetgeen ze beslist weigerden. De 
schieman wilde verder ook niet van boord om voor de Hoge Scheepskrijgsraad in het jacht te 
verschijnen, omdat hij dacht ’dat zij hem de nok van de raawel eens konden laaten zien’ 41), 
en het volk hem niet van boord zou laten vertrekken. Dit ondanks het gegeven erewoord van 
zowel de fiscaal als luitenant Bosch, dat Schiebergen ongehinderd weer aan boord van het 
fregat de Venus zou mogen terugkeren na het onderhoud met de Hoge Scheepskrijgsraad. 
Op de zitting van de Hoge Scheepskrijgsraad van woensdag 25 augustus rapporteerden 
kapitein Van Braam en luitenant Bosch desgevraagd dat het ’oude volk’ bleef volharden in 
haar ongehoorzame houding. Hierop besloot de Hoge Scheepskrijgsraad zoveel mogelijk alle 
goedwillende bemanningsleden van het fregat de Venus, die zich niet met de samenzwering 
hadden ingelaten, merendeels behorend tot het ’nieuwe volk’, van boord te halen en de beide 
genoemde officieren niet meer te doen terugkeren aan boord van de Venus. Verder zou de 
Hoge Scheepskrijgsraad beginnen met een verhoor van de ongehoorzame bemanningsleden 
volgens de rol. De nodige orders werden hiertoe verzonden aan luitenant Van Kerchem die 
zich op dat moment nog aan boord van het landsfregat van oorlog de Venus bevond. Van de 
onderofficieren zou slechts de schipper aan boord blijven, opdat het fregat niet zonder 
commando zou zijn. Het ’oude volk’ wilde echter niet dat iemand van hen van boord van het 
fregat de Venus zou gaan en ’dat zij dierhalven niet geneigd waaren aan boord van’s lands jagt 
over te koomen, dog gaarne zouden zien, dat deeze Hooge Scheepskrijgsraade ter onderzoek 
van hun gedrag gecommitteert zig aan boord van het gemelde fregat de Venus begaf 42). 
Naar aanleiding van het waarschijnlijk klinkende gerucht, dat het ’oude volk’ op het jacht had 
willen vuren met kanons, toen de sloep te lang wegbleef, besloot de Hoge Scheepskrijgsraad 
’op propositie en advies’ van de advocaat-fiscaal Mr.Justus van Oldenbarnevelt genaamt de 
Witte Tulling, dat de kapiteins van de fregatten ’t Hof Souburg, Beverwijk en de Waakzaamheid 
nauwlettend toezicht moesten houden op alle bewegingen van de nog aan boord gebleven 
bemanningsleden van de Venus om ongewenste handelingen als het hijsen der zeilen, laden 
van het geschut, uitzetten van sloepen en dergelijke, eventueel met geweld te verhinderen. 
Luitenant Bosch en de adelborst Van Bommel werden provisioneel aan boord van het fregat 
de Beverwijk geplaatst, terwijl kapitein Van Braam en luitenant Van Kerchem tijdelijk aan 
boord van het fregat de Waakzaamheid verbleven. 29 Man van het ’nieuwe volk’ verkozen aan 
boord van het fregat de Venus te blijven, de rest werd in de loop van de dag provisioneel 
overgeplaatst op de Waakzaamheid, nadat kapitein Van Braam had meegedeeld dat ze in zijn 
dienst bleven, zodat ze ultimo december zouden worden afgedankt, ’s-Avonds werden er twee 
gewapende sloepen bij het hoofd van het Nieuwe Diep op brandwacht gezonden om 
eventuele ontsnappingspogingen van muiters van de Venus te verhinderen. 
De Hoge Scheepskrijgsraad besloot om middels het zenden van een commissie, bestaande uit 
de advocaat-fiscaal en de kapiteins Maij en Bentinck, verslag te doen van het gebeurde aan de 
Prins van Oranje, en om nadere en preciese bevelen te verzoeken. Daar het gebruik van geweld 
tegen de Venus als enig bruikbaar middel overbleef om de voortdurende toestand van 
insubordinatie te beëindigen, achtte de Hoge Scheepskrijgsraad verder ’dat ten hoogsten 
noodig zoude zijn aan boord van de gemelde scheepen te doen logeeren een genoegzaam 
aantal troupen en dat teffens bij dezelve troupen behoorden te worden gevoegd eenige 
artilleristen, om met zeekerheid en effect het geschut van dezelve scheepen te manieeren...bij 
eene onverhoopte onverschilligheid van het scheepsvolk op de gemelde scheepen’ 43). 

Donderdag 26 augustus werd het de bemanning van het fregat Venus daadwerkelijk verboden 
om de sloepen uit te zetten, ’s Lands schip de Erfprins werd ten opzichte van de Venus 
verplaatst, hetgeen grote beroering veroorzaakte onder de aan boord geblevenen op de Venus, 
vooral na de waarneming van een toevallig langsvarende kaag met soldaten. Luitenant Bosch 
slaagde er op vrijdag 27 augustus in de schipper, de constabel en nog dertig van het ’nieuwe 
volk’ over te halen de Venus te verlaten, zodat er op de Venus nog slechts een negentig man 
achterbleven, waaronder zes van het zogenaamde ’nieuwe volk’. Over de achterblijvers 
vermeldde luitenant Bosch in zijn journaal: ’zij waaren zeer beleeft, gaven mijn goed, daarom 
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vroeg, dog wilde naar mijn vermaningen niet luyssteren’ 44). Op zondag 29 augustus werd de 
blokkade van het fregat de Verms nog strenger, daar de vice-admiraal Reijnst order gaf geen 
goederen meer van de Venus te halen, waarna op de 30e augustus het fregat de Waakzaamheid en 
het landsschip de Erfprins verwerkten, zodat de Waakzaamheid niet getroffen kon worden door 
kogels afkomstig van de Erfprins en deze laatste geen schade zou oplopen in het geval dat de 
muiters in wanhopige toestand de Venus zouden laten springen. 
Vice-admiraal Reijnst vertrok op donderdagmiddag 2 september, op verzoek van Prins 
Willem V van Oranje, naar ’s-Gravenhage, daar de Prins wilde overwegen ’of er nog niet een 
andere weg op zouden te vinden zijn; dat het zooveel menschen niet zou kosten om de 
rebellen totgehoorzaamheijd te brengen’ 45). Dat de Prins voor de bepaling van zijn te volgen 
beleid niet lichtzinnig te werk ging, blijkt uit het feit dat op de conferentie van 6 september 
’over de mesuren te neemen om wederom meester te worden van het fregat de Venus' 
stemhebbend aanwezig waren de Raadspensionaris Pieter van Bleiswijk, de fiscaal Boreel, de 
vice-admiraal Reijnst en de luitenant-admiraal Van Wassenaer van Rosande; de advocaat- 
fiscaal van de Hoge Scheepskrijgsraad Vein Oldenbarnevelt genaamt Witte Tulling, de schout- 
bij-nacht Zoutman en de kapiteins Maij en Bentinck waren eveneens aanwezig ’om zoo men 
nodigh hadde van hun eenige eludatieën te vraegen bij de hant te weesen’ 46). 

De luitenant-admiraal Van Wassenaer van Rosande overhandigde een door hem opgesteld 
schriftelijk advies, getiteld: ’gedagten van den ondergeteekenden luitenant-admiraal omtrent 
het voorgevallene op de Rheede van Texel en zijne consideration desweegens’, waarin hij de 
aanbeveling deed de schout-bij-nacht Zoutman, zijnde de laatste commandant van het 
betreffende zeevolk, dat ’in hem alle vertrouwen en liefde stelden’ een brief te doen schrijven 
om het ’oude volk’ te vermanen terug te keren tot hun plicht, waardoor ze de clementie van 
een bij te voegen publicatie van amnestie van de Admiraal-Generaal zouden verdienen. Bij 
weigering van de geboden amnestie diende het fregat de Venus, volgens hem onverbiddelijk in 
de grond geboord te worden, waarbij men er zorg voor diende te dragen dat de agerende 
schepen op veilige afstand van het fregat zouden liggen, vanwege de mogelijkheid dat zij ’dan 
wanhoopig door satans ingegeven het (fregat) in de lugt doen springen’ 47). 
De Stadhouder Prins Willem V, ’praefereerende gratie te oefenen, boven rigeur van straffe’ 
48), volgde dit advies nog op dezelfde dag op en gaf de Hoge Scheepskrijgsraad de order aan 
boord van de Venus te doen afgeven een generale amnestie, welke gold voor alle matrozen en 
soldaten, die zich nog aan boord van het fregat bevonden, waarbij de onderofficieren 
uitdrukkelijk werden uitgesloten van gratie en kwijtschelding van straf. Deze gratie zou in 
werking treden ’mits hetzelve oude scheepsvolk binnen 24 uuren, nadat deeze algemeene 
gratie en amnestie aan hetzelve zal weesen aangekondigt zig begeeven aan boord van 
zoodanige ’s lands oorlogscheepen...als aan welgemelde Hoogen Scheepskrijgsraede zal 
goeddunken’ 49). Voor wat betreft de van gratie uitgesloten onderofficieren stond in de 
publicatie vermeld: ’het voorbeeld voor anderen vordert dat diegeenen, welke als voor¬ 
naamste aanvoerders van voorgenoemde ongereegeldheeden bekend staan niet van hun¬ 
lieden verdiende straffe worden ontheeven’ 50). De advocaat-fiscaal van de Hoge Scheeps- 
krijgsraad zou tegen hen procederen om hun schuld of onschuld vast te stellen en de 
schuldigen te straffen. 
Indien het ’oude volk’ de hen zo genereus aangeboden gratie niet vrijwillig zou willen 
accepteren en bleef volharden in hun strafwaardig gedrag, zou het ’oude volk’ worden 
aangemerkt ’als een hoop rebellen en weerspannelingen’ 51), die met geweld onderworpen 
zouden moeten worden, waartoe de Prins de vice-admiraal Reijnst als commanderend officier 
van de rede van Texel in dat geval authoriseerde de nodige maatregelen te treffen. De prins 
oordeelde het ’verder onnoodig te zijn, de gerequireerde troupes aan deezen Hoogen 
scheepskrijgsraade toe te schikken’ 52). Overeenkomstig het advies van de luitenant-admiraal 
Van Wassenaer van Rosande werd de schout-bij-nacht Zoutman opgedragen per missive het 
’oude volk’ op de Venus over te halen zich te onderwerpen. 
Inmiddels nam ook het fregat de Argo onder bevel van kapitein Van Kinsbergen een gunstige 
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positie in om de Venus te kunnen beschieten. Een gevolg van de voortdurende blokkadevan het 
fregat de Venus was dat er op het genoemde fregat nog maar voor acht dagen drinkwater 
aanwezig was, hetgeen de bootsman op 10 september per missive aan vice-admiraal Reijnst 
meedeelde 53). 

Terminatie van het conflict: 12 september 1779. 
Op zondag 12 september kreeg luitenant Bosch ’s morgens opdracht van de vice-admiraal 
Reijnst enige brieven aan de zich nog op het fregat de Venus bevindende bemanningsleden te 
brengen, waaronder de vermanende missive aan hen gericht, welke was geschreven door de 
schout-bij-nacht Zoutman. Bij het overgeven van deze brieven probeerde de luitenant de 
bemanning tot submissie te bepraten, want ’zij scheenen zoo geresolveert niet meer te weesen 
als voor deesen’ 54). Het lukte hem niet. Op hun argument dat ze het schip in de lucht zouden 
laten springen als er geweld tegen hen gebruikt zou worden, antwoordde de luitenant 
sarcastisch: ’des te minder moeijten zouden het aan ons kosten die morgenmiddag in de 
grond te schieten’ 55). Zijn woorden hadden effect: ’de schieman en de bootsmaat waaren seer 
ontstelt en verbleekte op dit mijn gezegden’ 56). 
Nadat luitenant Bosch aan de Hoge Scheepskrijgsraad rapport had uitgebracht over de, door 
hem aangetroffen, toestand aan boord van het fregat de Venus, kreeg hij order terug te varen 
naar de Venus en daar twee officiële documenten voor te lezen en daarna aan weerszijde van de 
kerk te spijkeren. Het eerste document was de, eerder beschreven, acte van generaal pardon 
van de Admiraal-Generaal, het tweede behelsde een strenge waarschuwing van de Hoge 
Scheepskrijgsraad, waarin de matrozen en soldaten van het ’oude volk’ opdracht kregen van 
boord te gaan op het overeen te komen moment van overgave en de onderofficieren hiertoe 
ook te bewegen. Van de gezworen verbintenis tussen de matrozen en soldaten enerzijds en de 
onderofficieren anderzijds, om deze laatsten tot de laatste man bij te staan, als genoemd in de 
door het ’oude volk’ geschreven missive aan de vice-admiraal Reijnst, werden de manschap¬ 
pen ontheven, daar deze eed direct strijdig was met de eed door hen aan de lande gedaan. De 
onderofficieren werden in het stuk gewaarschuwd, ’dat een verdere disobediëntie ...hunne 
schuld werkelijk zal moeten vergrooten, en zijlieden langs dien weg geen hoop meer zouden 
hebben op de goedertierenheid tot dusverre aan de verdere matroosen en soldaaten van het 
gemelde ’s lands fregat door Hoogst dezelve (Prins Willem V, stadhouder) betoond’ 57). Toen 
luitenant Bosch na het afgeven van deze beide documenten terugkeerde naar het jacht, ging de 
bottelier met hem mee, tegen de bootsman zeggende ’gevaar erin te zien om langer daar aan 
boord te blijven’ 58). 
Om vier uur in de middag haalde luitenant Bosch een missive, geschreven door het ’oude 
volk’, gericht aan ’De Heer Ammeraal’, waarin het oude scheepsvolk beloofde aan ’de orders 
en regten van de Doorlugtigen Hoogheid en Hooge Scheepskrijgsraad gezamentlijk met liefde 
gehoorzaamen en onderdanig weesen’ 59). Deze missive was ondertekend door de ’(onder)- 
oflficiere, matroose en soldaate’. Na de ontruiming van de Venus door het ’oude volk’ werden 
zestien onderofficieren, de boven verdenking staande bootsman uitgezonderd aan boord van 
s lands oorlogschip de Erfprins in de ijzers gesloten en kon kapitein Van Braam met zijn trouw 

gebleven bemanningsleden en officieren het schip weer in bezit nemen. De matrozen en 
soldaten die zich hadden overgegeven werden over de omliggende schepen verdeeld, maar 
overeenkomstig de acte van pardon niet gevangen gezet. 
Van de gelukkige afloop werd door de Hoge Scheepskrijgsraad ’kortelijk bij missive kennis 
gegeeven aan Zijne Doorlugtigste Hoogheid’ en kapitein Bentinck werd uit de Hoge 
Scheepskrijgsraad gedeputeerd ’ten eijnde Hoogstdezelve van dat alles te doen een ampel en 
). Vice-admiraal Reijnst berichtte zijn vriend en collega luitenant-admiraal Van Wassenaer van 
Rosande nog dezelfde avond over de beëindiging van het oproer op het fregat de Venus , 
gegeeven aan Zijne Doorlugtigste Hoogheid’ en kapitein Bentinck werd uit de Hoge 
Scheepskrijgsraad gedeputeerd ’ten eijnde Hoogstdezelve van dat alles te doen een ampel en 
exact relaas’ 60). Vice-admiraal Reijnst berichtte zijn vriend en collega luitenant-admiraal Van 
Wassenaer van Rosande nog dezelfde avond over de beëindiging van het oproer op het fregat 
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de Venus, hetgeen hem tot vreugde stemde: ’ik twijfele niet of het geval met het fregat de Venus 
zal een goedt effect doen in het generaal aan den subordinatie in onse marine’ 61). 

Verhoren en krijgsraad: 13 september tot en met 2 oktober 1779. 
Maandag 13 september bezocht vice-admiraal Reijnst de fregatten Argo en Beverwijk, alsmede 
het linieschip Erfprins, waarbij hij de equipages bedankte voor hun betoonde ijver om het 
conflict rond de Venus te beëindigen en werd door hem ’wijdere het gemelde scheepsvolk 
ernstig vermaand om voor het vervolg met alle onderdanigheid aan de beveelen van hunne 
commandeerende officieren te gehoorzaamen’ 62). Deze vermanende woorden werden door 
de vice-admiraal uitgesproken, omdat de zaak van het’oude volk’ van de Venus zijn weerklank 
had gevonden in de equipages van de omringende schepen. 
De onderofficieren van de Venus werden als volgt verdeeld: op de Erfprins de vierde stuurman 
Jan Gloeisteen, de constabelsmaat Pieter Christiaansz, de bootsman RoelofThie, deschieman 
Pieter Schiebergen en de schilder Jan Bosman; op het fregat de Argo de bootsmansmaat 
Hendrik Jan Fijbroek, de schiemansmaat Hendrik Horsman, de tweede timmerman Hans 
Valentijn en de zeilmaker Jacob Knoop; op het fregat de Beverwijk de botteliersmaat Jan van 
Kei, de scheepskorporaal Lambert(us) van Groningen, de kuiper Christiaan Oldorp en de 
kwartiermeester Christiaan Lillendaal; op het fregat ’t hof Souburg de kwartiermeester Arie 
Versluis, de korporaal der soldaten Hendrik Loodewijk Knooke en de tamboer Johannes 
Stein. 
Uit de verhoren welke werden afgenomen op 14 september, bleek dat alle gedeüneerde 
onderofficieren met het ’oude volk’ een overeenkomst hadden getekend, waarbij ze zich 
verbonden niet van boord te zullen gaan vóór hun ontslag uit ’s lands dienst. Dit ’engagement’ 
zou nog in het bezit zijn van de ontwerper ervan; de matroos Hendrik Asem van der Linden, 
die zich na de eerder vermelde overplaatsing op het fregat Dieren bevond. De Hoge 
Scheepskrijgsraad hoorde van der Linden hierover, doch deze had een copie van de lijst, 
bestaande dezelve alleenlijk in eenige naamteekeningen’ 63), aan een andere niet met name 

genoemde matroos gegeven. Het origineel bleef onvindbaar. 
Op donderdag 16 september arriveerde kapitein Bentick uit ’s-Gravenhage en bracht rapport 
uit van het bijzondere genoegen, dat ’Zijne Doorlugtigste Hoogheid’ had betoond bij het 
vernemen van het nieuws van de onderwerping van het muitende ’oude volk’ van ’s lands 
fregat de Venus. 
Na de eerste serie verhoren besloot de advocaat-fiscaal Mr.Justus van Oldenbarnevelt 
genaamd Witte Tulling op 21 september de gedetineerden Jan Gloeijsteen, Hans Valentijn, 
Jacob Knoop, Jan van Kei, Lambert van Groningen, Christiaan Lillendaal, Christiaan Oldorp 
en Kohannes Stein in zoverre uit de boeien te ontslaan ’dat aan dezelve is gepermitteert, om 
met handbouijen binnen boord te wandelen’ 64), omdat hij nog geen bewijzen had gevonden 
dat door hun eenig delict hetwelk aan den lijve strafbaar zoude zijn, zoude w'eesen gepleegd’ 

65). 
Op 20 september zond de stadhouder Prins Willem V een missive aan de Hoge Scheepskrijgs¬ 
raad 66), met als bijlage een gratie-verzoek van Bartha Christina Roelofs, huisvrouw van de 
gedetineerde schieman Pieter Schiebergen, Aaltje Bruin, huisvrouw van de gedetineerde 
schilder Jan Bosman, Anna Rave, huisvrouw van de gedetineerde zeilmaker Jacob Knoop en 
Vrouwtje Groenewoud, huisvrouw van de gedetineerde scheepskorporaal Lambertus van 
Groningen, alle wonend te Amsterdam. De missive met bijlage werd op de zitting van 23 
september aan boord van ’s lands oorlogschip Erfprins door de president van de Hoge 
Scheepskrijgsraad, de vice-admiraal Reijnst, voorgelezen. Op 24 september bracht de 
advocaat-fiscaal zijn schriftelijk advies uit over het, door bovengenoemde vrouwen geschre- 
ven, gratieverzoek, waarin hij ondermeer schreef: ...dat in het verzoek door de supplianten bij 
gemelde request aan Zijne Doorlugtige Hoogheid gedaan, voor zoverre hetzelve perzonen 
van Pieter Schiebergen en Jan Bosman betreft niet kan worden getreden, en hetzelve mitsdien 
wordt afgewezen, dog dat hetzelve verzoek voor zoverre zulks ook de perzonen van Jacob 
Knoop en Lambertus van Groningen aangaat, zal worden gehouden in advies ter tijd en wijlen 
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door den Hoogen Scheepskrijgsraad daartoe door Zijne Doorlugtige Hoogheid gecommit¬ 
teerd in hunne zaken finaal zal wezen gesententieerd’ 67). Als argument werd eveneens 
aangevoerd dat bij het voortijdig verlenen van gratie ’ook de minder schuldigen met eenig regt 
gelijke gratie zouden kunnen sollisiteeren’ en verder dat de ’moetwil en ongebondenheid van 
het zeevarende volk op eene zoortgelijke genade vertrouwende merkelijk zoude worden 
geëncourageerd’ 68). 
Maandag 27 september werd op voorstel van de advocaat-fiscaal de bootsman RoelofThie in 
de boeien gesloten en vervolgens als crimineel gedetineerde gezonden na ’s lands oorlogschip 
Amsterdam 69), dat die middag was gearriveerd. De bootsman was aanvankelijk de enige 
onderofficier van het ’oude volk’ die niet van strafbare feiten verdacht werd, doch uit de 
verhoren was gebleken dat hij onder andere nauw betrokken was bij de, door het ’oude volk’ 
verzonden dreigbrief, gericht aan vice-admiraal Reijnst, hetgeen reden was voor de advocaat- 
fiscaal om tot genoemde maatregel over te gaan en een strafv ervolging tegen hem in te stellen. 
Hetzelfde lot trof een andere onderofficier, die aanvankelijk als onschuldig was gezien, zij het 
wegens gebrek aan bewijs van strafbare feiten:’..en is voorts, vermits de vierde stuurman Jan 
Gloeijsteen bij deszelfs nader verhoor door confrontatie der getuigen van een crimineel 
gedrag was overtuigd, en dezelve met erkentenis van schuld, bij een voetval aan deezen 
Hoogen Scheepskrijgsraad om genade had Verzogt, weder in de ijsers geslooten’ 70), en 
daarna eveneens aan boord van de Amsterdam overgebracht. Het bericht van de deternering 
van de bootsman en de vierde stuurman op de Venus was op vrijdag 1 oktober bekend, na de ’s 
ochtends gehouden zitting van de Hoge Scheepskrijgsraad; Luitenant Bosch vermeldde op 
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deze dag in zijn journaal:’...hoorden dat dan bootsman in de handboeijen was geslooten 
geworden als zijnde meede schuldig bevonden en met den vierden stuurman aan voord van ’t 
schip Amsterdam gebragt’ 71). 
Op de zitting van de Hoge Scheepskrijgsraad, welke plaatsvond op dinsdag 28 september aan 
boord van’s lands schip de Erfprins, werd besloten de kwartiermeester Christiaan Lillendaal en 
scheepskorporaal Lambertus van Groningen ’geheel en al van alle crimineele accusatie zoude 
worden geabsolveert en vrijgesprooken’ 72). Voor schiemansmaat Hendrik Horsman, tweede 
timmerman Hans Valentijn, zeilmaker Jacob Stein werd op grond van gebrek aan bewijsbare 
feiten tot vrijspraak besloten. Deze vrijspraak werd door de advocaat-fiscaal Mr. Hendrik 
Justus van Oldenbarnevelt Genaamt de Witte Tulling in een schriftelijk advies, van 27 
september 1779, verdedigd tegen de opvatting, dat de betreffende onderofficieren zich door 
het ondertekenen van de missive aan de Admiraliteit en de Prins schuldig hadden gemaakt aan 
overtreding van artikel 23 van de artikelbrief, dat de doodstraf door middel van de galg stelde 
op het schrijven en verzenden van brieven buiten medeweten van de kapitein of de 
commanderend officier. In zijn argumentatie voerde de advocaat-fiscaal aan dat ’vooreerst uit 
de samenhang van dat articul zeer duidelijk is te zien, dat hetzelve alleen zijn applicatie vinden 
kan in tijd van oorlog, en dat hetzelve voornamentlijk dient om alle secrete correspondentie 
voor te koomen met den vijand’ 73). Verder hield volgens hem de tekening van de 
onderofficieren in dat ze instemden met de wijze waarop de missives waren verzonden, maar 
dat ze de inhoud goedkeurden. Tenslotte was er het recht ’dat de geringste ingeseeten word 
toegekend om op een bescheiden wijse zijne belangens onder het oog van zijne souverein te 
brengen, en het vooral in ’t militaire een bekende regel is, dat een gemeen soldaat, verongelijkt 
wordende, wel eerst moet gehoorzaamen, maar ook naderhand het regt heeft te klagen en 
verzoek te doen, dat hun regt geschiede mooge’ 74). Omdat de inhoud van de desbetreffende 
missives tegen het belang inging van Kapitein Van Braam waren ze door het ’oude volk’ buiten 
diens medeweten verzonden. Evenmin achtte de advocaat-fiscaal het 22e artikel van de artikel¬ 
brief op hen van toepassing. Dit artikel stelde dat ’niemand hem zal vervorderen , enige 
muiterije te stigten of samenrottinge te maaken aan boord of binnen scheepsboord, hetzij om 
wat oorzaak hetzelve zoude moogen weesen op peene van aan lijf en leeven gestraft te worden 
na exigentie van zaaken en dat in gevalle iemand van zoodanige vergadering of zamenrotting 
kwaame te verneemen of bij iemand daar van aangesproken wierd om meede te stemmen, 
dezelve zal gehouden zijn, zulks daadelijk aan den capitein of den raad te verwittigen op 
peene van aan den lijve gestraft te worden’ 74). Het zou namelijk in dat geval bewezen moeten 
worden, dat het tekenen van het vel papier, zijnde voor de eerste missive, een volkomen 
muiterij inhield. Zou dit wel als muiterij aan te merken zijn, dan kon men niet van hen vergen, 
dat zij hun eigen ’delateurs’ zouden zijn. Wel was de advocaat-fiscaal van mening dat de 
bovengenoemde onderofficieren ’voorzigtiger zouden hebben gedaan, om zonder bevoorens 
den inhoud dier beijde missives te hebben geleezen, en dus bij eigen beoordeeling gezien te 
hebben of zijlieden veilig genoeg zig met den inhoud daarvan konden conformeeren, het 
gemelde papier niet te teekenen, en dat het zeekerlijk bij hun eenige agterdenking had 
behooren te geeven, dat zijlieden niet onder de copie zelve dier missives, maar op een 
gedetacheerd vel papier hunne naamen hebben moeten teekenen’ 76). Om te voorkomen dat 
een en ander in de toekomst nog zou plaatsvinden achtte de advocaat-fiscaal een serieuze 
reprimande op zijn plaats. Deze bovenstaande absolutoire sententiën ’werden op donderdag 
30 september getekend door de president van de Hoge Scheepskrijgsraad, vice-admiraal 
Reijnst en door de secretaris Beeltsnijder gecontrasigneerd. 
De zitting van woensdag 29 september aan boord van de Erfprins gold het ’principale hoofd’ 
van het muitzuchtige volk, Pieter Schiebergen, oud26jaar, afkomstig uitjutland en sinds 1775 
in dienst van de Admiraliteit - aanvankelijk als matroos op de Bellona, vervolgens als schieman 
op de Venus, s- Ochtends overhandigde de advocaat-fiscaal, na voorlezing van ’eene naderen 
informatie uit den mond van den schieman Pieter Schiebergen genoteerd’ 77), zijn 
crimineelen eijsch en conclusie op ende jeegens de gedetineerde Schiebergen’. De advocaat- 
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van een oproerig en wederspannig volk heeft laten verkiezen, en voor de belangen van 
hetzelve in verscheijden gelegenheid ijverig heeft gesprooken, dat voorts dezelve diverse 
maaien is ongehoorsaam geweest aan de orders van zijne commandeerende officieren, en'dat 
hij, gedetineerde, beneevens meer anderen van het gemelde scheepsvolk zig in zeer oproerige 
uytdrukkingen in de missive, sub No 2 aan hem vertoond, aan de president van de Hooge 
Scheepskrijgsraade heeft uytgelaaten’ 78). Pieter Schiebergen had tijdens zijn verhoor van 21 
september dit alles bekend en de overtuiging uitgesproken ’dat hij in allendeelen een 
alierstrafwaardigst gedrag heeft gehouden’, en zich onderworpen aan de genade van de Hoge 
Scheepskrijgsraad 79). Als enige verschoning voerde Schiebergen aan dat het hem in zijn ziel 
leed deed, dat hij zich door zijn goedaardigheid zo licht had laten verleiden en zich tot leider 
had laten kiezen. De president, vice-admiraal Reijnst, de schout- bij-nacht Grave van Bijland 
en de kapiteins Sloot, Nauman, Riemersma, Boot, Bentinck en Braak stemden in met de eis 
van de advocaat-fiscaal, welke inhield dat de gedetineerde Pieter Schiebergen aan boord van ’s 
lands oorlogschip Erfprins zou worden gebracht, om aldaar met den koogel te werden gestraft, 
dat er de dood navolgt, en dat het doode lichaam voorts zal worden in zee geworpen om door 
de visschen te worden verteerd’ 80). Een lid van de Hoge Scheepskrijgsraad, kapitein Staring, 
voteerde dat de eijsch van den advocaat-fiscaal hem in zooverre behoorde te worden ontsegt, 
dat de gedetineerde behoorde te werden gecondemneert, omme te worden gedegradeert van 
zijne qualiteit als schieman, vervolgens aan boord van ’slands fregat de Venus driemaal te 
werden gekielt en met tweehondert slaagen te werden gelaarst, en wijders voor schelm aan de 
wal te werden gezet, met condemnatie van de gedetineerde in de kosten en misen van justitie’ 
81). De Hoge Scheepskrijgsraad besloot verder Pieter Schiebergen niet voor te dragen voor 
eventueel door de prins te verlenen gratie. 
De Hoge Scheepskrijgsraad hield zich op 30 september bezig met de zaak van de 
bootsmansmaat Hendrik Jan Fijbroek, die ’s ochtends tijdens zijn verhoor werd geconfron¬ 
teerd met schieman Pieter Schiebergen en de schilder Jan Bosman. Daar de bootsmansmaat 
op de 12e augustus een der leidende figuren was geweest in het geweld, was het ’alzoo buiten 
speculatie dat deeze gedetineerde met de dood behoorde te worden gestraft, en dat ook in 
deeze geene reedenen voor handen waaren, om hem als graciabel sujet aan Zijne Doorlugtig- 
ste Hoogheid voor te draagen’ 82). De Hoge Scheepskrijgsraad stemde unaniem voor de eis 
dat de bootsmansmaat diende te worden gestraft met de kogel. Vervolgens las de advocaat- 
fiscaal Mr. Hendrik Justus van Oldenbarnevelt genaamt de Witte Tulling zijn ’crimineele 
eijsch en conclusie op ende jeegens de gedetineerde Jan Bosman, schilder’ voor aan de leden 
van de Hoge Scheepskrijgsraad. De eis hield de doodstraf in, daar de schilderjan Bosman ’het 
oproerige scheepsvolk van het meergemelde Fregat de Venus van den beginne af met raad en 
daad had geadsisteert en voor hun de pen gevoerd’ 83). In aanmerking genomen dat de 
schilderjan Bosman lang zo schuldig niet was als de schieman en geen bewezen aandeel had 
geleverd in het oproer van de 12e augustus, en hij strikt genomen niet als onder-officier kon 
worden beschouwd, stelde de advocaat-fiscaal voor de gedetineerde met de ’poena morti 
proxima’ te straffen, of indien de Hoge Scheepskrijgsraad van mening was dat ’de 
gedetineerde ter dood behoorde te worden gecondemneert, alsdan dezelve als een graciabel 
sujet aan Zijne Doorlugtigste Hoogheid eerbiedigst voor te draagen, in zoo verre, dat het 
Hoogst Dezelve mogt behaagen, aan den gedetineerde de straf des doods te remitteeren en 
den zelven met de poena morti proxima te doen straffen’ 84). Unaniem besloot de Hoge 
Scheepskrijgsraad hierop tot het vonnis dat de gedetineerde schilderjan Bosman drie maal 
gekielhaald moest worden en vervolgens met tweehonderd slagen zou worden gelaarsd. 
Daarboven werd de schilderjan Bosman veroordeeld tot het betalen van de kosten en misen 
van justitie. Kapitein Boot stelde voor Jan Bosman bovendien nog als schelm aan land te 
zetten. Nog dezelfde dag werd Pieter Christiaansz, constabelsmaat gevonnisd. Unaniem 
stemde de Hoge Scheepskrijgsraad in met de eis dat Pieter Christiaansz, één der voornaamste 
raddraaiers, tegen wie veel belastend materiaal verzameld was, gestraft diende te worden met 
de kogel, waarna het dode lichaam in zee zou worden geworpen. 
Op de zitting van 1 oktober, die op s lands oorlogschip de Erfprins plaats vond, werden de 
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crimineele sententiën van Pieter Schiebergen, Pieter Christiaansz, Jan Bosman en Hendrikjan 
Fijbroek door de president, vice-admiraal Reijnst, namens de Hoge Scheepskrijgsraad 
getekend en door de secretaris Beeltsnijder gecontrasigneerd. Hierna beraadde de Hoge 
Scheepskrijgsraad zich op het vonnis van de korporaal der soldaten Hendrik Loodewijk 
Knooke. De advocaat-fiscaal eiste de doodstraf, daar ’de misdaad, waarvan de gedetineerde in 
deezeword geaccuseert (namelijk dienstweigering), is een militair delict, hetwelk zoo in de zee 
als landdienst van dezelve gevol- gen is, en alzoo in beijde egaal behoord te worden 
gepunieert’ 85). Hoewel Hendrik Loodewijk Knooke werd veroordeeld tot de doodstraf met 
de kogel, werd hij aan Prins Willem V gerecommandeerd als een ’graciabel sujet’ daar de 
korporaal in de algemene verwarring op de 12e augustus niet had geweten wat hij moest 
doen. 
Tegen de 25-jarige kwartiermeester Arie Versluis, afkomstig uit Gouda, eiste de advocaat- 
fiscaal ’dat de gedetineerde zal worden gedegradeerd van zijn qualiteit van kwartiermeester tot 
matroos en verder gecondemneerd om op ’s lands oorlogschip drie maal van de raa te vallen 
en vervolgens ter discretie van commissarissen uit deesen Hoogen Scheepskrijgsraade daartoe 
benoemd, rigoreuselijk te worden gelaarsd met verdere condemnatie van de gedetineerde in 
de kosten en misen van justitie, alsmede in de kosten van processe’ 86). De Hoge 
Scheepskrijgsraad stelde zich unaniem achter deze eis, waarbij de kwartiermeester voorts 
werd gecondemneerd ’om gedurende een jaar, in te gaan met dat van de pronuncatie deser 
dententie, als gemeen matroos ten profïjte van den advocaat-fiscaal van deezen Hoogen 
Scheepskrijgsraad dienst te doen’ 87); hij hoefde echter niet de proceskosten te betalen. Het 
werd de kwartiermeester bijzonder kwalijk genomen dat hij zijn invloed niet had willen 
aanwenden om de muiterij te beëindigen en verscheidenen keren geweigerd had zich van het 
muitende volk te distantiëren, hiertoe tevergeefs aangespoord door de advocaat-fiscaal. 
Bovendien was Arie Versluis op de hoogte geweest van de inhoud van de door het ’oude volk’ 
verzonden missives en bij gelegenheid had hij zich hierover ’op een zeer oproerige en 
disrespectueuse wijze’ tegenover de Hoge Scheepskrijgsraad uitgelaten. 

De vierde stuurman Jan Gloeijsteen had het vertrouwen, dat de kapitein en de verder 
officieten in hem stelden, beschaamd, daar hij ’onder uiterlijke houding van met het 
onvernoegde scheepsvolk zig niet te verstaan, egter onder de hand een van dezelver was 
geweest 88). De Hoge Scheepskrijgsraad veroordeelde hem tot de relatief lichte straf van 
gedegradeerd te worden, driemaal van de ra te vallen en ter discretie van de commissarissen 
gelaarsd te worden en het betalen van de kosten en misen van justitie, omdat hij bij een van 
zijn verhoren op zijn knieën de Krijgsraad om vergiffenis gebeden had, en op het punt stond 
om meer feiten, waarvan zelfs de advocaat- fiscaal geen bewijzen had ingewonnen, te belijden’ 
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Als laatste op deze zitting werd het vonnis van de bootsman Roelof Thie door de Hoge 
Scheepskrijgsraad gewezen. De bootsman had geen gebruik gemaakt van zijn rangoverwicht 
om et volk te weerhouden van hun oproerig gedrag en het vertrouwen, in hem gesteld door 
de kapitein en officieren geschonden ’door zijn geveinsd en huigelachtig gedrag’ 90). 
Unamem besloten de leden van de Hoge Scheepskrijgsraad dat de bootsman moest worden 
ge egradeerd tot matroos, en ’na alle de executies der meede gedetineerden te hebben 
aangezien, driemaal van bakboordszijde van de raa te vallen, wijders met eenhonderdvijftig 
s aagen te worden gelaarst, voorts eerloos en infaam te worden verklaard en incapabel om den 
lande te dienen en daar op aan de wal gezet als schelm weggejaagd te worden’ 91), alsmede 
veroordeeld tot het betalen van de kosten en misen van justitie. 
Op zaterdag 2^oktober hield de Hoge Scheepskrijgsraad zitting in hetjacht, waar de sententies 
van Hendrik Loodewijk Knooke, Arie Versluis, Jan Gloeijsteen en Roelof Thie, zoals op de 
eerste o to er vastgesteld, werden getekend door de president, de vice-admiraal Reijnst en 
gecontrasigneerd door Nicolaas Beeltsnijder, secretaris. De verdere zittingsdag werd besteed 
aan het opstellen van een nieuwe missive aan Prins Willem V als begeleiding van de 
processtu en en sententies. Een afvaardiging van de Hoge Scheepskrijgsraad zou de Prins 
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een mondeling verslag doen van het verloop van het proces tegen de gedetineerde 
onderofficieren van ’s Lands fregat de Venus. 

Uitvoering der vonnissen: 19 tot en met 21 oktober 17T9. 
Op 18 oktober ontving de Hoge Scheepskrijgsraad bericht van de stadhouder, die van zijn 
gratierecht gebruik had gemaakt om de vonnissen te verlichten. De kapiteins Sloot en Staring 
werden aangewezen als commissarissen, waarop kapitein Sloot op diens verzoek werd 
vervangen door kapitein Boot. Besloten werd verder dat de soldaten die de orde op het fregat 
Venus moesten bewaren gedurende het uitvoeren van de vonnissen, ieder voorzien zouden 
moeten worden van 24 scherpe patronen. Wegens het geringe aantal onderofficieren dat op de 
Venus nog aanwezig was, zou elk schip dat op de Rede van Texel lag een kwartiermeester met 
diens sloepvolk aan boord van het fregat de Venus zenden, ten einde te helpen bij het uitvoeren 
van de vonnissen. Met toestemming van de stadhouder, Prins Willem V, werden de matrozen 
en soldaten van het ’oude volk’ weer aan boord van de Venus geëmbarkeerd, waar ze hun 
dienst weer als voorheen moesten waarnemen tot de buitendienststelling van het fregat in 
december 1779 en ’denkelijk ook om de executien van haar onderofficieren en hoofden te 
sien’, aldus luitenant Bosch 92). 
Op dinsdagmorgen 19 oktober kwamen rond 9 uur de beide commissarissen aan boord; van 
het fregat de Argo kwamen elk 12 soldaten met een commandeur, welke zich op het halfdek 
posteerden. Hierna werden, onder bewaking van gewapende soldaten, de volgende gedeti¬ 
neerden aan boord gebracht: van het fregat de Argo de 2e timmerman Hans Valentijn, de 
zeilmaker Jacob Knoop en de schiemansmaat Hendrik Horsman; van het fregat de Beverwijk, 
onder bewaking van vier gewapende soldaten, de scheepskorporaal Lambertus van Gronin¬ 
gen, de botteliersmaat Jan Kei, de kuiper Christiaan Oldorp en de kwartiermeester Christiaan 
Lillendaal; van het fregat ’t Hof Souburg drie soldaten met een arrestant, de tamboer Johannes 
Stein 93). Vervolgens werd om 10 uur de rode executievlag gehesen en een los schot 
afgevuurd. In het scheepsjournaal van de Venus werd over de genoemde onderofficieren het 
volgende vermeld: ’deese arrestanten voor de boeg in presentie van ’t geheele scheepsvolk van 
de Venus wierd haar sententie ijder int besonder voorgeleesen door de secretaris der krijgsraad 
N.Beeltsnijder in presentie van de twee voornoemde commissarissen’ 94). Na het voorlezen 
van de gratiebeschikkmg van de stadhouder, door deze op 16 oktober verleend, werden de 
genoemde onderofficieren ernstig door de twee commissarissen gereprimandeerd. Na een 
algemene vermaning aan het verzamelde scheepsvolk werd de rode vlag neergehaald en 
vertrokken de commissarissen en de, van de omliggende schepen afkomstige, soldaten en 
manschappen weer. 
Op woensdag 20 oktober kwamen de volgende, te straffen, onderofficieren aan boord; van de 
Amsterdam bootsman Roelof Thie; van de Erfprins schieman Pieter Schiebergen, de vierde 
stuurman Jan Gloeijsteen, de constabelsmaat Pieter Christiaansz en de schilder Jan 
Bosman;van ’t Hof Souburg de kwartiermeester Arie Versluis en korporaal Loodewijk Knooke; 
van de Argo de bootsman Jan Fijbroek. De secretaris van de Hoge Scheepskrijgsraad, Nicolaas 
Beeltsnijder, las eerst het oorspronkelijke vonnis van de bootsman voor, waarna hij bekend 
maakte dat de Prins hem gratie had verleend, in zoverre dat Roelof Thie werd gecondemneerd 
’om eerst gedegradeert te werden tot gemeen matroos, drie maal van de raa te vallen aan 
stuurboort, verders gelaarst te werden ter discretie van commissarissen’ 95), hetgeen 
neerkwam op 150 ’zwaare bilslagen’. De schilder Jan Bosman kreeg eveneens gratie van de 
Prins, hetgeen voor hem inhield dat hij in plaats van driemaal te worden gekielhaald, driemaal 
van de ra moest vallen, en ter discretie van de commissarissen te worden gelaarsd met 130 
slagen. Voor de vierde stuurman Jan Gloeijsteen hield de Prinselijke gratie in, dat hij 
veroordeeld werd om eenmaal van de ra te vallen in plaats van drie maal, waarna hij met 100 
slagen werd gelaarsd. De kwartiermeester Arie Versluis werd in zoverre gepardoneerd dat hij 
eenmaal van de ra moest vallen en met 100 slagen worden gelaarsd. De oorspronkelijke ter 
dood veroordeelde korporaal der soldaten Hendrik Loodewijk Knooke werd veroordeeld om 
driemaal van de ra te vallen en met 160 slagen te worden gelaarsd. Allen werden gedegradeerd 
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tot gewoon matroos, respectievelijk soldaat, en moesten de kosten en misen van justitie 
betalen. 
Over de gemoedstoestand van de veroordeelden merkte een onbekend gebleven ooggetuige 
op: de wezens waaren op het hooren dier sententieën, zeer verwilderd en in vreeze’ 96). 
Hoewel de bootsman en de schilder ieder in onmacht door vier man moesten worden 
weggedragen, meldde het journaal over het effect van de bovengenoemde straffen:’...welke 
straf sij alle met de beste gevolgen daarvan ontvangen hebben’ 97). De executie duurde van 10 
tot 12 uur. De vonnissen van de drie voornaamste muiters werden op deze dag niet meer ten 
uitvoer gebracht, volgens luitenant Bosch, omdat het te laat geworden was 98). De al eerder 
genoemde onbekende ooggetuige gaf een geheel andere en meer plausibele reden voor het 
oponthoud:’en alzo de wind zeer ontstuimig was en na het westen liep, konden de 
voornaamste belhamels niet geëxecuteerd worden’ 99). De Prins had hen namelijk het leven 
geschonken en hen veroordeeld om gekielhaald te worden, hetgeen alleen kon geschieden bij 
goed weer. Pieter Schiebergen, Pieter Christiaansz en Jan Fijbroek werden hierop aan boord 
van de Venus in de boeien gesloten en in de kerk geplaatst, onder voortdurende bewaking van 
zes soldaten van de Argo, die telkens werden afgelost door zes collega’s van de Amsterdam. 
Op donderdag 21 oktober werd het vonnis van de drie overgebleven gedetineerden 
uitgevoerd. De schieman Pieter Schiebergen kreeg gratie van de doodstraf, welke werd 
omgezet in als gewoon matroos driemaal te worden gekielhaald en met 170 slagen ter discretie 
van de commissarissen te worden gelaarsd. Om 12 uur met stil water werd Pieter Schiebergen 
in de sloep gebracht, die langszij de Venus lag. Hem werd het loden harnas aangedaan, de oren 
met in olie gedrenkte katoen gestopt en een spons gegeven ter bescherming van mond en 
ogen. Na deze voorbereidingen kregen de soldaten het bevel het geweer te presenteren en 
begon het kielhalen. Omtrent de gevolgen van deze straf merkte een ooggetuige op ’de 
deliquant was bitter ontstelt, op (de) derde reis kwam hem het bloed den mond en oogen uir 
dog bedaarde na eenige ogenblikken’ 100). 
De eveneens ter dood veroordeelde Jan Fijbroek en Pieter Christiaansz kregen gratie en 
werden veroordeeld om eens onder de kiel door gehaald te worden, en ter discretie van de 
commissarissen te worden gelaarsd met 160 slagen. Het laarzen was voor de drie gekielhaalde 
onderofficieren een bijkomende straf’die zij met swaare pijn doorstonden’ 101). Een bewijs 
dat de muiterij bij velen sympathie genoot, vormt de opmerking van de onbekend gebleven 
00&get:uige- dog het volk en de constabels van de anderen scheepen sloegen zo sterk niet als 
gisteren’ 102). 
Nadat het laatste vonnis was uitgevoerd, las de commissaris Boot, uit naam van Zijne 
Hoogheid de Prins een vermaning voor, welke inhield dat alle, zich aan boord van de Venus 
evindende, onderofficieren en manschappen in het vervolg trouw hun plicht moesten doen 

en nimmer te begeven om de overigheyd wetten te willen schrijven of voorsetten, welk van 
God Almagtig daartoe sijn aangesteld om de lande getrouw en wijselijk te regeren’ 103). Op 
zaterdag 30 oktober kreeg kapitein Van Braam order naar Amsterdam op te zeilen om daar te 
worden afgedankt. 

Conclusie. 
Het oproer op ’s lands fregat Venus te karakteriseren als een klassiek voorbeeld van een 
beweging ter bevordering van het eigenbelang vond zijn oorzaak in het feit dat een deel van de 
equipage, bekend onder de naam ’oude volk’, al een lange tijd achtereen had gediend. Hun 
verlangen om uit ’s lands zeedienst te worden ontslagen werd gesterkt door de uitkomst van 
een soortge ij geval aan boord van het fregat de Waakzaamheid, waarbij een zeventig man, die 
langer dan de rest van de equipage had gediend, zonder zich erg te behoeven inspannen, hun 
ontslag kregen van de Admiraliteit. De zeelieden van het fregat de Waakzaamheid behaalden dit 
succes in juni een maand voor de eerste symptomen van actie aan boord van het fregat de 
Venus nl.: in de vorm van de weigering het bevel ’vleeschbakken boven’ op te volgen. Het 
o\ en staan e prece ent werd benadrukt in zowel het rond de 25e augustus verschenen 

pamflet, getiteld Echt en omstandig verhaal; van het oproer op ’s land Fregat de Venus: 
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desselfs waare oorzaaken, beloop en gelukkig einde’ 104), als in het’NederlandscheJaarboek’ 
van 1779 105). Beide media geven als onderliggende oorzaak de onlangs verhoogde premie en 
het handgeld, die eenmaal ontslagen matrozen konden innen als ze weer dienstnamen. Op de 
krijgsraad kwam deze heimelijke reden niet naar voren. Het Nederlandsche Jaarboek wist nog 
een excuus voor het gedrag van het ’oude volk’: ’ook zijn die matroosen, welke reeds jaeren 
achtereen gediend hadden, een weinig te verschoonen; zijnde de zee niet geschikt voor den 
mensch om langen tijd agtereen op dezelve te kunnen huisvesten’ 106) en vroeg zich verder af 
of kapitein Van Braam met zijn belofte, dat ze niet langer dan zes maanden hoefden te dienen, 
te ver was gegaan, zijnde hiertoe waarschijnlijk niet door de Prins of de Admiraliteit 
gemachtigd geweest. 
De beweging aan boord van de Venus werd geleid door een kerngroepe, bestaande uit de 
schieman, de bootsmansmaat, de constabelsmaat, de korporaal en de matroos Hendrik Asing 
van der Linden, met een massaondersteuning van vijftig tot negentig meelopers, waarvan een 
deel geprest. De muiters gingen uit van een goed uitgewerkt plan; hun hoofdwapen was niet 
zozeer een werkstaking, maar een weigering om van boord te gaan. De duur van het open 
conflict was enkele uren, waarop een fase van onderhandeling en blokkade door de overheid 
volgde, welke een maand duurde. Het conflict werd beëindigd door de interventie van een 
derde macht in de vorm van de Hoge Scheepskrijgsraad en het afkondigen van een algemene 
amnestie voor de matrozen en soldaten. Na de bestraffing van de leiders van de muiterij werd 
het werk aan boord hervat. De balans opmakend, kan men vast stellen dat de muiters hun doel 
niet bereikten, maar dat ze wel een amnestie wisten te bewerkstelligen, zij het dat de leiders 
hiervan werden uitgezonderd. Een van de gevolgen van de gebeurtenissen rond het fregat de 
Venus was, dat de werving van personeel moeilijker werd. Het oproer had geen nadelige 
gevolgen voor de carrière van kapitein J.P.van Braam 107). 

Noten. 
1) Uit het feit dat luitenant Bosch op 4 augustus in zijn journaal vermeldde:’...dat terwijl sij 

nog geen andwoord op de brief van Haar Edelmogenden kreegen welke reeds al vier 
daegens was weggeweest...’, kan men concluderen dat de bewuste brief eind juli, begin 
augustus was opgesteld en verzonden. Ik heb deze brief niet kunnen raadplegen, daar 
het Admiraliteitsarchief no. 1715 ’ingekomen brieven van de Admiraliteit Amsterdam 
1777-1779’ niet mag worden uitgeleend. 

2) journaal gehouden aan boord van ’s lands fregat van oorlog Venus, gecommandeert 
door den Weledele Heer Van Braam, gemonteerd met 26 stukken canon, en bemand 
met 150, koppen in denjaare 1778’; door luitenant Bosch, loopt van 23 april 1778 tot 11 
november 1779, handschriftencollectie MMPH, Rotterdam (hierna afgekort tot ’jour¬ 
naal van luitenant Bosch’). 

3) Brief van luitenant Bosch aan de Admiraliteit te Amsterdam, verzonden op 5 augustus 
1779. InfbrievenboekJ.L.Bosch, 23 april 1778 tot 6 mei 1790, handschriftencollectie 
MMPH, Rotterdam (hierna afgekort tot ’brievenboek Luitenant Bosch’). 

4) De beschreven gebeurtenissen staan vermeld in het, rapport van het voorgevallenen 
aan boord van ’s lands fregat Venus, gecommandeert door den Weledele Gestrengen 
Heer J.P. Van Braam, overgegeven door den luitenant J.L. Bosch op order van den Wel 
Edele Gestrengen Heer Mr. Hendrik Justus van Oldenbarnevelt genaamt de Witte 
Tulling, advocaat-fiscaal van den Hooge Krijgsraad”, getekendJ.L.Bosch, 26 september 
1779. In: brievenboek luitenant Bosch. 

5) Rapport van het voorgevallenen...door luitenant Bosch, in: brievenboek luitenant 
Bosch. 

6) Rapport van het voorgevallenen...door luitenant Bosch, in: brievenboek luitenant 
Bosch. 

7) Dit is de permissie waarvoor de schieman Pieter Schiebergen bedankte. 
8) Briefvan de Admiraliteit aan luitenant Bosch, 6 augustus 17 7 9, getekend G. Beeltsnijder. 

In: brievenboek luitenant Bosch. 
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9) De manschappen aangeduid met het ’oude volk” waren dwangmatig overgeplaatst in de 
rol van het fregat de Venus aan het einde van hun dienstverband op een ander schip c.o. 
andere schepen, onderbevel van de latere schout-bij-nacht Zoutman. Het volk verklaar¬ 
de dat het tot dienstneming bij kapitein Van Braam was gedwongen, ’zoo door de 
boeijens als door bedreigingen tot zelf van de nock der rhaa of men zeggen wilde dat zij 
als schelmen werden gehandeld’. Rapport van het voorgevallenen...door kapitein Van 
Braam, 24 augustus 1779. ARA: Admiraliteitsarchief XIV no 4: stuk 10. 

10) Journaal van luitenant Bosch. 
11) Journaal van luitenant Bosch. 
12) Brief van luitenant Bosch aan de Admiraliteit te Amsterdam, verzonden op 8 augustus 

1779. In: brievenboek luitenant Bosch. 
13) Deze brief staat niet in het brievenboek van luitenant Bosch en is door hem opgevat als 

privé-correspondentie. De verdere inhoud van de brief bestond mogelijk uit een 
overzicht van de gebeurtenissen, voor zover deze door hem niet eerder aan kapitein Van 
Braam waren meegedeeld. 

14) journaal gehouden door...op het door Van Braam gecommandeerde oorlogschip Venus, 
gedurende het verblijf op de reede van Texel en het opvaren naar Amsterdam 1779 mrt 
17-nov 7’, ARA: collecte Van Braam no.3. 

15) rapport van het voorgevallenen...doorJ.P. van Braam’, in brievenboek luitenant Bosch 
16) Journaal van luitenant Bosch. 
17) Journaal van luitenant Bosch. 
18) Rapport van het voorgevallenen..door kapitein J.P. van Braam. 
19) ARA, Admiraliteitsarchief XIV, no 4: stuk 7, verhoor Pieter Schiebergen van 13 

september 1779. 
20) Rapport van het ...door kapitein J.P. van Braam. 
21) De Hoge Scheepskrijgsraad zag hierin een soort code, want bij zijn verhoor werd Pieter 

Schiebergen gevraagd ’of hij gedetineerde alvoorens in de cajuit te koomen met het 
scheepsvolk niet heeft afgesprooken, dat die woorden hen tot een zein souden dienen, 
om wanneer hij uit de cajuit kwam en men hem eenig leed wilde aandoen, hem té 
ontzetten . Pieter Schiebergen ontkende dit, maar voor de beschreven actie van het oude 
volk, was een zekere mate van organisatie mijn inziens noodzakelijk. ARA. Admirali¬ 
teitsarchief XIV, no 4: stuk 8, verhoor Pieter Schiebergen van 21 september 1779. 

22) Verhoor Schiebergen, 13 september 1779. 
23) Verhoor Schiebergen, 21 september, artikel 62. 
24) Journaal van luitenant Bosch. 
25) Journaal van luitenant Bosch. 
26) Verhoor Schiebergen, 21 september, artikel 76, 77. 
27) Rapport van het voorgevallenen, door kapitein J.P. van Braam. 
28) Rapport van het voorgevallenen, door kapitein J.P. van Braam. 
29) ARA aanwinsten 1891, collectie van Wassenaer 28, VI mm, brief van Prins Willem Vaan 
„luitenant-admiraal van Wassenaer van Rosande, gedateerd 17 augustus 1779 
30) Nederlandsche Jaarboeken 1779, blz. 1196. 
31) Verhoor Schiebergen, 21 september, artikelen 83, 84, 85. 
32) Journaal van luitenant Bosch. 
33) Verhoor Schiebergen, 21 september, artikel 116. 
34) ARA Admiraliteitsarchief XIV, no 4: stuk 5, blz. 8: ’crimineel proces en sententie van 

Ane Versluis quartiermeester op het fregat de Venus’ 
35) ARA, Hoge Krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 7. 
36) ARA, Hoge Krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz.11. 

lil w°ge ,kri-!gSraa(! en zeekrijgsraden 376, blz. 13, artikelbrief, artikel 8. 
38 ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 13 artikelbrief, artikel 22 
39) Journaal van luitenant Bosch. 
40) Verhoor Schiebergen, 21 september, artikelen 93 en 94. 
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41) Journaal van luitenant Bosch. 
42) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 18. 
43) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 24. 
44) Journaal van luitenant Bosch. 
45) Journaal van luitenant Bosch. 
46) ARA aanwinsten 1891, collectie van Wassenaer 28, VI mm, brief van Prins Willem V aan 

luitenant-admiraal Van Wassenaer van Rosande, gedateerd 5 september 1779. 
47) ARA aanwinsten 1891, collectie Van Wassenaer 28, VI mm. 
48) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 26. 
49) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 27. 
50) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 28. 
51) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 29. 
52) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 30. 
53) Journaal van luitenant Bosch. 
54) Journaal van luitenant Bosch. 
55) Journaal van luitenant Bosch. 
56) Journaal van luitenant Bosch. 
57) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 43. 
58) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 45. 
59) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 45 en 46. 
60) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 49. 
61) ARA, aanwinsten 1891, collectie Van Wassenaer 28, VI mm, brief van vice-admiraal 

Reijnst aan luitenant-admiraal Van Wassenaer van Rosande, gedateerd 12 september 

62) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 51. 
63) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 56. 
64) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 69. 
65) ARA, Hoge Krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 70. 
66) Deze missive heb ik niet gevonden. 
67) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, advies van de advocaat- fiscaal gedateerd 

24 september 1779. 
68) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, advies van de advocaat-fiscaal gedateerd 

24 september 1779. 
69) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 80. 
70) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 80 en 81. 
71) Journaal van luitenant Bosch. 
72) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 84. 
73) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, ’’advies dienende ter adstructie van de 

respective conclusie van declaratoir in zaaken van Christiaan Lillendaal, Lambert van 
Greuningen, Hans Valentijn, Jacob Knoop, Jan van Kei, Christiaan Oldorp, Johannes 
Stein en Hendrik Horsman, allen onderofficieren van ’s lands fregat de Venus, getekend 
door de advocaat-fiscaal, gedateerd ’de Helder den 27 september 1779’. 

74) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376:’advies etc.’ 
75) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376:’advies etc.’ 
76) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376:’advies etc.’ 
77) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 85. 
78) ARA, Admiraliteitsarchief XIV, no 4: stuk 11. 
79) ARA, Admiraliteitsarchief XIV, no 4: stuk 8: verhoor Schiebergen 21 september 1779; 

artikel 124. 
80) ARA, Admiraliteitsarchief XIV, no 4: stuk 11. 
81) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 87. 
82) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 90. 
83) De schilder Jan Bosman had de verschillende missiven uit naam van het oproerige 
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scheepsvolk geschreven. 
ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 91. 

84) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 93. 
85) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 97. 
86) ARA, Admiraliteitsarchief XIV, no 4: stuk 2; ’conclusie van eisch’. 
87) ARA, Admiraliteitsarchief XIV, no 4: stuk 5, blz. 11; ’sententie Arie Versluis’. 
88) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 103. 
89) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 103. 
90) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 105. 
91) ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376, blz. 105 en 106. 
92) Journaal van luitenant Bosch. 
93) In het journaal van luitenant Bosch en het ’journaal gehouden door..’, wordt de tamboer 

op deze dag aangeduid met de naam Jan de Haan. 
94) Journaal gehouden door... 
95) Journaal van luitenant Bosch. 
96) v.N., Iets over het kielhalen en laarzen aan boord onzer 18de eeuwsche oorlogschepen, 

art. in Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1917, blz.246. 
97) Journaal gehouden door.... 
98) Journaal van luitenant Bosch. 
99) Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1917, blz. 246. 
100) Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1917, blz. 247. 
101) Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1917, blz. 247. 
102) Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1917, blz. 247. 
103) Journaal gehouden door... 
104) Bibliotheek Rijksmuseum Nationaal Scheepvaartmuseum. 
105) Nederlandsche Jaarboek, november 1779:”Verslag wegens het gebeurde op ’s lands 

schip van oorlog de Vernis op de Reede van Texel, blz. 1190 tot en met 1207. 
106) Nederlandsche Jaarboek, blz. 1198. 
108) carrière-overzicht J.P. van Braam: 1748 adelborst, 1753 luitenant ter zee, 1758 

commandeur, 1788 schout-bij-nacht, 1792 vice-admiraal, 1803 overleden. 

Bronnenverantwoording. 
Archiefmateriaal: 
ARA, Hoge krijgsraad en zeekrijgsraden 376: bundel processtukken van diverse admirali¬ 
teiten. 

ARA. aanwinsten 1891, collecte van Wassenaer 28, VI mm, correspondentie. 
MMPH. journaal gehouden aan boord van ’s lands fregat van oorlog Vernis, gecommandeerd 
door den Wel Edele Gestrengen Heer Van Braam, gemonteerd met 26 stukken en bemand 
met 150 koppen in den Jaare 1778; loopt van 23 april 1778 tot 11 november 1779, 
bijgehouden door luitenant Bosch. 
MMPH: brievenboek J.L.Bosch, 23 april 1778 tot 6 mei 1790. 
ARA. verzameling Hoeufft no 4: stukken betrekkelijk de kwartiermeester Arie Versluis en 
schieman Pieter Schiebergen op ’s lands schip Erfprins wegens insubordinatie. 
ARA. verzameling Van Braam no 3: journaal gehouden door.... Van Braam gecommandeerde 
oorlogschip Venus gedurende het verblijf op de Rede van Texel en het opvaren naar 
Amsterdam 1779 mrt 17- nov 7. 
Gedrukte stukken en literatuur: 
Simons, C.H.F., Marinejustitie, Assen, 1974, diss. bijlage XVIII, XIX, XXIII, XXIV. 
V. N., Iets over kielhalen en laarzen aan boord onzer 18de eeuwsche oorlogschepen ,art. in 
Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1917, blz. 245 t/m 247. 
Verslag wegens het gebeurde op s lands schip van oorlog de Venus, op de Reede van Texel;art. 
in Nederlandsch Jaarboek, November 1779, blz.1190 t/m 1207. 
Echt en omstandig verhaal van het oproer op ’s lands fregat de Venus: desselfs waare 

oorzaaken, beloop en gelukkig einde, pamflet, Amsterdam, 25 augustus 1779, bibliotheek 
Rijksmuseum National Scheepvaart Musuem, Cat. no Gr 78-7 II. 

Bijlage: officieren, onderofficieren en muiters van het fregat de Venus 

J.P.van Braam. 
J.L. Bosch. 
C.van Kerchem. 
Van Bommel. 
Jan Gloeij steen. 
Roelof Thie. 
Pieter Schiebergen. 
Christiaan Lillendaal. 
Arie Versluis. 
Lambertus van Groningen. . . . 
Hans Valentijn. 
Pieter Christiaansz. 
Jan Bosman. 
Hendrik Jan Fijbroek. 
Hendrik Horsman. 
Jacob Knoop. 
Jan van Kei. 
Christiaan Oldorp. 
Hendrik Loodewijk Knooke .. 
Johannes Stein. 
Hendrik Asing van der Linden 
Pieter Koosen. 

.. kapitein 
.luitenant ter zee 
.luitenant ter zee 

• • .adelborst 
.vierde stuurman 
.bootsman 
.schieman 
.kwartiermeester 
.kwartiermeester 
.scheepskorporaal 
. .. tweede timmerman 
.constabelsmaat 
.schilder 
.bootsmansmaat 
.schiemansmaat 
.zeilmaker 
.botteliersmaat 
.kuiper 
Korporaal der soldaten 
.tamboer 
.matroos 
.matroos 
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De Nederlandse arctische walvisvaart tijdens de Bataafse Republiek 

P. Dekker. 

In 1960 publiceerde de Emder stadsarchivaris W.Schöningh zijn artikel ’Emdens Grönlands- 
fahrt’ (in : Emden. Geschichte und Kutur einer alten Seehafenstadt. Heimatliche Beitrage der 
Rhein-Ems-Zeitung, Nr.9). Hij behandelt daar in kort bestek de arctische walvisvangst vanuit 
deze Oostfriese stad door de eeuwen heen. Schöningh geeft ook zijn visie op de vaart onder 
neutrale vlag van Nederlandse schepen in de jaren 1796, 1797 en 1798. Onverkort luidt 
deze:Die Blockade der niederlandischen Seehafen nach der Errichtung der Batavischen 
Republik 1795 schenkte der neutralen preusischen Seestadt Emden jedoch noch einmal die 
Gelegen heit, einen Teil des in Amsterdam stillgelegten Walfangs und Tranhandels zu 
übernehmen. Im Jahre 1796 liefen bereits 21 hollandische Grönlandsfahrer mit neutralen 
Emder Seepassen, die durch Scheinkaufe erschlichen waren, in das Eismeer aus, urn Endejuli 
dieses Jahres ihren Fang in Emden abzusetzen und dort verarbeiten zu lassen. 1797 fischten 
bereits 31 hollandische Fangschiffe, diesmal mit einer geringfügigen Kapitalbeteilung Emder 
Kaufleute unter preusischer Flagge und mit Emder Seepassen ostwarts und westwarts von 
Grönland. Als diese Walfangflotte im Hochsommer 1797 mit ihrem Fang in den beiden 
Delften festmachte, muszte die wieder in Betrieb genommene Trankocherei Nachtschichten 
e^n|f uCn’ Um an8e^anc^etcn Walspeck-Mengen zu Tran zu versieden. Da fast die gesamte 
Stadtbevölkerung in diesem Jahr direkt oder indirekt an dem Fang verdiente, war von einem 
Protest gegen den unvermeidlichen Gestank der Kocherei diesmal nicht die Rede Die 
Walbarten, für deren Verarbeitung jetzt die Bartenmacher fehlten, hauften sich zu groszen 
Knochenhaufen um die Tranhütten am Wall und gröszere Walfischrippen wanderten hinaus 
m die Meeden von Wolthusen, wo sie teilweise noch bis in den Anfang unseres Jahrhunderts 

em Weidevieh als Reibepfahl dienten. Im folgendenjahre aber faszten die Englander zu und 
beschlagnahmten 25 angeblich Emder, in Wirklichkeitjedoch Amsterdamer Walfanger in der 
Nordsee womit dieser grönlandische Segen für Emden ein jahes Ende nahm. Dank der 
Geschicklichkeit eimger Emder Kaufleute wie Tobias und Ysaak Boumann und Claas Tholen 
konnte Emden jedoch noch für einige Jahre seine Stellung im Tranhandel behaupten, zumal 
bis 1804 gelegentlich noch einzelne fremde, meist Bremer Grönlandsfahrer Emden anliefen, 
um hier den mitgebrachten Walspeck zu Tran brennen zu lassen. Mit dem Zusammenbruch 
des Preusischen Staates und damit auch der Emder Schiffahrt im Jahre 1806 fand auch der 
Tranhandel in Emden sein Ende. 
Bovenstaande passage uit de studie van de Emder stadsarchivaris is daarom in haar geheel 
opgenomen, omdat ook Schöningh blijk geeft van de onjuiste mening dat de Nederlandse 
walvisschepen in de periode 1796-1798 daadwerkelijk in Emden binnenliepen. Dat hij 
daarnaast onjuiste aantallen schepen vermeldt is minder belangrijk. Verwonderlijk is de 
gedachtengang van Schöningh niet, want zelfs in een bewaardgebleven journaal van een 
commandeur uit die jaren, Simon Michielsz. Hoogerseil, krijgen wij op bepaalde punten met 
betrekking tot Emden een zelfde indruk. Ook de onder Pruissische vlag varende Friedrich van 

oogerseil werd, in 1798, door de Engelsen genomen en te Leith in Schotland opgebracht. In 
zijn journaal schrijft de commandeur: Den 26 augustus ’s morgens wier mijn aangezegt door 

e Engelse officier dat ik na hem na de wal moest gaan om mijn verklaring te doen. En de sloep 
\v ïer toen aar gemaakt, zoodat ik met hem na de wal toe ging en heb mijn verklaring gedaan 

dat ik in Holland geboren was en dat het dorp Krimpen mijn geboorteplaats was. Dat ik nu reeds 
Jrijaar te Embden heb gewoont, dat ik daer twee jaar vast borger ben geweest en dat ik mijn 
borgerregt aldaer voor sestig gulden gekogt hadde. Dat het schip voor deze Propatria was 
genaamt en reels tien jaaren voor d’Erven Vemimmen gevoert hadde, maar dat ik de laatste 
driejaaren stil hadt gelegen en toen geen bestaan hadt om van te leeven.Dat ik toen mijn 
meesters, de Erven Vemimmen, bedankte. En ben toen met mijn vrouw en kinderen na 

mbden vertrokken en aldaer met mijn huysgezin gaan woonen, gelijk zij in mijn huurcedul en 
burgerbrief konden nazien dien zij mijn afgenomen hadden. Dat mijn vorige meesters, de Erven 
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Vemimmen, over der tijt resolveerden om het schip te verkoopen. Lieten het publiek veylen, 
maar konden daer de waarde niet voor krijgen. Hebben het toen opgehouden en na dato uyt 
de handt verkogt aan de Makelaars Mourits en de Jong voor de somma van sestienduysent 
guldens schip en vleet. Die hetzelven toen gekogt hebben voor reekening van de heer 
P.O.Brouwer in Embden, waerop ik toen mijn dienst aan gemelden heer P. O.Brouwer 
presenteerde om het schip weer als commandeur te voeren. Dewelke mijn daar geluk mee 
wenschte, en ben toen in ’t jaer 1797 voor de eerste reys na Groenland voor de heer 
P.O. Brouwer uytgevaaren. Het schip was toen genaamt Frederik. En heb toen voor de eerste 
reys aangebragt vier walvissen daar ik ben in de Goeree binnengekomen om reede wij geen 
kokerijen te Embden nog in gereetheyt hadden. En heb de traan in Holland te Schoonderloo laten 
koken. Dewelke daar verkogt is en na Amsterdam versonden door een makelaar uyt order van 
de heer Pieter One Brouwer benevens de baerden, maer de makelaar zijn naam mijn niet 
bekent. In de maandt february 1798 kreeg ik weer order van de heer P.O.Brouwer om het 
schip weer na Groenlant klaar te maken. Hetzelve hadde toen de winter te Dort stil gelegen en ben toen 
weer na Dort gereyst en heb het schip klaar gemaakt, nadat mijn meesters mijn de manschappen 
overgezonden hadden voor een gedeelte nu en dan die zij geit gegeven hadden. En ben in ’t laast van maan 
met mijn schip klaargekomen, nadat de makelaars Mourits en dejong mijn van fiktualien en ’t 
noodige versien hadde voor reekening van den heer P. O. Brouwer a Embden en ben den 12 april 
uyt Goeree in zeegezeylt.enz. (cursivering P.D.). (Gemeentearchief Dordrecht, Archief van 
de scheepscommandeur Simon Hoogerzeyl, nr. 156). 
Uit het relaas van Hoogerseil in zijn journaal komt duidelijk naar voren, dat hij zelf met zijn 
gezin daadwerkelijk in Emden was gaan wonen en daar in dienst was getreden van de reder 
P. O. Brouwer. Dit zou kunnen betekenen dat de commandeur ook vanuit Emden ging varen, 
zoals Schöningh suggereert. Maar met betrekking tot zijn schip doet Hoogerseil een heel 
ander verhaal dan de Emder archivaris. De commandeur zegt namelijk heel duidelijk dat de 
Friedrich in Nederland bleef en hier uit- en binnenliep. Hoogerseil kwam, volgens zijn zeggen 
na de winter vanuit Emden naar Dordrecht om zijn walvisvaarder voor de reis gereed te 
maken. Verder in dit artikel zal blijken dat de verklaring met betrekking tot zijn schip en het 
uit- en binnenzeilen juist was. De verklaring aangaande het daadwerkelijk verhuizen van 
commandeur en gezin naar Emden was echter onjuist en had uitsluitend ten doel de 
Pruisische nationaliteit van Hoogerseil aannemelijk te maken en zo aan internering door de 
Britten te ontkomen. Het uitzeilen en binnenlopen van Emden werd door de bevelhebber niet 
geclaimd. Dit was ook helemaal de bedoeling niet. Het systeem om de Britten een rad voor 
ogen te draaien zat namelijk zeer goed in elkaar. De Nederlanders hebben aanvankelijk geen 
toestemming gehad om hun schepen daadwerkelijk naar neutrale staten te laten uitwijken en 
daar de vangst binnen te brengen. Mogelijk zouden ze daar pas na 1798, als de Engelsen onze 
schepen met rust hadden gelaten, toe zijn overgegaan. Wat was namelijk het geval? Sinds 1796 
voeren er Nederlandse walvisschepen met neutrale, Pruisische en Oldenburger zeebrieven uit 
onze zeegaten. Deze zeebrieven werden verkregen door de inschakeling van neutrale 
kooplieden die zich tegenover hun eigen plaatselijke overheid quasi voordeden als daadwer¬ 
kelijke kopers van onze walvisschepen. De transportakten met betrekking tot deze walvis¬ 
vaarders dienden als bewijs van koop. We vinden deze akten nog in onze notariële archieven 
van onder andere de Zaanstreek terug (Protocol Notaris Alb.Booker, vanaf Maart 1796. 
Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem). De Staten Generaal en de haar vanaf 1 maart 1796 
vervangende Nationale Vergadering hechtten hun goedkeuring aan deze ’verkopen’ naar 
neutrale staten mits de schepen vanuit ons land bleven varen. Onze overheid wist zeker wat de 
transacties precies inhielden, maar ook staat vast dat bijvoorbeeld de Pruisische regering totaal 
onwetend was. Een en ander blijkt uit de correspondentie tussen de Emder stadsregering en 
de Pruisische ’Köningliche Kammer’ in Aurich, van de jaren 1797 en 1798. (Stadtarchiv 
Emden, nr. 11-1090). Uit deze briefwisseling blijkt dat in 1796 de Emder stadsregering geheel 
eigenmachtig de zeebrieven via de Pruisische consul in Amsterdam aan de schepen van 
ingezetenen Pieter Onnen Brouwer en Isaac Bouman, als ’kopers’, had afgegeven. Ook 
werden burgerpapieren verstrekt aan Nederlandse schepelingen, die slechts ’administratief 
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in Emden domicilie hadden. Dit gebeurde door een woning te huren op naam van een 
dergehjke schepeling, terwijl deze daadwerkelijk in onze Republiek bleef wonen. Het spel 
werd helemaal gespeeld door onze reders en enkele ’stromannen’ in Emden zonder twiifel 
met medeweten van de stadsregering aldaar. Wellicht hadden Brouwer en Bouman de 
magistraat ook gewezen op de kansen die hier voor Emden in de toekomst lagen. 
Dat de Emder regering op de hoogte van dejuiste toedracht moet zijn geweest, blijkt ook uit de 
omstandigheid dat de handelscompagnie van Pieter Onnen Brouwer in 1796 in zeer korte tijd 
negen Nederlandse walvisschepen ’kocht’ en dit aantal in het volgende jaar, 1797, tot maar 
liefst 21 vermeerderde. Een dergelijke gigantische walvisrederij was zelfs voor Amsterdam in 
die jaren onmogelijk, en het is dan ook niet anders denkbaar dan dat de Emder magistraat 
besefte dat de term kopen niet al te letterlijk moest worden genomen. 
In het voorjaar van 1797 werd de Pruisische regering ingelicht over de gang van zaken te 
Emden en wel door de ’Octroyirten Wallfischfang-Compagnie’ in het naburige Leer 
Genoemde compagnie voelde zich schijnbaar in haar monopoliepositie bedreigd, toen ze 
kennis nam van de activiteiten van Brouwer en Bouman in Emden. De Pruisische regering 
reageerde uiterst fel en via Aurich ging op 19 Mei 1797 een bevel uit naar de Emder magistraat 
om den hollandischen Kauffleuten, besonders denen unter der Firma von P.O.Brouwer et 
Comp. engagirten hollandischen Schiffen, bey Vermeidung von fünfzig Reichsthaler Strafe, 
keine See-Pasze zu ertheilen, und die denselben bereits ausgefertigten See-Pasze sofort zu 
revociren und wieder einzuziehen, auch solche ohne Verzug anhero einzusenden.Uit deze 
aanmaning aan de Emder stadsregering blijkt dus dat de Pruisische overheid uit Leer 
vernomen had dat het om Nederlandse kooplieden ging die hun schepen ondergebracht 
hadden in de handelscompagnie van P.O.Brouwer en het bevel betrof ook de aan 
Nederlandse kooplieden verstrekte zeebrieven. 
Hier blijkt dus zonder meer dat de compagnie van P.O.Brouwer alleen diende als dekmantel 
voor de Nederlandse walvisvaart. De ’verkoop’ van onze schepen naar Emden moeten we dan 
ook uitsluitend zien als een overgang op papier naar een Pruisische handelscompagnie die 
daadwerkelijk werd gevormd door Nederlandse kooplieden, onder de naam van P.O.Brouwer 
en Comp. De Emder koopman Pieter Onnen Brouwer was de Pruisische boekhouder van een 
enorme rederij samengesteld uit de eigenlijke oude Nederlandse rederijen uit 1794. Brouwer 
was echter boekhouder-in-naam en zeker niét, zoals gebruikelijk, de werkelijke hoofd-reder 
met de grootste belangen in de rederij. Hij zal onder andere inzake de verkrijging van 
zeebrieven burgerpapieren, huurceduls enz. betaling door de Nederlandse kooplieden 
hebben bedongen en verder diende de medewerking uitsluitend voor de realisering van het 
uitzeilen onder neutrale vlag. Er was geen sprake van een daadwerkelijke overgang van onze 
schepen naar Emden. Dit had de Nederlandse regering immers uitdrukkelijk verboden De 
walvisvaarders moesten uit onze zeegaten uitzeilen. De voor notarissen gepasseerde 
transportakten hielden eigenlijk een Verkoop aan zich zelf in. De rederij van bijvoorbeeld 
P.O.Brouwer en Comp. te Emden werd immers gevormd door Nederlandse rederijen, die in 
het volle bezit van hun schepen bleven, maar een ’papieren’ Pruisische boekhouder hadden 
aangesteld. Het betrof een verkoop met dichte beurs. Ook met de schepen die bij de Emder 
kooplieden Isaac Bouman en, later, Hermanus Bouman waren ondergebracht, was het niet 
anders. Hetzelfde gold ook voor de Nederlandsche walvisschepen die onder Oldenburese 
vlag voeren op naam van de rederij Beman Antoen George te Bockhorn. Het betrof inderdaad 
scnynverkopen. 
De Emder stadsregering wist kennelijk van de bezwaren die er in Leer waren tegen de 
walvisvaart op naam van rederijen in Emden. De betrokken kooplieden Pieter Onnen 

rauwer, Isaac Bouman en Hermanus Bouman kregen namelijk op 18 mei 1797 gelegenheid 
veUrLaCt,V,teir;n een verfi°or door de Emder magistraat op het stadhuis toe te lichten. Dit 
KamrW °nd P ^ °P de dag voor genoemde aanmaning, van de ’Königliche 
ma^raatt,nFmH r stadsregering’ te Aurich werd opgesteld. Kennelijk vernachtte de 
"T lm Emd™ eactie van de Pruisische regering en wilde zich indekken. De drie 

er reders vertelden, dat de betreffende rederij in Leer een sociëteit was onder directie van 
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de gebroeders Schröder. Het belangrijkste lid van deze sociëteit was een zekere Munnich 
(MunniksP), die uit de Nederlandse provincie Groningen of mogelijk Friesland afkomstig was. 
De heer Munnich had eerder zijn diensten met betrekking tot de walvisvaart aangeboden aan 
Emder kooplieden, maar deze toonden geen interesse door ’den übelen Ruf, worin jener 
schon in seinem Vaterlant gestanden hatte’. De drie Emder reders zagen deze afwijzing van 
Munnich als de voornaamste reden voor de ’Neid oder Rancune’ van deze Nederlander ten 
aanzien van de Emder walvisvaart. Zij wierpen tegen, dat niemand in Emden op de hoogte was 
van het verkregen octrooi door de Leerse sociëteit en dat dit bovendien werd gezien als ”eine 
private Erlaubnis zum Wallfischfang unter königl. allerhöchsten Protection’ waaraan geen 
legale Kenntnis’ was gegeven en zo beschouwd werd als een slinkse activiteit van de 

genoemde sociëteit. De Emder reders merkten verder op dat de Leerse sociëteit geen enkel 
recht tot protest had, want zij had afgezien van het uitreden van walvisschepen door de te hoge 
impost die op traan geheven werd. Om aan geld te komen had Munnich toen een slim plan 
bedacht. Hij stuurde vlak voor de afvaart in 1797 een schrijven aan de Pruisische consul Jan 
Lodewijk Gregory te Amsterdam waarin geschermd werd met het verkregen octrooi van de 
Pruisische regering. Munnich stelde, dat iedere walvisvaarder die op naam van Emder reders 
uitvoer het octrooi negeerde en aan Gregory een bedrag van driehonderd gulden aan 
recognition’ moest betalen om in het bezit van de uit Emden naar Amsterdam gezonden 
neutrale scheepspapieren te komen. Dit geld zou aan de Leerse sociëteit ten goede komen. 
Gregory stemde toe en het gevolg was dat de ’correspondenten’ (lees: eigenlijke, Nederlandse, 
hoofdreders) van de Emder boekhouders in Nederland dit bedrag inderdaad moesten 
neertellen. Er was geen tijd meer voor informatie over deze gang van zaken, want de schepen 
moesten uitzeilen. Uit Emden werd door de boekhouders aan Gregory gevraagd om een 
afschrift van het schrijven uit Leer en dit werd als bewijsstuk aan het stadsbestuur 
overhandigd. In Aurich zal men ook zeker kennis hebben genomen van genoemd afschrift en 
de handelwijze van de Leerse sociëteit. 
Tijdens het verhoor door de Emder magistraat van de drie walvisreders kwam verder naar 
voren, dat er eigenlijk vijf redenen waren waarom het niet mogelijk was om de walvisvaart 
vanuit de Eemsstad zelf te bedrijven. Deze vijf redenen waren: 
- ondanks alle pogingen waren er in Oostfriesland te weinig kapitaalkrachtige geïnteresseer¬ 
den voor de walvisvaart gevonden; 
- de Nederlandse regering had uitsluitend toestemming verleend tot het laten uitzeilen onder 
neutrale vlag van walvisschepen als deze vanuit onze zeegaten zee zouden kiezen en er ook 
weer zouden binnenlopen; 
- de fasciliteiten om de walvisschepen in Emden te ontvangen waren onvoldoende wegens 
gebrek aan onder andere traankokerijen en voldoende kaderuimte; 
- de traan was onderworpen aan een te hoge impost; 
- Emden was een te klein handelscentrum om verantwoord grote investeringen te doen in 
fasciliteiten voor de walvisvaart; dit zou vooral merkbaar worden als de oorlog voorbij was en 
de arctische vaan zich ook weer op Amsterdam zou richten; het zou een slechte zaak zijn 
’wenn man verbunden seyn sollte seine Schiffe allzeit auf Emden fahren zu lassen’. 
Deze vijf punten werden tevens als verweer aangevoerd tegen de aanval, die Munnich op de 
Emder walvisvaart deed. De drie boekhouders wilden aantonen dat het nog niet mogelijk was 
om in Emden zelf de walvisvaart van de grond te krijgen, maar dat dit uitsluitend was te 
realiseren in samenwerking met Nederlandse reders, die hun schepen vanuit ons land, onder 
Pruisische vlag, op naam van Emder boekhouders lieten uitvaren. Munnich, die aan wilde 
tonen dat er tegen het octrooi van de Leerse sociëteit was gezondigd omdat er onder 
Pruissische vlag op naam van Emder boekhouders werd uitgezeild, klaagde eigenlijk ook de 
Nederlandse kooplieden aan, die bij het neutrale spel betrokken waren (zie hierboven de 
aanmaning aan de Emder magistraat, d.d. 19 Mei 1797). 
Daar de walvisschepen op 19 mei 1797 reeds waren uitgezeild, kon de Emder stadsregering de 
zeebrieven niet meer via de Pruisische consul in Amsterdam laten intrekken, zoals in de brief 
uit Aurich was geëist. Een practische uitvoering van deze opdracht zou ook al nauwelijks 
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mogelijk zijn geweest. Voor het volgende jaar, 1798, leek het echter zeker, dat er voorwaarden 
door de Pruisische regering gesteld zouden worden, en deze kwamen ook. Bij schrijven van 20 
maart 1798 deelde de’Kömgliche Kammer’ te Aurich de Emder magistraat mee, dat in dit jaar 
voor het laatst zeebrieven mochten worden uitgereikt aan schepen die niet van Emden zelf 
uitzeilden algehele verbod op de afgifte van zeebrieven uit 1797 was dus, kennelijk onder 
invloed van eerder genoemde mededelingen door de drie Emder boekhouders op het 
stadhuis van de Eemsstad, wel verzacht, maar de Pruisische regering was toch alleen maar 
genegen het octrooi van de sociëteit in Leer open te breken als de walvisschepen vanaf 1799 

aadwerkelijk Emden als thuishaven zouden hebben. Dit schrijven van 20 maart 1798 aan de 
Emder stadsregering toont aan, dat de Pruisische overheid de uit Nederland bij Emder 
kooplieden administratief ondergebrachte walvisvaarders inderdaad als Pruisische schepen 
wilde zien en toestond ’das indessen es jetzt die höchste Zeit ist, das die Wallfisch Schiffe zum 
t ^ j muszen die Schiffe noch für diesmahl von Holland aus zum Fange ausgehen, auch die 
Lahdungen von den retourmrenden Schiffen noch diesmahl in Holland ausgekocht werden 
durten . De Pruisische regering ging er echter vanuit, dat in de komende jaren de Emder 
kooplieden met langer uit Nederland, maar uit de Eemsstad zouden opereren ’damit der 
Vortheil von dieser Unternehmung den königlichen Unterthanen mehr zu Teil wird’ Daarbij 
hoopte de genoemde regering ook, dat de voor Oostfriesland ’in so mancher Betracht 
vorheilhafte Enterprise des von hier aus zu betreibenden Wallfischfanges sich noch immer 
mehr verbreiten De verwachting werd uitgesproken, dat de Compagnie van P O.Brouwer 
meerdere bemiddelde Pruissische kooplieden zou aantrekken om de Oostfriese walvisvaart 
tot °loei te brengen. Iedere zeebrief die te Emden voor onze walvisvaarders was afgegeven 
werd in 1798 belast met honderd rijksdaalders ten behoeve van de ’Königliche Kammer’ in 

unch, als tegenprestatie voor de nog in dat jaar gegeven toestemming tot uitzeilen uit de 
ederlandse zeegaten. De ramp die in 1798 de walvisvloot trof, betekende het einde van onze 

vaart onder neutrale vlag en het daadwerkelijk uitvaren uit een Pruisische haven had dus het 
volgende jaar met plaats. 
In de jaren 1796-1798 heten de Nederlandse schepen er bij visitatie door de Engelsen geen 
enkele twijfel over bestaan, dat zij uit onze eigen zeegaten waren uitgevaren. De monsterrollen 
toonden overduidelijk, dat er in Nederland, meestal te Amsterdam, was gemonsterd 
Bovendien vermeldden ook de kranten en de ’Koophandel en Zeevaarttijdingen’ in de 
scheepsberichten trouw de uitzeildata van de walvisschepen. De Engelsen moesten echter 
geloven, dat de op de monsterrollen en in de zeebrieven aangeduide Pruisische en 

denburgse schepen slechts lijdelijk onze havens gebruikten, zolang de eigen havens nog 
onvoldoende fascil.te.ten hadden. De Engelsen slikten dit inderdaad twee jaar lang Het 
merkwaardige feit doet zich dus voor, dat wat onze reders de Engelsen deden geloven, precies 
overeenkwam met datgene wat vanuit Emden aan de Pruisische regering was medegedeeld 
over de onmogelijkheid van het afhandelen van de walvisschepen in de Eemsstad, door gebrek 
aan traankoker.jen en voldoende kaderuimte. De Pruisische overheid besloot, zoals we zagen 
om nog in 1798 genoegen te nemen met deze situatie, maar voor het volgende jaar een uit- en 
binnenlopen van Emden te verlangen. Duidelijk werd immers gesteld, dat de toestemming 
vprrrtl i bmdt'nom zeebr>even te verstrekken aan vanuit Nederlandse zeegaten 
1799 «knI!fe H Tvh|f ,walvlsschePen ’noch für diesmahl’ werd getolereerd, maar dat voor 
1799 een daadwerkelijk havenen in Emden werd geëist. Het is zeer de vraag of de nog te 
bespreken ramp ook in dit volgende jaar zou hebben kunnen plaatsvinden. Mogelijk was onze 

ranTZend11 n dan >" 1798 toen maar liefst negenentwintig 
?een nirrnH d I ““gelopen schepen door de Engelsen werden opgebracht en er tot 1802 
geen uitreding onder neutrale vlag meer plaatsvond. Het is zelfs niet denkbeeldig dat bij een 
on TanTère11! “ blnnenloP,en v/n neutrale havens het voortbestaan van onze walvisvaart ook 

p langere termijn verzekerd geweest was, zoals die vanuit bijvoorbeeld de huidige 

Lïïrofevan\79fïd “T? * HamburS’ Altona’ Glückstadt enz. Nu betekende in feite de 
katastrole van 1798 de nekslag voor onze arctische vaart, die haar definitieve einde, wat betreft 
de vaan op grotere schaal, in 1803 vond. De fatale fout die de Nederlandse reders in de jaren 
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1796-1798 hebben gemaakt betreft het laten varen van een ongeloofwaardig groot aantal 
schepen op naam van één ’papieren’ boekhouder, Pieter Onnen Brouwer uit Emden. Dit 
aantal, eenentwintig in 1797 en achttien in 1798 zal bij de visitaties argwaan gewekt hebben en 
de Engelsen aan het denken hebben gezet over de ’constructie’ van deze neutrale vaart. Een en 
ander blijkt ook uit een bericht in de ’Amsterdamsche Courant’ van 1 december 1798 over de 
prijsmaking van onze opgebrachte walvisschepen. Dit bericht vermeldt, dat in de eerste zitting 
van de nieuwe ’Admiraliteits Richter’, Sir William Scott, in het Prijzenhof te Londen, besloten 
was de walvisvaarders op een drietal gronden prijs te verklaren: 
(1) Een schip, gekocht in een vijandelijk land en voortgaande in deszelfs gewone vracht en 
handel, behoudt zijn nationaal charakter. (2) Een koopman ,die in een vijandelijk land is 
gevestigd en van derwaart, geduurende den oorlog, naar een neutraal land vertrekt, doch zijn 
commerciehuis tevens in dat vijandelijk land continueert, is van nationaal charakter niet 
veranderd. Zijn eigendom moet worden gecondemneerd. (3) De pretense eigenaaren, die 
hunne naamen tot zoodanig einde leenen, of al ware het dat zij effectivelijk die schepen in 
eigendom bezaten, moeten in alle volgende zaaken, ook ten aanzien van hun onbetwist 
eigendom, als hebbende hun neutraal charakter afgelegd en een vijandelijk charakter 
aangenomen, worden aangemerkt, en alles wat hun aangaat, moet worden gecondemneerd. 
(Zie ook C. dejong, Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart, deel twee, hoofdstuk 
22.) 

De drie bovenstaande punten zijn, voor wat de eigenlijke gang van zaken betreft, vooral van 
belang met betrekking tot het eerste en derde punt. In de jaren 1796 en 1797 werd voor onze 
schepen bij visitatie het gestelde in het eerste punt niet toegepast. Pas in 1798 accepteerden de 
Engelsen het uitlopen uit onze zeegaten van door neutrale kooplieden bij Nederlandse reders 
gekochte’ schepen niet meer. Bijna zeker had dit te maken met de ontdekking dat de nieuwe 
neutrale bezitters slechts ’pretense’(beweerde) eigenaren waren van de Nederlandse walvis¬ 
schepen die door hun handelwijze, ook met betrekking tot hun werkelijke bezit, als vijand 
moesten worden beschouwd. De Engelsen hadden inderdaad het spel door. Zij hadden 
immers wel degelijk te maken met ’pretense’ eigenaren die slechts in de scheepspapieren 
beweerden bezitters van de schepen te zijn. De klap zou enorm hard aankomen. 
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Afb. 1 Eerste deel van de monsterrol van 'De Vrouw Dirkje’ 

Achter de namen van de Nederlandse officieren Jacob Grooff van Den Den Helder/Huisduinen en Jan Reltjesz. Groendijk van 
Terschelling staat Borkum vermeld als hun administratieve, neutrale woonplaats. 
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Vanaf 1794 waren de gebeurtenissen bij onze walvisvaart als volgt. In dit laatste jaar vóór de 
inval van de Fransen in de provincies benoorden de rivieren waren in totaal achtenvijftig 
Nederlandse walvisvaarders uitgevaren en weer veilig binnengelopen. Een aantal van 
vijfenvijftig had koers gezet naar het vangstgebied ten oosten van Groenland en nog slechts 
drie schepen beoefenden in dat jaar de vangst ten westen van dit eiland, in Straat Davis. 
Hieronder volgen voor dat jaar achtereenvolgens de namen van rederijen, schepen en de 
woonplaatsen van de bevelhebbers, voor de plaatsen die walvisschepen uitrustten: 

GROENLANDVAART 1794. 

Amsterdam 

Zoonen 
idem 

Jan Gefken 

Denijs ten Tye en. 
Adolph Baart 
Hendrik en Adolph 
Baart 
Wed. Pieter de Vries 
en Anthony Meynts 
Elias en Hendrik 
Baart 
Simon Cramer en 
Demter 
Bueding en Drost 

Cornelis Hartsen 

Pieter Fronken 

Sieuwert Baars 

De Maria Bemardina 

De Vrouw Elizabeth 

Assurantie 

Y-Stroom 

Gerrit en Hendrik 

Vredelust 

Beverwijk 

Vrijheid 

De Waakzaamheid 

De Bailluagie 
van Blois 
Valkenstein 

Jacob Zido 

Arend Groeneveld 

Gerrit Roelofsz. 
Meyer 
Frederik Jansz. 
Borst 
Gerrit Cornelisz. 
Lieuwen 
Jan Meyer 

Roelof Olphertsz. 
Meeuw 

Oldenburg 

Zandvoort 

Borkum 

Den Helder/ 
Huisduinen 
Terschelling 

Brake a/d Wezer 

Borkum 

Hackman en Asschen-Amsterdam 
berg 
idem ‘t Genoegen 
idem Jan Hendrik 
Claudius Hendrik vanDe Vrouw Hendrina 
Herwerden 
idem Zes Broeders en 

Vier Zusters 
idem De Vrouw Geertrui 

Agneta 
Arnold Hooghart en De Vergulde 
Zoonen Walvis 
Nicolaas de Mijn en De Liefde 
Zoonen 
Jan Gildemeester en Frankendaal 
Zoon 
Willem van Brienen enDe Jonge Eduard 

Inse Jansz. Terschelling 
Klaas Dirksz.Hoek Föhr 
Jacob GerritszAdriaanDen Helder/ 

Huisduinen 
GerritJacobszAdriaanDen Helder/ 

Huisduinen 
Jacob Jacobs. Adriaan Den Helder/ 

Huisduinen 
Gerrit Danielsz. Borkum 
Meyer 
Roelof Pietersz. Borkum 
Meyer 
Maarten lacobsz. Callantsooe 
Mooy 
Anthony van Den Helder/ 
Hansleden 

Huisduinen 
Hendrik Pietersz. Enkhuizen en 

Amsterdam 
Jacob Gauw Den Helder/ 

Huisduinen 
Pieter Koning Den Helder/ 

Huisduinen 
Willem Jansz. Den Helder/ 
Borst Huisduinen 
Cornelis Dirksz. Ameland 
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Rotterdam 

Wed. B. Hoofd en De Goede Hoop 
Johannis Hoofd 

Dordrecht 
Frank van der Schoor Propatria 1 
en Zoonen 
idem 

Schiedam 

Eduard Jacob 
Penning 
Bernard Johannis 
Pilat van Bulderen 

Zaandam 

Claas Taan en 
Zoonen 
idem 
idem 

idem 

idem 
idem 

Cornelis Cardinaal 

idem 
Meyndert der 
Kinderen 
en Zoon 
idem 

Johannis Ebmeyer 

Engel van de Stadt 

Cornelis Walig 

Westzaan 

Simon Jongewaard 
Junior 
idem 

Willem Tip 

De Unie 

Onverwagt 

De Hoop 

Vriendschap 

De Vreede 
Zaandam 

Europa 

Groenlandia 
De Eendragt 

Cornelis en 
Neletta 
De Hopende Visser 
De Wisselvalligheid 

Lust en Vlijt 

Eensgezindheid 

Vislust 

America 

’s Lands Welvaren 

De Goede Ver¬ 
wachting 
De Goede Intentie 

Jan Vroom 

Simon Michielsz. 
Hoogerseil 
Johannis Michielsz. 
Hoogerseil 

Pieter Besemer 

Willem Jansz.Snel 

Den Helder/ 
Huisduinen 

Nieuwpoort en 
Dordrecht 
Krimpen a/d Lek 
en Dordrecht 

Schiedam 

Ammerstol 

Jan Blankman Den Helder/ 
Huisduinen 

Cornelis Duyn De Rijp 
Luytje Peper Den Helder/ 

Huisduinen 
Meyndert Hendriksz. Den Helder/ 
Meeuw Huisduinen 
Dirk Cornelisz. Duyn De Rijp 
Klaas Hendriksz. 
Broertjes 
Adriaan de Groot 

Dirk Vroegop 
Cornelis Pronk 

Adriaan Veter 

Cornelis Klorn 

Pieter Klorn 

Jan Simonsz.Walig 

Tjelling Jansz. 
Tromp 
Jan Gerritsz.Bol 

Cornelis Boekjes 

Den Helder/ 
Huisduinen 
Den Helder/ 
Huisduinen 
Wijk aan Zee 
Den Helder/ 

Huisduinen 
Den Helder/ 
Huisduinen 
Den Helder/ 
Huisduinen 
Den Helder/ 
Huisduinen 
Den Helder/ 
Huisduinen 

Ameland 

Wijk aan Zee 

Nieuwesluis en 
Oudesluis 



Hoofd en Gorter De Pieter 

Jan Tip 

Koog a/d Zaan 

Claas Honigh 
idem 

De Jager 

De Hopende Zeeman 
De Onderneming 

Adriaan Hagenaar 

Jurriaan Roelofsz. 

Lourens Boon 
Cornelis Quak 

Petten en 
Den Helder/ 
Huisduinen 
Föhr 

Texel 
Den Helder/ 
Huisduinen 

Wormerveer 

Pieter Fronken 
(zie Amsterdam) 
Vasterd Vas 

Krommenie 

Jacob Lakeman 

Jisp 

Claas en Jan 
Ploeger 

De Vrouwe Maria 

De Vreede 

Vissershoop 

De Zeeger en 
Cornelis 

De Rijp 

Aldert en Jan Boon ’t-Land van 
Junior 
Vroon en Bek 

Aldert de Wit 
Ysbrandsz. 

Nieuwendam 

Pieter de Jong 
en Zoon 
idem 

Beloften 
Noord-Holland 

Weltevreden 

Boomrijk 

De Hoop op de 
Walvisvangst 

STRAAT DA VISVAART 1794 

Amsterdam 

Van Maarsseveen 
en le Jolle 
Cornelis Hartsen 

De Jonge Dirk 

Hollandia 

Gerrit Smit West Grafdijk 

Jan Hendrik Ahrends Brake a/d Wezer 

Pieter Jacobsz. 
Adriaan 

Cornelis Jacobsz. 
Ruyg 

Dirk Pronk 

Abraham Walig 

Cornelis Kamp 

Cornelis Strop 

Hendrik Cornelisz. 

Den Helder 
Huisduinen 

Den Helder/ 
Huisduinen 

Den Helder/ 
Huisduinen 
Den Helder/ 
Huisduinen 
Den Helder/ 
Huisduinen 

Den Helder/ 
Huisduinen 
Föhr 

Jan Oebelesz. 

Dirk Gerritsz. 
Swart 

Ameland 

Terschelling 
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Koog a/d Zaan 

Cornelis Mey Azia Imke Jansz.Ruyg Terschelling 
en Zoon 

Uit de bovenstaande lijst van 1794 blijkt dat Amsterdam nog drieëntwintig schepen in de vaart 
had, tegen de gezamenlijke Zaandorpen vierentwintig. De grootste rederij was die van Claas 
Taan en Zoonen te Zaandam, met zes walvisschepen. Verreweg het belangrijkste 
commandeursdomiciliewas, zoals trouwens in de gehele 18e eeuw, Den Helder/Huisduinen. 
Deze Marsdiepdorpen, met een toenmalig inwonertal van nog geen vijfentwintighonderd, 
leverden in 1794 een aantal van zeventwintig bevelhebbers voor de walvisvloot of wel 46,596 
van alle commandeurs. Dit had tot gevolg dat ook een groot aantal officieren, namelijk 
stuurlieden, speksnijders, speksnijdersmaten en harpoeniers uit Den Helder/Huisduinen 
afkomstig waren. Zoals ik elders reeds betoogd heb, recruteerden de bevelhebbers immers 
een belangrijk contingent van deze belangrijkste schepelingen uit hun familie of naaste 
omgeving. 
De totale walvisvloot wist in dit laatste jaar vóór de komst van de Fransen nog honderden¬ 
veertien walvissen te harpoeneren, namelijk honderdeneenhalf ten oosten van Groenland en 
dertieneneenhalf in Straat Davis. De spekopbrengst van deze gedode dieren was nog 
vierduizendendertig vaten. 
In het volgende jaar was er voor de walvisvloot een verbod tot uitzeilen wegens de inval van de 
Fransen benoorden de rivieren, in de winter 1794/95. De vloot bleef in 1795 binnengaats. 
Voor het jaar daarop, 1796, had een aantal reders dus besloten om hun schepen administratief 
via een schijnverkoop, bij neutrale rederijen onder te brengen. Zij hadden deze tactiek ook 
tijdens de Vierde Engelse Oorlog al gedeeltelijk toegepast. In 1783 voer een vijftal Straat 
Davisvaarders met neutrale papieren, op naam van rederijen te Emden en Leer, uit. Door een 
versoepeling van de algemene oorlogstoestand ter zee was het voor de reders van de overige 
Straat Davisvaarders en de later uitzeilende schepen naar ’Groenland’ niet noodzakelijk meer 
om ook deze walvisschepen onder neutrale vlag te brengen. Zij waagden het weer onze eigen 
vertrouwde driekleur te voeren, na in 1781 en 1782 wegens de oorlogsomstandigheden een 
verbod tot uitzeilen te hebben gehad. 
Vóór de afvaart in 1796 had de schijnverkoop plaatsgevonden van vijf walvisvaarders aan de 
reder Bernart Antoen George, wonende te ’Bokken geleegen in ’t Oldenburgsche’ (bedoeld is 
het nabij Varel aan de Jadeboezem gelegen Bochhorn) die op zou treden als principale 
boekhouder’ over deze walvisvaarders. Het betrof de schepen:£«rojba, (commandeur Meyn- 
dert Hendriksz. Meeuw;) Fortuna, (commandeur Luytje Peper;) Eensgezindheid, (commandeur 
Cornelis Klorn;) De Eendragt, (commandeur Klaas Hendriksz. Broertjes;) Vislust, (comman¬ 
deur Pieter Klorn.) 
De ’voormalige’ Nederlandse rederij-directeuren, respectievelijk boekhouders kregen in deze 
constructie de rol van ’correspondent’ van de nieuwe, neutrale, rederij toebedeeld. In vele 
gevallen zijn de correspondenten ook, met vermelding van deze functie, op de monsterrollen 
vermeld. Het betreft hier: Eensgezindheid, (Correspondent: Johannis Ebmeyer;) Vislust, 
(Correspondent: Engel van de Stadt.) Van de overige drie walvisschepen die onder 
Oldenburgse vlag gingen varen, wordt geen correspondent op de monsterrol vermeld en dit 
zijn juist de vaartuigen die in 1794 onder directie van Claas Taan en Zoonen te Zaandam 
voeren. Het schip van Luytje Peper, dat in 17 94 onder de naam Zaandam voer, had nu de naam 
Fortuna gekregen, om de Engelsen bij visitatie van deze walvisvaarder niet al te zeer te 
herinneren aan de Nederlandse herkomst van dit schip. De overige vier scheepsnamen waren 
kennelijk ’neutraal’ genoeg om gehandhaafd te kunnen blijven. Dat Claas Taan en Zoonen in 
1796 in werkelijkheid nog steeds de directie over de genoemde drie walvisschepen voerde en 
eigenlijk ook in dit verband op de monsterrol als correspondent had moeten worden vermeld, 
blijkt uit de omstandigheid dat de jaarlijst van 17 98, het jaar waarin bijna alle schepen door de 
Engelsen werden genomen, de Zaanse rederij nog steeds als ’directeur’ noemt. Het ging toen 
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ook onder andere om de walvisschepen Europa, Fortuna en De Eendragt, die dus reeds in 1796 
onder Oldenburgse vlag waren gaan varen. De vijf schepen die in dat jaar onder déze vlag naar 
de arctische wateren gingen, behoorden dus alle aan Zaandamse rederijen, te weten Claas 
Taan en Zoonen, Johannis Ebmeyer en engel van de stad. Een aantal van elf walvischepen 
werd onder een andere neutrale vlag gebracht, en wel de Pruisische. Voor deze overgang 
werden ze via een schijnverkoop administratief overgedaan aan twee Emder reders, Pieter 
Onnen Brouwer en Isaac Bouman. Het betrof, voor wat betreft Pieter Onnen Brouwer, de 
schepen: 
Groenlandia 

America 

De Vreede 

De Stad Emden 

Weltevreden 

, commandeur Dirk 
Cornelisz.Duyn 

, commandeur 
Jan Simonsz.Walig 

, commandeur 
Jan Hendrik Ahrends 

, commandeur Dirk Pronk 

, Correspondent 
niet vermeld 

, Correspondenten: 
Cornelis Walig en 
Johannis Ebmeyer 

, Correspondent:Vaster Vas 

Noordster 

Eyland Borkum 

Avontuur 

Fortuyn 

, Correspondent:Aldert en 
Jan Boon Junior 

, Correspondent:Aldert de 
Wit Ysbrandsz. 

, Correspondent:Vroon en 
Bek 

, Correspondent: Sieuwert 
Baars 

, Correspondent: 
Cornelis Cardinaal 

, Correspondentjan Gefk 

, commandeur Cornelis 
Kamp 
commandeur 
Abraham Walig 
commandeur Roelof 
Olphertsz. Meeuw 
commandeur 
Adriaan de Groot 
commandeur Jacob Gauw 

Aan Isaac Bouman werden administratief overgedaan de walvisvaarders: 

De Stad Emden , commandeur , Correspondent:Willem van 
Hendrik Pietersz. Brienen en Zoonen 

De Visserij , commandeur , Correspondent:Willem van 
Bartel de Boer Brienen en Zoonen 

Een aantal zaken zijn opvallend. Ook van deze elf onder Pruissische vlag gebrachte schepen 
worden op de monsterrollen alle voormalige ’directeuren’ als correspondenten vermeld, 
behalve van de Groenlandia. Ook hier betreft het weer een walvisvaarder van Claas Taan en 
Zoonen. Verder is het treffend dat hier niet alleen de scheepsnamen gewijzigd zijn ten 
opzichte van 1794, die te veel een Nederlandse indruk maakten, maar ook om ogenschijnlijk 
willekeurige redenen werden namen veranderd: 
Zo werden gewijzigd: 

in Noordster, maar ook: 
in De Stad Emden 
in Eyland Borkum 
in Avontuur 
in Fortuyn 
in De Stad Emden 
in De Visserij 

Het meest opvallende is echter de wijziging van de commandeursnamen, t.o.v. 1794, met 
etrekking tot die van de Nederlandse bevelhebbers. Dit in tegenstelling tot de buitenlandse 

commandeurs op onze schepen die hun namen op dezelfde wijze als in 1794 bleven voeren. 
Genoemde wijzigingen waren tweeërlei:(l) commandeurs die in 1794 reeds een familienaam 
voerden, lieten in zeer veel gevallen in 1796-1798 deze naam weg en keerden terug tot de 
vroegere, uitsluitend patronymische, naamgeving; (2) commandeurs die zich in 1794 nog van 
de uitsluitend patronymische naamgeving bedienden voorzagen zich in 1796-1798 van een 

Noord- Holla rul, 
't-Land van Beloften, 
Valkenstein, 
Cornelis en Neletta, 
De Vrouw Elizabeth, 
De Maria Bernardina, 
De Jonge Eduard, 
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HEIL en BROEDERSCHAP. 
Monfrerollc voor de Zeevarende. 
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A/b.2 Aanhef van de monsterrol van de walvisvaarder ’De Vrouw Dirkje’van 27 maart 1798. De leus ’heil en broederschap' 
tijde van de Bataafse Republiek een gebruikelijke uiting van verbondenheid met Frankrijk. 

was ten 

familienaam. De bedoeling was ook hier zonder twijfel, dat bij visitatie de commandeurs in de 
Engelse administratie niet als Nederlander herkend zouden worden. (Kennelijk hield men er 
rekening mee dat de bevelhebbersnamen door de Engelsen achterhaald konden zijn uit 
bijvoorbeeld de scheepsberichten in de Nederlandse kranten en de jaarlijsten van de 
Groenland- en straat-Davis-vaarders, die ieder jaar in voorgedrukte staat in onze Republiek 
werden uitgegeven. In de periode 1796-1798 verschenen deze g vijzigde commandeurs¬ 
namen ook in de scheepsberichten van de kranten, al treffen we ’abusievelijk’ nog wel hier en 
daar de oude benaming van 1794 aan. In de monsterrollen werden de veranderingen 
consequenter doorgevoerd. Met gebruikmaking van de enige, geschreven, jaarlijst uit 1798 
die ons nog rest (Gemeentearchief, Rotterdam, Handschriftenverzameling nr.3371) en met 
assistentie van de Genalogische Werkgroep Den Helder (speciaal A.P.Vlam, Huisduinen) 
konden de patronymische commandeursnamen uit genoemde periode 1796-1798 ’herleid’ 
worden tot die van de bekende bevelhebbersnamen uit 1794. 
Voor het eerst na de Franse inval boven de rivieren voeren zo in 1796 de commandeurs op de 
volgende data uit: 
20 april 1796 uit Texel (Amsterdamsche Courant, 23 april 1796): 
Meyndert Hendrikz. Meeuw ,Den Helder/Huisduinen, Europa 

,Den Helder/Huisduinen, 
,Den Helder/Huisduinen, 
,Den Helder/Huisduinen, 
,Den Helder/Huisduinen, 
,Den Helder/Huisduinen, 
,Den Helder/Huisduinen, 
, Brake a/d Weser, 
,De Rijp, 

23 april 1796 uit Texel (Amsterdamsche Courant, 26 april 1766): 
Roelof Olphertsz. Meeuw ,Borkum, Eyland Borkum 
Anthony Vigeland (oftewel 
Anthony van Hansleden 

Cornelis Jansz. (Klorn) 
Luytje Cornelisz. (Peper), 
Klaas Hendriksz. Broertjes, 
Pieter Jansz. (Klom) 
Dirk Claasz. (Pronk) 
Cornelis Theunisz. (Kamp) 
Jan Hendrik Ahrends 
Dirk Cornelisz. (Duyn) 

Eensgezindheid 
Fortuna 
De Eendragt 
Vislust 
De Stad Emden 

Weltevreden 
De Vreede 
Groenlandia 

oftewel Bartel Klaasz. de Boer),Den Helder/Huisduinen, De Visserij 
Jan Simonsz. (Walig) ,Den Helder/Huisduinen, America 
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Abraham Lourensz. (Walig) ,Den Helder/Huisduinen, Noordster 
Adriaan Jansz. (de Groot) ,Den Helder/Huisduinen, Avontuur 
29 april 1796 uit Texel (Amsterdamsche Courant, 3 mei 1796): 
Jacob Jansz. (Gauw) ,Den Helder/Huisduinen, Fortuyn 
Hendrik (Pietersz.) Selie ,Enkhuizen en Amsterdam,De Stad Enden 
De commandeurs Meyndert Hendriksz. Meeuw en Klaas Hendriksz. Broertjes van Den 
Helder/Huisduinen waren de enige Nederlandse bevelhebbers die in de monsterrollen hun 
namen ongewijzigd lieten. Mogelijk vond Meeuw dit wijzigen niet nodig omdat zijn 
tamihenaam ook door Borkumer commandeurs werd gevoerd. Hendrik Pietersz. van 
Amsterdam tooit zich in 1796 voor het eerst met een familienaam, namelijk ’Selie’. Iets heel 
merkwaardigs doet zich voor met de commandeursnaam Anthony Vigeland. Deze is zonder 
twijfel een verbastering van de bevelhebbersnaam Anthony van Hansleden. Het is echter niet 

eze commandeur uit Den Helder/Huisduinen die onder de verbasterde naam uitvaart maar 
zijn plaatsgenoot Bartel Klaasz. de Boer. Dit blijkt namelijk uit de berichten van de 
thuisvarende schepen in ditzelfde jaar. We zien hier dus het aannemen van de verbasterde 
familienaam van een commandeur door diens opvolger bij dezelfde rederij. Inderdaad heel 
merkwaardig. Dat Anthony van Hansleden op reis niet gestorven is en het commando zo voor 
de thuisreis met in handen gekomen kan zijn van Bartel de Boer wordt aangetoond door de 
grafsteen van Van Hansleden op het kerkhof van Huisduinen. Hij overleed namelijk pas op 19 
december 1818. Bovendien zou Bartel de Boer ook in 1797 en 1798 de schuilnaam Anthony 
Vigeland in zijn monsterrol gebruiken. 
Van de zestien uitgevaren walvisschepen in 1796, die alle koers zetten naar het vangstgebied 
ten oosten van Groenland,aangeduid als ’’Groenland” werden er niet minder dan twaalf 
gecommandeerd door bevelhebbers uit Den Helder/Huisduinen. Alle zestien commandeurs 
hadden in 1794 ook al het bevel over een walvisvaarder gehad. De oude garde moest dus in dit 
eerste neutrale jaar het spits afbijten en ervaren of de Engelsen de neutraliteit van de schepen 
bij visitatie accepteerden. Dat het systeem inderdaad werkte, blijkt uit datgene wat comman¬ 
deur Klaas Hendriksz.Broertjes met de Eendragt overkwam. In het laatst van augustus 1796 
kwam de Amelander beurtman te Amsterdam binnen met het bericht dat Broertjes met 
honderdentachtig vaten spek van vijf walvissen, op de thuisreis ’door een Engelsch fregat 
gejaagd en vervolgens genomen’ was om te ’Edinburg’ (kennelijk in de haven Leith van deze 
stad) te worden opgebracht (Amsterdamsche Courant, 30 augustus 1796). Op 3 oktober 1796 
kwam Broertjes echter, als (hekkesluiter) ’laatst van Edinburg’ ,toch nog behouden met zijn 
vo edige lading spek in Texel binnen. Alle vijftien andere schepen waren toen reeds, zonder 
moeilijkheden, veilig thuis gekomen. De lotgevallen van Broertjes toonden aan, dat de 

ngelsen de neutraliteit van onze walvisschepen aannamen en dat de zaak met de 
schijnverkopen goed was opgezet. Het binnenlopen van de ’neutrale’ walvisschepen met hun 
lading spek verliep in 1796 als volgt: 
-23 juli 1796 in het Vhe binnengezeild (Rotterdamse Courant van 28 juli 1796) Meyndert 
Hendriksz. Meeuw met 255 vaten spek van 10 walvissen; 
-4 augustus in Texel binnengezeild (Amsterdamsche Courant van 6 augustus 1796) Cornelis 
Jansz. (Klorn) met 230 vaten spek van 14 walvissen en 
Pieter Jansz. (Klorn) met 220 vaten spek van 9 walvissen; 
j11 auë^stus in Texel binnengezeild (Amsterdamsche Courant van 13 augustus 1796) Jacob 
Jansz. (Gauw) met 155 vaten spek van 10 walvissen; 

ril2 tU8UStU»in Texel blnnengezeild (Amsterdamsche Courant van 16 augustus 1796) Roelof 
Olphertsz. Meeuw met 180 vaten spek van 12 walvissen, 
Jan Simonsz. (Walig) met 140 vaten spek van 3 walvissen; 
-14 augustus in Texel binnengezeild (Amsterdamsche Courant van 16 augustus 1796) Adriaan 
Jansz. (de Groot), geen vangst; 
-17 augustus in Texel binnengezeild (Amsterdamsche Courant van 20 augustus 1796) 
Cornells Theunisz. (Kamp) met 140 vaten spek van 10 walvissen, en 
Dirk Claasz. (Pronk) met 50 vaten spek van 1 walvis; 
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-25 augustus in Texel binnengezeild(Amsterdamsche Courant van 27 augustus 1796) Luvtje 
Cornehsz. (Peper) met 40 vaten spek van 1 walvis, 
Jan Hendrik Ahrends geen vangst, en 
Dirk Cornelisz. (Duyn) met 20 vaten spek van 1 walvis; 
-31 augustus in Texel binnengezeild (Amsterdamsche Courant van 3 september 1796) 
Anthony Vigeland (alias Bartel Klaasz. de Boer) met 40 vaten spek van 1 walvis; 
-2 september in Texel binnengezeild (Amsterdamsche Courant van 6 september 1796) 
Hendrik (Pietersz.) Selie met 40 vaten spek van 2 walvissen; 

Mn" ?°Urn ,en Hermanus 8mman- bezetenen van Emden 
cue m dejaren 1796-1798 een belangrijke rol speelden bij de Nederlandse walvisvaart onder neutrale vlag. Hoewel de transportakten 
tZhZZZrtT d*iTS Van?n ^ad werkelijke totale verkooh van de schepen naar bijvoorbeeld Emden, bleven deze geheel of 
voor het grootste deetNedeHands eigendom. Soms kwam een kleine minderheid van de scheepsparten in Pruisisch ofOldenbures bezit De 

eJenaarlvan dlJ,artfn konden dan als mede-reder in de verdiensten delen. De voor de vaart onder neutrale vlag vereiste 

ZwZh^ldUF^deZeT7ne’gen tZ ^ T'ït T * tTansP°rta^er] van * ^le eerkoop van een schip aan de stadsregering van 
bijvoorbeeld Emden. Zo n verkoop geschiedde dan aan bijvoorbeeld Pieter Onnen Brouwer en Compwaarbij het ging om een 

alken bestond uit de ’voormalige’ Nederlandse rederijen met Brouwer als papieren Pruissische 
De tranSp0rZkensarl dft°tal;everkooP1 dedf" «•* dtms‘ >>ij visitatie door de Engelsen. De ■bills of sale ’konden de schepen in 

1798 echter met voorpnjsmaking behoeden (Stadsarchief Emden,Aktenserie 11-1090, protocol van 18 mei 1 797). ” 

-3 oktober in Texel binnengezeild (Amsterdamsche Courant van 6 oktober 1796) Klaas 
Hendriksz. Broertjes met 180 vaten spek van 5 walvissen. 

De totale lading van alle zestien in Texel en het Vlie binnengelopen ’neutrale’ walvisschepen 
bedroeg 1870 vaten spek, afkomstig van vierentachtig walvissen. (Deze dieren waren toen ten 
oosten van Groenland ,door de overbevissing gedurende velejaren, gemiddeld al zo klein dat 
de spekopbrengst door elkaar per walvis slechts 22,3 vaten spek bedroeg. In 1785 was deze 
gemiddelde opbrengst per dier ten oosten van Groenland nog ruim 37 vaten. Toch was 1796 
beslist geen slecht jaar voor de rederijen, met een gemiddelde lading van ruim 112 vaten spek 
perschip. Deze opbrengst lag bijvoorbeeld in 1774 bijna net zo hoog.JWezien dat in 1796 de 
walvisschepen zonder uitzondering weer in de Nederlandse zeegaten binnenliepen en niet, 
zoals Schöningh stelt naar onder andere Emden uitwijken. 
Door de goede resultaten im 1796 waagden zich in het volgende jaar meer rederijen aan het 
experiment met de neutrale vlag. Verreweg de meeste walvisvaarders kozen in dat jaar weer de 
Pruisische vlag. Slechts één schip zou toegevoegd worden aan de walvisvaarders die in 1796 
onder Oldenburgse kleuren waren uitgezeild. Dit schip was de Weserflusz onder bevel van de 
commandeurjan Cornelisz. Bras van Den Helder/Huisduinen. Ook deze walvisvaarder kreeg 
als ’prmcipaale boekhouder’ de reder Bernart Antoen George, wonende te ’Bokken geleegen 
in t Oldenburgsche . Het betrof het schip dat in 1794 voor Claas Taan en Zoonen te Zaandam 
onder de naam de Vreede of de Vriendschap voer. Verder was bij de afvaart in 1797 nog een aantal 
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schepen onder Pruisische vlag gebracht en wel onder de directie van Pieter Onnen Brouwer te 
Emden: 
Azia, commandeur Imke Jansz. Ruyg, Terschelling, correspondent:Willem Kouwenhoven, 
directie in 1794:Cornelis Meyn en Zoon, Koog a/d Zaan; Adelaar, commandeur Cornelis 
Lourensz Strop, Den Helder/Huisduinen, correspondent:Cornelis Waling Meyn; Vigilantie, 
commandeur Jan Gerritsz. Bol, Wijk aan Zee, correspondent:Simon Jongewaard Junior, 
Westzaan, Friedrich, commandeur Simon Michielsz. 11 oogerseiI, Dordrecht, correspon¬ 
dent: Wed. David Wendorp en Zoon; Wilhelm, commandeur Johannis Michielsz.’ Hoogerseil, 
Dordrecht, correspondent:Wed. David Wendorp en Zoon; De Jonge Cornelis, commandeur 
CornellsJacobsz.Ruyg, Den Helder/Huisduinen, correspondent:Harmen Bakkeren Zoonen, 
Broek in Waterland; De Goede Verwachting, commandeur Jacob Brugman, Den Helder/Huis¬ 
duinen, correspondent:Meyndert der Kinderen en Zoon, Zaandam; Onderneming, comman¬ 
deur Cornelis Quak, Den Helder/Huisduinen, correspondent:Claas Honigh Koog a/d Zaan; 
directie in 1794:Claas Honigh, Koog a/d Zaan; De Jager, commandeur Jurriaan Roelofsz., 
Fo”r, correspondent:Willem Tip, Westzaan;directie in 1794:Jan Tip, Westzaan; De Goede 
Intentie, commandeur Cornelis Boekjes, Oudesluis in de polder De Zijpe, correspondent: 
Willem Tip Westzaan;directie in 1794:Willem Tip, Westzaan; De Jonge Dirk, commandeur Jan 
Oebelesz., Ameland, correspondent:Van Maarsseveen en le Jolle, Amsterdam; directie in 
1794: Van Maarsseveen en le Jolle,Amsterdam; De Liefde, commandeur Jan Hillebrandsz. 
Groot, Den Helder/ Huisduinen, correspondent: Cornelis Visser, Zaandam; directie in 1794: 
Nicolaas de Mijn en Zoonen, Amsterdam. 
De Emder reder Isaac Bouman, die in 1796 nog slechts twee van onze walvisschepen onder 
Pruisische vlag liet uitvaren, zorgdeerin 1797 voordat dit aantal totvijfwerd vergroot. Dedrie 
schepen die in dit jaar administratief door deze Emder werden overgenomen waren: De 
Eemsstroom, commandeur Willem Jansz. Borst, Den Helder/Huisduinen, correspondent: 
Hendrik en Adolph Baart, Amsterdam, directie in 1794: Hendrik en Adolph Baart, 
Amsterdam; het schip voer in dat jaar onder de naam Y-Stroom en de naam werd dus zeer 
logisch gewijzigd; Resolutie, commandeur Pieter Jacobsz. Koning, Den Helder/Huisduinen, 
correspondent: Denijs ten Tije, Amsterdam; directie in 1794: Denijs ten Tije en Adolph Baart,’ 
het schip voer in dat jaar onder de naam Assurantie; Jan Hinrichs, command commandeur Klaas 
Dirksz. Hoek, Föhr, correspondent: Hackman en Asschenberg, Amsterdam; directie in 1794: 
Hackman en Asschenberg, Amsterdam; de naam van het schip werd ietwat verduitst. 
Tenslotte kwam er in 1797 een nieuwe Pruisische rederij bij en wel die van de Emder reder 
Hermanus Bouman. Deze nam administratief twee Nederlandse walvisschepen over en liet ze 
onder Pruisische vlag uitzeilen. Dit betrof Gerrit en Hendrik de Groot, commandeur Cornelis 
(Dirksz.) de Groot, Ameland, correspondent: Wed.Pieter de Vries en Anthony Meynts 
.Amsterdam, met procuratie’;directie in 1794: Wed.Pieter de Vries en Anthony Meynts, 
Amsterdam. Het schip voer in dat jaar onder de naam Gerrit en Hendrik', waarschijnlijk omdat 
(zie onder) de commandeur in 1797 onder zijn familienaam ’de Groot’ uitvoer, kreeg het 
schip ook, merkwaardigerwijs, deze naarnsuitbreiding. Frau Maria, commandeur Frederik 
Jansz. Borst, Den Helder/Huisduinen, correspondent: Bueding en Pieter Fronker, Wormer- 
veer. 
Enkele commandeurs van de in 1796 reeds onder neutrale vlag uitgezeilde walvisschepen 
keerden in 1797 niet meer in de rijen van bevelhebbers terug. Dit betrofvoor de Oldenburgse 
schepen: Fortuna, in 1796 Luytje Peper, Den Helder/Huisduinen, in 1797 Jacob Klaasz. 
Broertjes, Den Helder/Huisduinen; en voor de Pruisische walvisvaarders: De Vreede , in 1796 
Jan Hendrik Ahrends, Brake a/d Weser, in 1796 Cornelis Cornelisz. Boekjes, Oudesluis inde 
polder De Zijpe; en Avontuur, in 1796 Adriaan Jansz. de Goort, Den Helder/Huisduinen, in 
1797 Pieter Cornelisz. Ruyg, Den Helder/Huisduinen. Wijzigingen van correspondenten 
deden zich met betrekking tot de reeds in 1796 uitgevaren walvisschepen in 1797 niet voor, 
evenmin als van scheepsnamen. Er trad ook bij de commandeurs geen wisseling van schip op.’ 
Op de volgende data voeren in 1797 de zes ’Oldenburgse’ en zevenentwintig ’Pruisische’ 
commandeurs uit de Nederlandse zeegaten: 

54 

- 23 maart 1797 uit Texel gezeild (Amsterdamsche Courant, 25 
maart 1797), Imke Jansz. Ruyg, Terschelling. 
10 april 1797 van Hellevoetsluis gezeild (Amsterdamsche 
Courant, 13 april 1797), Simon(Michielsz.) Hoogerseil, 
Dordrecht, en Johannis(Michielsz.) Hoogerseil, Dordrecht. 

- 12 april 1797 uit Texel gezeild (Amsterdamsche Courant, 15 april 
1797), Cornelis Jansz. (Klorn), Den Helder/Huisduinen. 

- 18 april 1797 uit Texel gezeild (Amsterdamsche Courant, 20 april 
1797), Dirk Claasz. (Pronk), Den Helder/Huisduinen. 

“F uit A gcz.cuu isumieiuarnscne courant, zo april 
1797), Pieter Jansz. (Klorn), Den Helder/Huisduinen; Cornelis 
22 april 1797 uit Texel gezeild (Amsterdamsche Courant, 25 april 
1797), 
Pieter Jansz. (Klom) 
Cornelis Quak 
Roelof Olphertsz. Meeuw 
Cornelis Jacobsz. Ruyg, 
Jacob (Klaasz.) Broertjes, 
Cornelis Boekjes, 
Jan Simonsz. (Walig) 
Dirk Cornelisz. (Duyn) 
Jan Cornelisz. (Bras) 
Klaas (Hendriksz.) Broertjes, 
Pieter (Cornelisz.) Ruyg 
Abraham Lourensz. (Walig) 
Jacob Jansz. (Gauw) 
Jan Hillebrandsz.(Groot) 
Jan Gerritsz. (Bol) 
Jurriaan Roelofsz. 
Meyndert Hendriksz. Meeuw 
Cornelis (Dirksz.) de Groot 
Cornelis Cornelisz. (Boekjes) 
Cornelis Theunisz. (Kamp) 
Cornelis (Lourensz.) Strop 
Klaas Dirksz. Hoek 

,Den Helder/Huisduinen 
,Den Helder/Huisduinen 
.Borkum 
,Den Helder/Huisduinen 
,Den Helder/Huisduinen 
Oudesluis, in de polder De Zijpe 
,Den Helder/Huisduinen 
,De Rijp 
,Den Helder/Huisduinen 
,Den Helder/Huisduinen 
,Den Helder/Huisduinen 
,Den Helder/Huisduinen 
,Den Helder/Huisduinen 
,Den Helder/Huisduinen 
,Wijk aan Zee 
,Föhr 
,Den Helder/Huisduinen 
,Ameland 
,Oudesluis, in de polder De Zijpe 
,Den Helder/Huisduinen 
,Den Helder/Huisduinen 
,Föhr 

- 24 april 1797 uit Texel gezeild (Amsterdamsche Courant, 27 april 1797), 
Pieter Jacobsz. (Koning) ,Den Helder/Huisduinen 
Hendrik Pietersz. (Selie) .Enkhuizen en Amsterdam 
Bartel (Klaasz.) de Boer 
(op zijn monsterrol wordt deze 
commandeur weer aangegeven 
als Anthony Vigeland) ,Den Helder/Huisduinen. 

- 29 april 1797 uit Texel gezeild (Amsterdamsche Courant, 2 mei 1797), 
Jan Oebelesz. ,Ameland 

- 2 mei 1797 uit Texel gezeild (Amsterdamsche Courant, 4 mei 1797), 
Jacob Brugman ,Den Helder/Huisduinen 
Willem Jansz.(Borst) ,Den Helder/Huisduinen 
Frederik Jansz. (Borst) ,Den Helder/Huisduinen 

Behalve de op 23 maart 1797 uit Texel naar Straat Davis uitgezeilde Terschellinger Imke Jansz. 
Ruyg, op de Azia, voeren alle andere commandeurs naar het vangstgebied ten oosten van 
Groenland. Als geheel bedroeg dit laatste aantal drieëendertig van de in totaal vierendertig 
uitgevaren walvisvaarders. We zien dat er in 1797 procentueel wat meer commandeurs 
uitvoeren onder hun familienaam dan in 1796. De uitsluitend patronymische namen zijn wat 

55 



minder in aantal. De enige die in 1797 voor het eerst zijn familienaam aan de eerder gevoerde 
patronymische benaming toevoegde, was de Amelander Comelis Dirksz. de Groot. Hij was in 
zijn vroegere commandeursjaren, 1785-1794, uitsluitend bekend als Comelis Dirksz. Hier 
doet zich een identiek geval voor als met de bevelhebber Hendrik Pietersz. Selie, die in zijn 
eerdere commandeursperiode, 1769-1794, uitsluitend bekend stond als Hendrik Pietersz. Bij 
hen speelde dus het tegenovergestelde als bij vele andere commandeurs: vanwege het bekend 
zijn onder hun patronymische benaming voegden zij een familienaam toe, terwijl bij anderen, 
die eerder al met hun familienaam bekend waren, deze juist werd weggelaten. Beide 
wijzigingen werden dus zonder twijfel inderdaad ingevoerd om bij visitatie de Engelsen te 
misleiden. Zoals hiervoor is te zien gingen echter niet alle commandeurs tot wijziging van hun 
naam over. (In bovenstaande afvaartberichten uit 1797 zijn de tussen haakjes geplaatste 
gedeelten van de commandeursnamen de delene die toegevoegd moeten worden om de 
bevelhebber te kunnen herkennen. Genoemde gedeelten zijn in de Amsterdamsche Courant, 
om bovengenoemde redenen weggelaten.) 
Zijn uit 1796 alle monsterrollen van de zestien uit de Nederlandse zeegaten uitgezeilde 
walvisschepen in het Amsterdamse Gemeente-archief bewaard gebleven, dit is met betrekking 
tot 17 9 7 met eenendertig van de vierendertig uitgezeilde schepen het geval; de rollen van Imke 
Jansz. Ruyg, Simon Michielsz. Hoogerseil en Comelis Jansz. Klom ontbreken. Dat het 
systeem van de neutrale vlag ook in 1797 uitstekend werkte, wordt aangetoond door de 
omstandigheid dat wederom alle schepen onze zeegaten na het vangseizoen binnenvielen, 
hoewel een aantal commandeurs door de Engelsen werd gevisiteerd. Dit overkwam onder 
andere de bevelhebbers Dirk Cornelisz. Duyn uit de Rijp en Jan Oebelesz. van Ameland. 
Laatstgenoemde commandeur was samen met Duyn op 25 augustus 1797 te Hellevoetsluis 
binnengevallen, nadat beide bevelhebbers op 23 augustus bij Kamperduin de Hollandse kust 
bereikten ’met het voornemen om Tessel binnen te zeilen, doch door de Engelsen daarin zij n 
verhindert geworden, dewijl zij een sloep van een logger aan boord kregen, welke hun pas 
eistte. En die wel bevonden hebbende, hen verbood om Tessel of het Vlie binnen te varen, 
dewijl zij het geblokkeerd hielden. En tekenden op den pas dat zij gewaarschouwd waren, met 
bedreiging dat zo zij naar Tessel of het Vlie zeilden, zij ze in Engeland zouden opbrengen, 
maar geeven hun vrijheid naar Rotterdam, Embden of Hamburg te gaan. De wind noorden en 
t best naar Holland te kiezen, zijn zij den 25 dezer te Hellevoetsluis binnengekomen. Alwaar 

ook nog verscheiden schepen als bijleggers zijn binnegekomen welke herwaarts gedestineerd 
waren en mede afgeweezen zijn.’ (Koophandel en Zeevaarttijdingen, 29 augustus 1797, 
Gemeente-archief, Rotterdam). Uit het bovenstaande blijkt dat de walvisvaarders DeJonge Dirk 
en Groenlandia van Oebelesz. en Duyn de visitatie door een Engelse logger uitstekend 
doorstonden.(Deze loggers waren snel zeilende tweemasters die door de Engelse oorlogsvloot 
in die jaren als patrouillevaartuigen werden ingezet om vijandelijke schepen op te sporen). Zij 
werden als neutrale schepen erkend en kregen alleen beslist geen toestemming om Texel of 
het Vlie binnen te lopen. Merkwaardigerwijze mochten beide walvisvaarders wél de 
Maasmond aanlopen. Kennelijk was het de Engelsen met hun blokkade speciaal om de 
Amsterdamse handel te doen en werd daartoe zelfs ’neutrale’ vaartuigen verboden Texel en 
het Vlie binnen te zeilen. Behalve Oebelesz. en Duyn, met hun walvisvaarders waren er nog 
meerdere schepen en wel koopvaarders naar andere havens doorgestuurd. Vanwege de 
noordelijke wind hadden ook deze vaartuigen voor de Maasmond gekozen. Uigezonderd De 

Jonge Dirk en de Groenlandia konden alle overige walvisschepen wel ongehinderd Texel en het 
Vlie binnenkomen. Oebelesz. en Duyn werden gevisiteerd omdat zij bij de laatst binnen¬ 
vallende commandeurs behoorden. Alleen de Föhrse bevelhebber Jurriaan Roelofsz. kwam 
met de Jager nog later voor de Hollandse kust, maar ook hij kwam op 5 september 1797 
ongevisiteerd binnen. Kennelijk was de Engelse blokkade, die rond de thuiskomst van Duyn 
en Oebelesz. scherp was, toen al weer wat minder effectief. 
De commandeurs van Den Helder/Huisduinen, die reeds op de walvisvloot van 1796 een 
aantal van twaalf bevelhebbersplaatsen innamen op zestien schepen (75%), waren ook op de 
vloot van 1797 sterk vertegenwoordigd met twintig commandeurs op in totaal vierendertig 
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walvisvaarders (bijna 59%). DeTerschellinger Imkejansz. Ruyg zou in ditjaar, 1797 de laatste 
Nederlandse commandeur zijn die koers zette naar Straat Davis. Pas in 1821 ging weer een 
enkel Nederlands schip de jacht aldaar bedrijven. Toen was echter onze arctische walvis- en 
robbevangst, op grotere schaal, definitief ter ziele. Na 1803 zou immers nimmer meer een 
vloot van enige omvang deze vaart gaan bedrijven. 
Het binnenlopen van de ’neutrale’ walvisschepen met hun lading spek in de Nederlandse 
zeegaten verliep in 1797 als volgt: 
26 juli in Texel binnengezeild (Koophandel en Zeevaarttijdingen, verder aangegeven als K en 
Z, van 29 juli 1797) Bartel (Klaasz.) de Boer met 240 vaten spek van 5 walvissen. 
30 juli in Texel binnengezeild (K en Z van 1 augustus 1797) Klaas (Hendriksz.) Broertjes met 
300 vaten spek van 9 walvissen, Meyndert Hendriksz.Meeuw met 170 vaten spek van 754 
walvissen, Cornelis Quak met 165 vaten spek van 754 walvissen. 
31 juli in Texel binnengezeild (K en Z van 3 augustus 1797) Pieter (Cornelis) Ruyg met 210 
vaten spek van 14 walvissen, Cornelis Jacobsz. Ruyg met 190 vaten spek van 12 walvissen, 
Jacob Jansz. (Gauw) met 160 vaten spek van 714 walvissen, Cornelis Jansz. (Klorn) met 180 
vaten spek van 7 walvissen, Abraham Lourensz. (Walig) met 90 vaten spek van 7 walvissen, 
Cornelis Boekjes met 200 vaten spek van 514 walvissen, Dirk Claasz. (Pronk) met 100 vaten 
spek van 514 walvissen, Jan Simonsz. (Walig) met 80 vaten spek van 3 walvissen. 
31 juli in Hellevoetsluis binnengezeild (K en Z van 3 augustus 1797) Johannis (Michielsz.) 
Hoogerseil met 135 vaten spek van 5 walvissen, Simon (Michielsz.) Hoogerseil met 70 vaten 
spek van 4 walvissen. 
2 augustus in Texel binnengezeild (K enZ van 5 augustus 1797) Cornelis Cornelisz. Boekjes 
met 200 vaten spek van 514 walvissen. 
6 augustus in Texel binnengezeild (K en Z van 10 augustus 1797) Cornelis (Lourensz.) Strop 
met 35 vaten spek van 1 walvis. 
7 augustus in het Vlie binnengezeild (K en Z van lOaugustus 1797) Cornelis Theunisz. (Kamp) 
met 75 vaten spek van 4 walvissen. 
8 augustus in Texel binnengezeild (K en Z van 10 augustus 1797) Roelof Olphertsz. Meeuw 
met 20 vaten spek van 2 walvissen en Jan Hillbrandsz.(Groot) geen vangst. 
12 augustus in het Vlie binnengezeild (K en Z van 15 augustus 1797) Pieter Jansz. (Klorn) met 
7 5 vaten spek van 6 walvissen. 
13 augustus in het Vlie binnengezeild (K en Z van 17 augustus 1797) Hendrik (Pietersz.) Selie 
met 70 vaten spek van 2 walvissen. 
15 augustus in het Vlie binnengezeild (K en Z van 19 augustus 1797) Klaas Dirksz. Hoek met 80 
vaten spek van 3 walvissen, Cornelis (Dirksz.) de Groot met 36 vaten spek van 1 walvis, Jacob 
Pietersz. (Koning), geen vangst. 
16 augustus in het Vlie binnengezeild (K en Z van 19 augustus 1797) Jan Gerritsz. (Bol) met 90 
vaten spek van 214 walvissen. 
19 augustus in Texel binnengezeild (K en Z van 22 augustus 1797) Frederik(Jansz.) Borst, geen 
vangst. 
22 augustus in Texel binnengezeild (K en Z van 24 augustus 1797) Jacob Brugman met 90 
vaten spek van 554 walvissen, Jan (Cornelisz.) Bras met 80 vaten spek van 254 walvissen. 
22 augustus in het Vlie binnengezeild (K en Z van 26 augustus 1797) Imkejansz Ruyg (uit 
Straat Davis) met 45 vaten spek van 1 walvis, Jacob (Klaasz.) Broertjes met 110 vaten spek van 5 
walvissen. 
25 augustus in het Vlie binnengezeild (K en Z van 29 augustus 1797) Willem Jansz. (Borst) met 
60 vaten spek van 4 walvissen. 
25 augustus in Hellevoetsluis binnengezeild (K en Z van 29 augustus 1797) Jan Oebelesz., 
geen vangst, Dirk Cornelisz. Duyn met 80 vaten spek van 254 walvissen. 
5 september in Texel binnengezeild (K en Z van 7 september 1797) Jurriaan Roelofsz. met 25 
vaten spek van 2 walvissen. 
De totale lading van alle vierendertig veilig in de Nederlandse zeegaten binnengelopen 
’neutrale’ walvisschepen bedroeg 3461 vaten spek, afkomstig van 149 walvissen. Laten we de 
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door Imke Jansz. Ruyg in Straat Davis geharpoeneerde walvis van 45 vaten spek buiten 
beschouwing dan zien we dat de gemiddelde spekopbrengst per walvis ten oosten van 
Groenland 3416:148= 23,0 vaten bedroeg. Deze opbrengst kwam sterk overeen met die in 
1796, toen het gemiddelde immers 22,3 vaten betrof. Dat dit niet als normaal werd 
beschouwd, wordt geïllustreerd door een bericht in de Koophandel en Zeevaarttijdingen van 
11 juli 1797. De voor Hamburg binnen gekomen commandeur Hans Tönnies meldde dat 
’vissen er in menigte geweest waren, doch waren klein, behalve enkele grote’. Tönnies 
verwachtte wel een ’zeer goede vangst’ voor de overige commandeurs. Dit klopte aardig wat 
betreft het aantal geharpoeneerde walvissen van 148 voor de Nederlandse, ’neutrale’, 
schepen, ten oosten van Groenland. De spekopbrengst per walvis viel echter tegen en werd 
kennelijk dus ook niet als normaal gezien. (In 1793 en 1794 bedroeg deze opbrengst ten 
oosten van Groenland dan ook nog altijd 34,3 en 34,9 vaten. Juist daarna werd, na een korte 
opleving in de jaren 1790-1794, de gemiddelde opbrengst dus weer fors onder de 30 vaten per 
walvis gedrukt). Toch was de totale vangst in 1797 zeer behoorlijk te noemen, met nog 
spekladingen van 240 en 300 vaten, die echter afkomstig waren van, voor dat jaar, gemiddeld 
grote walvissen. 

De vaart van de Nederlandse walvisschepen onder neutrale vlag leek na de succesvolle jaren 
1796 en 1797 dé oplossing voor onze reders te zijn. De Engelsen hadden immers de 
walvisvaarders inderdaad als Pruisische en Oldenburgs eigendom geaccepteerd. Het gevolg 
was dat er in het volgende jaar, 1798, weer eenendertig Nederlandse walvisschepen onder 
neutrale kleuren werden uitgereed. Ten aanzien van 1797 treffen we enkele wijziging aan. Het 
aantal ’Oldenburgse’ walvisvaarders bleef zes en deze zouden weer uitzeilen voor de 
principaale boekhouder Bernart Antoen George uit Bokken’. Het ging hier opnieuw om 

dezelfde Zaandamse schepen, namelijk Europa, De Eendragt, Fortuna en Weserflusz van de rederij 
Claas Taan en Zoonen, die in de monsterrollen van 1798 nu ook inderdaad als Correspondent 
wordt vermeld en om de walvisvaarders Vislust van Engel van de Stadt en Eensgezindheid van 
Johannis Ebmeyer. Beiden laatsten werden eveneens opnieuw als ’correspondent’ in de rollen 
genoteerd. 

Jj/, l/jl , y ( £,/Ze< /( e/ss -e * 

Oer, yA* £■</ t''//ue/ 

s VA ~ -7r *. *XSt 

,, \ 1 /** /idee Yd tPScef* V.' ■■. 'ySS 

o£d)/h/7£dZ 7 f7i ? schePel:ngen, van De Goedr Intentie getekende verklaring in de monsterrol. Met deze verklaring werd 
Tr,Z7d77/? * , U b*mannlng™t commandeur Boekjes’van Oldenburg. Embden en elders’ was overgekomen om op het 
genoemle schip te monsteren. De werkelijkheid was, dat de commandeur wel een huurcedul van een woning in Emden bezat maar zelf bit 
Rneht7traulm Engfand’ na,de opbrengirfg ™n zijn schipverklaarde, de laatste zeven jaar in de polder De Zijpe te hebben'gewoond 
niefdr/d/d^d" w7 dfNederianders onder drieënveertig schepelingen waren. Deze commandeur wasLengens 

1 Yg7m v.an,a1d™m.den op de tweeëndertig uitgekiende vragen van het \High Court of Admiralty 
Inlan/anwmrii tZt <F 7*7™’ /Uf 7® C°“rt °f Admiralty of Engeland, verhoor van commandeur Boekjes ten overstaan van notaris James Sayers te Yarmouth op 9 en 11 mei 1798) J 
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Wat betreft de vijfentwintig onder Pruisische vlag gebrachte schepen valt het op dat Pieter 
Onnen Brouwer te Emden, ten aanzien van 1797, een tweetal andere Nederlandse 
walvisschepen heeft gekocht. Het gaat om het Amsterdamse schip De Waakzaamheid, dat in 
1794 uitvoer onder directie van Cornelis Hartsen, maar in 1798 kennelijk in andere handen 
was overgegaan. De nieuwe eigenlijke eigenaar was de rederij van Frank van der Schoor te 
Dordrecht geworden. De ’correspondent’ voor het schip was Wed. David Wendorp en de 
nieuwe commandeur zou in 1798 Michiel Simonsz. Hoogerseil, uit Dordrecht, worden. Deze 
was een zoon van de bevelhebber Simon Michielsz. Hoogerseil. (De eerder genoemde, 
geschreven, jaarlijst van 1798 in het Rotterdamse Gemeentearchief geeft als directie voor de 
schepen van alle drie commandeurs Hoogerseil in dat jaar Frank van der Schoor en Zoonen te 
Dordrecht, terwijl in ieder geval de ’correspondent’ van Michiel en Simon in 1798 gemelde 
Wed. David Uendorp en Zoon was. Het is wel zeker dat met de eerder in dit artikel, in het 
journaaluittreksel van Simon uit 1798 genoemde ’Erven Vernimmen’ als directeur van zijn 
w alvisvaarder ook dezelfde Frank van der Schoor is bedoeld. Deze was immers reeds sinds 
1784 directeur van het, eerder ProPatria genoemde Dordtse schip en deze periode 1784-1794 
komt heel aardig overeen met het tijdsbestek van ’reets tien jaaren’ dat Simon in zijn journaal 
aangeeft als de periode waarover ’d’Erven Vernimmen’ de directie over de Pro Patria hadden 
gevoerd. Verder valt het op, dat in het geval van de drie commandeurs Hoogerseil, namelijk 
Simon, Johannis en Michiel, de eigenlijke directie Frank van der Schoor en Zoonen, niet 
tevens als correspondent van de Pruisische reder optrad, maar dit overliet aan genoemde 
Wed. David Wendorp. Mogelijk ook één van de Erven Vernimmen? 
Het tweede schip dat voor de afvaart van 1798 eveneens op naam kwam van Pieter Onnen 
Brouwer te Emden was het niet eerder als walvisvaarder aangetroffen schip De Vrouw Dirkje. Als 
correspondent zou optreden Sieuwert Baars te Amsterdam. Commandeur werd de ons 
bekende Hendrik Pietersz. Selie uit Enkhuizen en Amsterdam. Er kwam nog een walvis¬ 
vaarder op naam van een Emder rederij en wel op die van Isaac Bouman. Het ging om het 
schip ’t Genoegen, dat in 1794 uitvoer onder directie van de reders Hackman en Asschenberg te 
Amsterdam. In 1798 zien we voor laatstgenoemd schip als ’correspondent’ opnieuw 
Hackman en Asschenberg, terwijl ook de commandeur, Insejansz. van Terschelling, dezelfde 
is gebleven. Deze bevelhebber heeft echter dan een familienaam toegevoegd en hij zal 
uitvaren als Insejansz. Bonne. Aanvankelijk zouden in 1798 zevenentwintig’Pruisische’ en 
zes Oldenburgse walvisvaarders uitzeilen. Op het laatste moment voeren echter twee 
schepen van Pieter Onnen Brouwer niet uit. Het betrof de America, die zelfs in Amsterdan 
onder Jan Simonsz. Walig uit Den Helder/Huisduinen nog monsterde, maar uiteindelijk toch 
met in zee liep en de Avontuur van commandeur Pieter Cornelisz. Ruyg uit Den Helder/Huis- 
duinen. De andere walvisvaarders met hun commandeurs die vergeleken met 1797 niet meer 
worden aangetroffen zijn: Onderneming, commandeur Cornelis Quak uit Den Helder/Huis¬ 
duinen, De Jager, commandeur Jurriaan Roelofsz. van Föhr; De Jonge Dirk, commandeur Jan 
Oebelesz van Ameland; Frau Maria, commandeur Frederik Jansz. Borst van Den Helder/- 
Huisduinen. Alle walvisvaarders die in 1797 reeds uitvoeren, deden dit in 1798 voor dezelfde 
Pruisische en Oldenburger neutrale rederijen als in eerstgenoemd jaar. Voor 1798 betrof dit 
achttien schepen van Pieter Onnen Brouwer, zes schepen van Isaac Bouman en een 
walvisvaarder van Hermanus Bouman. Deze Pruisische rederijen hadden dus alle domicilie te 
Emden. De overige walvisschepen, zes in getal, voeren voor de Oldenburgse rederij van 
Bernart Antoen George te Bockhorn. 
De nog niet genoemde commandeurs, die in 1798 voor het eerst onder neutrale vlag gingen 
varen, waren: Jan Klaasz. Castricum, Den Helder/Huisduinen, op de Gerrit en Hendrik de Groot, 
Jan Pietersz. Mol, Den Helder/Huisduinen, op de Groenlandia, en Roelof Pietersz. Meyer, 
Borkum ,op De Stad Emden ook Emden genaamd. Laatstgenoemd schip is de enige 
uitzondering wat betreft wijziging van ’correspondent’. In 1798 is deze Hackman en 
Asschenberg te Amsterdam, terwijl dit in 1797 nog Willem van Brienen en Zoonen uit de IJ- 
stad was. Op de eenendertig in 1798 daadwerkelijk uitzeilende schepen bevonden zich 
negentien bevelhebbers uit Den Helder/Huisduinen. Deze vormen een percentage van 613 
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Het grote aantal commandeurs uit de Marsdiepdorpen op deze vloot van 1798 zorgde ervoor 
dat ook het aantal schepelingen uit Den Helder/Huisduinen dat bij de komende gebeurtenis¬ 
sen betrokken zou worden, groot was. Dit zal verder in dit artikel nog blijken. 

Dat de functies van eigenlijke directie over een schip en het correspondentschap niet in één 
hand waren, kwam behalve bij de reeds genoemde commandeurs Hoogerseil nog bij enkele 
bevelhebbers voor. Het betrof in 1798: 
Cornelis Strop: directie Pieter de Jong en Zoon te Nieuwendam, correspondent Cornelis 
Waling Meyn. 
Imke Jansz. Ruyg:directie Cornelis Meyn en Zoon te Koog a/d Zaan, correspondent Willem 
Kouwenhoven. 
Hendrik Pietersz. Selie: directie Willem van Brienen en Zoon te Amsterdam, correspondent 
Sieuwert Baars te Amsterdam. 
Tenslotte noemen we nog de commandeurs van wie de schepen wel onder dezelfde naam 
terugkeerden, terwijl de bevelhebbers zelf in 1798 niet meer uitvoeren. Het waren: Cornelis 
Dirksz. de Groot, Ameland enDirk Cornelisz. Duyn, De Rijp. 
Vergeleken met 1797 keerden in 1798 totaal acht commandeurs niet terug, terwijl vijf’nieuwe’ 
bevelhebbers in laatstgenoemd jaar voor het eerst onder neutrale vlag gingen varen. 
De ’neutrale’ walvisvaarders kozen vanaf 9 april 1798 zee en alles leek aanvankelijk even 
normaal te verlopen als in beide voorgaande jaren. De volgende schepen vertrokken op de 
daarbij vermelde data: 
9 april uit Texel gezeild (Koophandel en Zeevaarttijdingen, verder aangegeven als K en Z, van 
12 april 17 98) De Liefde, commandeur Jan Hillebrandsz. (Groot), Den Helder/Huisduinen, en 
De Waakzaamheid, commandeur Michiel (Simonsz.) Hoogerseil, Dordrecht. 
10 april uit Texel gezeild (K en Z van 12 april 1798) De Eensgezindheid, commandeur Cornelis 
Jansz. (Klorn), Den Helder/Huisduinen, Vislust, commandeur Pieter Jansz. (Klorn), Den 
Helder-Huisduinen, Weserflusz, commandeurjan Cornelisz. (Bras), Den Helder/Huisduinen, 
en De Vrouw Dirkje, commandeur Hendrik (Pietersz.) Selie, Enkhuizen en Amsterdam. 
11 april uit Texel gezeild (K en Z van 14 april 1798) De Eendragt, commandeur Klaas 
Hendriksz. Broertjes, Den Helder/Huisduinen, Fortuna, commandeur Jacob Klaasz. 
Broertjes, Den Helder/Huisduinen, Eyland Borkum, commanduer Roelof Olphertsz. Meeuw, 
Borkum, Europa, commandeur Meyndert (Hendriksz.) Meeuw, Den Helder/Huisduinen, en 
Adelaar, commandeur Cornelis (Lourensz.) Strop, Den Helder/Huisduinen. 
12 april uit Texel gezeild (K en Z van 14 april) Azia, commandeur Imke Jansz. Ruyg, 
Terschelling, en De Jonge Cornelis, commandeur Cornelis lacobsz. Ruyg, Den Helder/Huis¬ 
duinen. 

12 april uit Hellevoetsluis gezeild (K en Z van 14 april 1798) Friedrich , commandeur Simon 
(Michielsz.) Hoogerseil, Dordrecht, Wilhelm, commandeur Johannis (Michielsz.) Hoogerseil, 
Dordrecht, Groenlandia, commandeurjan (Pietersz.) Mol, Den Helder/Huisduinen, (Dit schip 
was in 1797 onder Dirk Cornelisz. Duyn door de Engelsen aangehouden en de Maasmond 
binnengelopen. Vandaar ook in 1798 het vertrek van dit Zaandamse schip uit Hellevoetsluis.) 
13 april uit Texel gezeild (K en Z van 17 april 1798) Resolutie, commandeur Pieter Jacobsz. 
(Koning), Den Helder/Huisduinen. 
14 april uit Texel gezeild (K en Z van 17ril 1798) De Goede Verwachting, commandeur Jacob 
Brugman, Den Helder/Huisduinen. 
Dit laatstgenoemde schip van commandeur Brugman keerde op 18 april weer in het Texelse 
zeegat terug. De walvisvaarder was aangehouden door de Engelsen en deze ontnamen 
Brugman achttien leden van zijn bemanning. Deze schepelingen waren bij strenge visitatie 
kennelijk als daadwerkelijke inwoners van onze Republiek door de mand gevallen en van 
boord gehaald. De walvisvaarder De Goede Verwachting zelf werd kennelijk nog door de 
Engelsen als neutraal erkend en verder ongemoeid gelaten. Het was voor commandeur 
Brugman echter onmogelijk om zijn reis met een bijna gehalveerde bemanning voort te zetten 
en De Goede Verwachting keerde naar Texel terug om niet meer uit te zeilen. Achteraf bezien zal 
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de commandeur daar geen spijt van hebben gehad. Zijn aanhouding door de Engelsen bleek 
namelijk een zeer veeg teken te zijn. 

WijTaan zJeeXel (K “ Z Van 21 aPril 1798> ^igilantie, commandeurjan Gerritsz. (Bol), 

Deze commandeur was kennelijk juist vóór de terugkomst van Jacob Brugman in zee gelopen 
en wist dus nog mets van de visitatie door de Engelsen. Ook commandeur Bol trofde Engelsen 
voor het Texelse zeegat aan, maar nam toen het besluit om het niet op een visitatie te laten 
aankomen. Hij wendde de steven en zag kans om Texel weer binnen te komen. 
De gebeurtennsen met Brugman en Bol waren er de oorzaak van dat er in het verdere verloop 
van de maand april geen walvisschepen meer uit onze zeegaten vertrokken. Pas in mei leek het 
er op dat de Engelsen voor onze kust weg waren. Hoe vergisten de bevelhebbers van de 
walvisschepen zich hierin. 

3 mei uit Texel gezeild(K en Z van 5 mei 1798) De Goede Intentie, commandeur Cornelis 
Boekjes Oudesluis in de polder De Zijpe, en De Vreede, commandeur Cornelis Cornelisz 
(Boekjes), Oudesluis in de polder De Zijpe. 

4 mei uit Texel gezeild K en Z van 8 mei 1798) De Eemsstroom, commandeur Willem 
Jansz (Borst), Den Helder/Huisduinen, Vigilantie, commandeurjan Gerritsz. (Bol), Wijk aan 
Zee, (deze bevelhebber waagde zich dus, in tegenstelling tot Jacob Brugman, voor de tweede 
maal buiten het Texelse zeegat; hierbij speelde natuurlijk ook een rol dat Bol zijn totale 
bemanning nog had), De Visserij, commandeur Anthony Vigeland , alias Bartel (Klaasz.) de 
Boer, Den HeIder/Huisduinen,/aH Hinrichs, commandeur Klaas Dirksz. Hoek Föhr Embden 
commandeur Roelof Pietersz. Meyer, Borkum, De Stad Embden, commandeur Dirk Claasz! 
Pronk Den Helder/Huisduinen, en Weltevreden, commandeur Cornelis Theunisz. (Kamp) 
Den Helder/Huisduinen. yh 

jVT!? U!LTeXj' ?ezelld (K en Z van 8 mei 1798) Fortuyn, commandeur Jacob Jansz. Gauw, Den 
Helder/Huisduinen, en Noordster, commandeur Abraham Lourensz. (Walig) Den Helder/ 
Huisduinen. 

7 mei uit Texel gezeild (K en Z van 10 mei 1798) Gemt en Hendrik de Groot, commandeur lan 
Klaasz. Castricum, Den Helder/Huisduinen. 

TcTschdl,ngXel SeZdld (K Cn Z Van 1 ° me' 1798) 7 Genoegen, commandeur Insejansz. Bonne, 

Van de negentien walvisschepen die in de periode 9-18 april uitliepen, bereikten er zeventien 
daad werkelijk de arctische vangstgebieden ten oosten van Groenland. Jan Gerritsz. Bol en 
Jacob Brugman keerden in Texel terug. Alle dertien walvisvaarders die echter vanaf 3 mei 
waren uitgevaren vielen zonder uitzondering in handen van de Engelse Noordzeevloot van 
Sir Richard Onslow, die het zeegat van Texel vanaf rond 13 april op uitgaande schepen 
controleerde. De Koophandel en Zeevaarttijdingen van 1 mei 1798 berichtte reeds over het 
opbrengen te Yarmouth door ’Admiraal Onslow’ van ’17 hollandsche vissersschuiten 6 
doggersbanker visschers en 3 koopvaardijschepen’, die bij Texel waren genomen en 
bovendien waren er door ’Commandant M’Donald 26 hollandsche boten genomen en 
verbrand De gemelde tijdingen van 17 mei vermeldden het opbrengen te Yarmouth van 
verschelden uit Texel gezeilde Groenlandvaarders, welks getal door zommige op 9 en andere 
°P, 10 keSr?Lotnwo,'d7 • Daarnaast waren er in verschillende Engelse havens nog eens 
vijfenvijftig hollandsche bom en andere visschersschuiten’ opgebracht. Tevens wordt ook 
melding gemaakt van het verbranden van Nederlandse vissersvaartuigen, zodat het totaal 
aantal verloren gegane vissersschepen op ruim zeventig werd geschat. Tenslotte meldden de 
tijdingen van 24 mei 1798 dat het aantal te Yarmouth opgebrachte Nederlandse walvisschepen 
toen op veertien werd berekend. Uiteindelijk bedroeg dit aantal dan in werkelijkheid dertien 
De ramp zou echter nog veel groter worden, want ook het van de vangstgebieden naar de 
Nederlandse zeegaten terugkerende deel van de walvisvloot zou bijna geheel in handen van de 
Engelsen vallen. Het enige schip dat de Engelsen ontkwam was De Vrouw Dirkje van 
commandeur Hendrik Pietersz. Selie uit Enkhuizen en Amsterdam. De Koophandel en 
Zeevaarttijdingen van 14 augustus 1798 vermeldde het binnenvallen in de Eems van deze 
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walvisvaarder met een lading van 225 vaten spek, afkomstig van 9 geharpoeneerde walvissen. 
Behalve commandeur Selie ontsprongen de volgende Nederlandse officieren op dit schip ook 
de dans: stuurman Jacob Jacobsz. Grooff van Den Helder/Huisduinen en Jan Reltjesz. 
Groendijk van Terschelling. Deze drie Nederlandse officieren waren de enigen die van de 
daadwerkelijk uitgevaren leidinggevende schepelingen op de walvisvloot van 1798 buiten 
Engelse gevangenschap bleven. Jan Reltjesz. Groendijk zou na de Franse tijd als bevelhebber 
de arctische vaart beoefenen voor de Visscherij Sociëteit te Harlingen en zo als een van de 
weinigen na 1814 een commandeurspost verwerven op de dan nog zeldzame walvisschepen 
en robbejagers. 
Op 18 augustus 1798 meldden de tijdingen, dat commandeur Selie te Emden was 
binnengelopen. Behalve dat deze commandeur met zijn ontsnapping aan de Engelse 
blokkadeschepen al historie schreef, was zijn binnenkomst te Emden ook om een andere 
reden bijzonder. In tegenstelling tot hetgeen archivaris Schöningh in 1960 in zijn, in de aanhef 
van dit artikel genoemde bijdrage meedeelde, zijner in de’neutrale’jaren 1796, 1797 en 1798 
nooit méér Nederlandse walvisschepen in Pruisische, Oldenburger of andere neutrale havens 
binnengelopen dan alleen De Vrouw Dirkje van Hendrik Pietersz. Selie, noodgedwongen, in 
1798. De 225 vaten walvisspek die De Vrouw Dirkje te Emden binnenbracht, waren het enige 
spek van dit soort dat in genoemde driejaren door onze walvisschepen buiten Nederland is 
aangevoerd. Commandeur Selie kon bij zijn binnenkomst de vangsten van alle overige 
Nederlandse walvisschepen melden. Deze waren over het algemeen uitstekend, maar Selie 
kon niet weten dat al het spek samen met schepen en bemanningen in Engelse handen zou 
vallen. Op 28 augustus meldden de tijdingen, dat een te Bremen binnengelopen schip onder 
kapitein Engel het bericht bracht, dat deze bevelhebber aan boord van het Engelse 
oorlogschip Circe was geweest, dat drie genomen Nederlandse walvisschepen met zich voerde. 
Het waren de Wilhelm van Johannis Michielsz. Hoogerseil, De Eensgezindheid van Cornells 
Jansz. Klornende Vislustxan Pieterjansz. Klorn, metresp. 150 vaten spek van 9 walvissen, 220 
vaten van 11 walvissen en 250 vaten spek van 12 walvissen. Op 30 augustus meldden de 
tijdingen, dat op de 15de van die maand reeds de Europa van Meyndert Hendriksz. Meeuw 
door het fregat Lutine te Yarmouth was opgebracht. De Helderse commandeur had een lading 
van 200 vaten spek van 16 walvissen aan boord. Op 1 september moesten de tijdingen er 
melding van maken, dat al op 3 augustus de Groenlandia van Jan Pietersz. Mol met 150 vaten 
spek van 6 walvissen door het Engelse oorlogsschip Astrea te Lerwick was opgebracht. Ook in 
Leith, de haven van Edinburg, bracht de Engelse oorlogsbodem Apollo op 11 augustus twee 
Nederlandse walvisschepen binnen, die tesamen het spek van ’omtrent 20 visschen’ aan boord 
hadden. Dit had betrekking op de Friedrich van Simon Michielsz. Hoogerseil en De 
Waakzaamheid van diens zoon Michiel, die respectievelijk het spek van 8 en 11 walvissen in 
hadden. In Leith was omstreeks die tijd, via Lerwick, ook de Wilhelm van Johannis binnen 
gebracht, zodat alle drie commandeurs Hoogerseil in deze Schotse haven bij elkaar lagen. 
Johannis had naast 150 vaten walvisspek ook nog het spek van 250 robben aan boord. De 
tijdingen van 4 september melden het opbrengen te Yarmouth van de walvisschepen De 
Eendragt, commandeur Klaas Hendriksz. Broertjes, Fortuna, commandeur Jacob Klaasz. 
Broertjes en de Adelaar, commandeur Cornelis Lourensz. Strop. Deze schepen hadden 
respectievelijk 260 vaten spek van 16 walvissen; 190 vaten van 14 walvissen en 60 vaten spek 
van 4 walvissen aan boord. Op 18 september brachten de tijdingen het bericht, dat op de 
Theems voor Londen de opgebrachte walvisschepen De liefde, commandeur Jan Hille- 
brandsz. Groot en de Resolutie, commandeur Pieter Jacobsz. Koning aangekomen waren. 
Beide schepen hadden respectievelijk 140 vaten spek van 7 walvissen en 100 vaten van 5 
walvissen in. Tenslotte vermeldden de tijdingen van 27 september het binnenbrengen van de 
nog resterende vier walvisschepen door de ’Noordzee Vloot’ op 16 september te Yarmouth, 
samen met nog een andere walvisvaarder, die we reeds genoemd hebben en die kennelijk 
uiteindelijk ook te Yarmouth aankwam. De betreffende vier schepen waren Eyland Borkum, 
commandeur Roelof Olphertsz. Meeuw met 50 vaten spek van 3 walvissen, Weserflusz, 
commandeur Jan Cornelisz. Bras, met het spek van 9 walvissen, Azia, commandeur Imke 
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T 15,WaJviSSen’ Cn Dej0nêe Comelis’ commandeur Cornelis jacoDsz. Kuyg, met 40 vaten van 1 walvis. 
Samen met de reeds in het voorjaar, vlak na het uitzeilen van Texel, door de Engelsen 

Sn*VaarderS Wr ZO het aamal «Wbrachte neutrale’ schepen op negenen 
g. e ramp was compleet. Nimmer in de histone van onze walvisvaart had zich een 

zouSmieSdZTde'Eneer1™11' f negenentwintig opgebrachte walvisvaarders 
zou meer door de Engelsen worden losgelaten. Op de eerste zitting van de nieuwe 
Admiraliteits Richter van het Pnjzenhof te Londen, Sir William Scott, werden oo 20 
november 1 798 de laatste ’neutrale’ veertien schepen prijs verklaard. Onder deze treffen we 
uitsluitend op de thuisreis genomen walvisvaarders aan. Het waren- 
De Eendragt commandeur K.laas Hendriksz. Broertjes, Fortuna, commandeur Jacob Klaasz 

Hurl'driks'z^Me CO™mandeur Comells Lourensz. Strop, Europa, commandeur Meyndert 
Htikbrands^ CronfT COmmand?r Jan Pi«ersz. Mol, De Liefde, commandeur Jan 
Hillebrandsz. Groot, Resolutie, commandeur Pieter Jacobsz. Koning Eyland Borkum 

R°elof °lphertsz- Meeuw, De Jonge Cornelis, commandeu^Cornelis Jacobsz’ 
Ruyg, Vislust, commandeur Pieterjansz. Klorn, Tziti, commandeur Imke Jansz Ruw De 
Eensgezindheid .commandeur Cornehs Jansz. Klonr, Weserflusz, commandeur Jan Cornehs 

van i dnecTmte^lC7°9I8)man CUr J°hanniS Mlchielsz‘ Hoogerse,l (Amsterdamsche Courant, 

Eerder in dezelfde maand november hadden de overige vijftien opgebrachte ’neutrale’ 
schepen al hetzelfde lot ondergaan. (Amsterdamsche Courant, nr. 137, jaargang 1798) Bij 
deze laatstgenoemde condemnatie’ door het Prijzenhof ging het, met uitzondering van de 
walvisschepen Fnednch en De Waakzaamheid van respectievelijk de commandeur Simon 
Michielsz. Hoogerseil en Michiel Simonsz. Hoogerseil. om de reeds op de uitreis door de 

dumber0]1798SdherPte ^alvlSvaardcrs-Tcnslotte meldde de Amsterdamsche Courant van 25 
enber 1798 dat in Engeland in het laatst van january eerstkomende zullen verkomt 

Zs'Ï'S? TT TT l,°?Pvai>rdij- “ boni schepen, de eerste veerden walvisvaaT 
ders,die onder neutrale vlag hadden gevaren. Toen ook later in 1799 de overige vijftien 

L’neut3e’navontuura ^ ^ haAaulc dk Hct def,nitieve dnde van 
Was de pnjsverklaring van onze walvisvaarders een ramp voor de reders, ook voor de naasten 
van ve e bemanningsleden was het leed niet te overzien. De schepelingen die ondanks hun 
neutrale papieren als daad werkelijke inwoners van onze Republiek door de mand vielen 
werden door de Engelsen gevangen gezet. Het was vooral Den Helder/Huisduinen dat zwaa^ 
rTnd ge lT ?eZC Marsdiepdorpen hadden immers maar liefst negentien bevelhebbers 
aan de ongeluksvloot geleverd en met deze commandeurs een groot aantal schepelingen Ons 
CornH sz I kC aUt°bl°Sra[ie van Pieter Jacobsz. Rijkers, zoon van de harpoenier Jacob 
Cornelisz. Rijkers, die m het rampjaar 1798 uitgevaren was bij zijn dorpsgenoot de 

T 1 aaS Idendnksz; Broertjes op De Eendragt. Deze in drie schoolschriften 
opgetekende levensschets (particulier bezit) vertelt ons onder andere, dat harpoenier Jacob 
Cornelisz Rijkers werd overgebracht naar het dorpje Norman Cross, ongeveer zes mijl 
zuidwestehjk van Peterborough en omtrent negentig mijl westelijk van Yarmouth Zijn 
gevangenschap aldaar zou een klem jaar duren. Pieterjacobsz. Rijkers vertelt over zijn vaders 
gevangenschap het volgende De walvisschepen werden verbeurd verklaard en de bemanning 
gevangengezet op oude oorlogsschepen en geprest tot marinedienst. Alle morgen was er 
ge egenheid om in dienst te gaan en menigeen werd door de zucht naar vrijheid en het 
Engelsche goud verleid om de eene gevangenis met de andere, het oorlogsschip, te 
W,™LSe Cn' Er Zat?n daaru°°k e duizenden matrozen van het eskader van Admiraal de 

nter gevangen die uit Holland halve gages ontvingen en dikwijls met de arme walvisvaar¬ 
ders deelden. Verder vertelt Pieter dat, behalve zijn vader, nog vier ooms in Engelse 
gevangenschap zaten, van wie er een overleed. Hij noemt de toestand in Den Helder/Huis- 
drnnen m die dagen treurig’ en vermeldt dat ’Nederlandsche milddadigheid, vooral uit 
Amsterdam het lot wat verzachtte. De moeder van Pieter begon een groentewinkeltje om in 
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het levensonderhoud te voorzien en Pieter zelf werd voor twee gulden in de week loopjongen 
op een kantoor. Zo kon het gezin van de gevangen harpoenier Jacob Cornelisz. Rijkers zich 
een beetje redden. Na zijn terugkeer uit Engeland werd de harpoenier geplaatst bij de 
telegraaf of seinpost op Kijkduin. Bij de landing van de Engelsen op 27 augustus 1799 tussen 
de Grote en Kleine Keeten, op een uur afstand van Huisduinen, deedjacob Cornelisz. Rijkers 
het landingssein. Hij kreeg hiervoor later een gratificatie, daar het sein via de keten van 
telegrafen binnen 15 minuten naar Den Haag was overgebracht. De volgende dag voer de 
harpoenier als loods op het Engelse admiraalsschip en bracht dit Texel binnen. Pieter schrijft 
in zijn autobiografie ’Welk een verandering in weinige uren! Nog herinner ik mij hoe mijn 
vader mij de landing der Engelsen door den schoonen kijker van de Telegraaf liet zien’ (Zie 
over genoemde autobiografie: Vier eeuwen kielzog. Nasporingen naar families Rijkers en 
Deelder in Den Helder, door Th.R.Deelder. Aerdenhout, 1971, niet in de handel). 
Enkele jaren na de prijs making van onze walvisschepen, door de Engelsen, namelijk in 1801 
en 1802, trachtten de schepelingen uit Den Helder/ Huisduinen, of hun familie respectievelijk 
nabestaanden, nog steeds de ’maand, reys als andere gelden’, die zij door de prijsmaking 
misliepen, binnen te krijgen. Kennelijk konden de eigenlijk Nederlandse rederijen onder deze 
betalingen uitkomen en verwezen zij hun voormalige schepelingen naar de neutrale 
boekhouders in Emden en het Oldenburgse. Zo passeerde op 5 mei 1801, 30 mei 1801, 12 
februari 1802 en 16 februari 1802 een negental procuraties ten overstaan van schepenen van 
Den Helder/Huisduinen, waarin ’Leeden uyt het Comité van Rechtsoeffening’ gemachtigd 
werden om bij de Pruisische en Oldenburgse boekhouders pogingen aan te wenden de gelden 
te innen. (Oud-Rechterlijke Archieven Den Helder Huisduinen, nr. 6771, en 6772, 
Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem). Uit genoemde stukken blijkt dat er aanspraak werd 
gemaakt op de gelden van schepelingen uit Den Helder /Huisduinen die gevaren hadden op 
de walvisvaarders van drieëntwintig commandeurs. Bij deze bevelhebbers waren alle 
negenden commandeurs uit Den Helder/Huisduinen, en we moeten aannemen dat in 
genoemde procuraties het overgrote deel, zo niet alle, schepelingen die in Engelse 
gevangenschap waren beland, worden genoemd. Om een indruk te krijgen van hoeveel 
belang de Marsdiepdorpen nog in 1798 voor de toen reeds kleine walvisvloot waren volgen 
hier de rangen en de aantallen bemanningsleden in die rangen uit Den Helder/Huisduinen. 
Daar er immers één schip ontkwam, zullen deze cijfers ook een zeer goede indruk geven van 
de aantallen uitgevaren bemanningsleden: 
commandeur 19 
stuurman 14 
speksnijder 9 
speksnijdersmaat 14 
harpoenier 42 
kok 5 
ondertimmerman 1 
bootsman 7 
bootsmansmaat 5 
schieman 4 
matroos 40 
koksmaat en 
kajuitwachter 20 

totaal 180 schepelingen 
Als we aannemen, dat wellicht enige schepelingen uit Den Helder/Huisduinen, of anders hun 
naasten, verzuimd hebben om leden van bovengenoemd Comité te machtigen hun 
financiële aanspraken te behartigen, dan zal de schatting van een kleine tweehonderd 
bemanningsleden uit de Marsdiepdorpen die in 1798 in Engelse gevangenschap raakten niet 
ver van de werkelijkheid zijn. Dit aantal kan ook inderdaad een goede benadering zijn van het 
totale aantal inwoners van de Marsdiepdorpen, dat uitvoer op de ongeluksvloot. Dat er onder 

64 

de honderdentachtig bekende bemanningsleden maar liefst achtennegentig officieren (54 4%) 
waren en de harpoeniers het grootste aantal vormden (nog meer dan de matrozen), bewijst wel 
hoe belangrijk vooral de hogeren in rang uit de Marsdiepdorpen in deze nadagen van de 
arctische walvisvaart nog voor onze vloot waren, zoals trouwens gedurende de gehele 18e en 
-zeer waarschijnlijk een groot deel van de 17e eeuw. De Marsdiepdorpen vormden, zoals ik 
e ders reeds heb mogen aantonen, het grootste commandeurs- en officierendomicilie van alle 
vergelijkbare woonoorden in de historie van onze arctische walvisvangst. Of de leden van 
genoemd Comité kans hebben gezien om bij de Pruisische en Oldenburgse rederijen gelden 
voor hun plaatsgenoten te innen, is niet bekend, maar het lijkt mij twijfelachtig. 

Het zou tot 1802 duren eer er weer een kleine walvisvloot uit onze zeegaten voer. Maar dit 
gebeurde weer onder onze eigen vertrouwde driekleur. Na de catastrophe van 1798 werd er 
met meer onder neutrale vlag uitgereed. In de periode 1 799-1801 lag de walvisvaart vanuit ons 
land volkomen stil. Het was eigenlijk zelfs verbazingwekkend dat er na de geweldige klap van 

798 nog reders waren die hun interesse in de arctische vaart behielden. Toen er in het begin 
van oktober 1801 geruchten opdoken over een mogelijke vrede met Engeland, troffen een 
aantal voormalige walvisrederijen en nieuw geïnteresseerden toch voorzichtig voorberei- 
c mgen voor een mogelijke uitvaart in het volgend jaar, onder Nederlandse vlag. Toen op 11 
oktober de last verscheen de Engelsen voortaan weer als vrienden te beschouwen namen de 
voorzieningen vaste vormen aan en werd het duidelijk dat onze Republiek de arctische vaart 
inderdaad zou hervatten. Toen eindelijk op 27 maart 1802 de vrede te Amiens werd gesloten 
lagen er weer zestien walvisschepen gereed om uit te zeilen. Al deze walvisvaarders bereikten 
de arctische vangstgebieden ten oosten van Groenland en keerden in de periode juli- 
september weer in onze zeegaten terug. Geen enkel schip wendde ook in ditjaar de steven naar 
Straat Davis. Het ging om de volgende schepen (met vermelding van commandeurs 
rederijen, vangsten en data van thuisvaart). 
Amsterdam. 

Tran^ndoa/ Maarten Jacobsz.Mooy (Callantsoog), Jan de Charro, geen vangst, 31 augustus 
Vissershoop Jacob Jansz. Gauw (Den Helder/Huisduinen), Nicolaas Gefken en Z^n 4 
walvissen 80 vaten, 2 augustus, 
Onderneming, Jan Klaasz. Castricum (Den Helder/Huisduinen), Gerrit Meynts, 4 walvissen 65 
vaten, 11 augustus, en 
Hollandia, Dirk Gerntsz. Swart (Terschelling), Cornelis Hartsen, 3 walvissen 90 vaten 1 
augustus. ’ 
Dordrecht. 

Demop, Simon Michielsz. Hoogerseil (Dordrecht), Frank van der Schoor en Zoonen 1 walvis 
10 vaten, 1 augustus, en 
Groenland*:, Johannis Michielsz. Hoogerseil (Dordrecht), Frank van der Schoor en Zoonen 4 
walvissen 65 vaten, 1 augustus. 
Zaandam. 

De Eendragt, Klaas Hendnksz. Broertjes (Den Helder/Huisduinen), ClaasTaan en Zoonen 3'A 
walvis 40 vaten, 31 augustus, ’ 
Zaandam, Jacob Klaasz. Broertjes (Den Helder/Huisduinen), Claas Taan en Zoonen 4‘A walvis 
öU vaten, 31 augustus, 
Avontuur, Pieter Cornelisz.Ruyg (Den Helder/Huisduinen), Cornelis Cardinaal 1 walvis 17 
vaten, 3 september, 

America Abraham Lourensz. Walig (Den Helder/Huisduinen), Cornelis Walig, 5 walvissen 70 
vaten, 11 augustus, en 
Alida, Cornelis Jansz. Klom (Den Helder/Huisduinen), Cornelis Visser, 16 walvissen 250 
vaten, 20 juli. 
Westzaan. 

n^ugu^usTn”’ TjellingJanSZ- TromP (Ameland), Simon Jongewaard junior, geen vangst, 
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Beverwijk, Meyndert Hendriksz. Meeuw (Den Helder/Huisduinen), Cornelis Dekkeren Zoon, 
9 walvissen 140 vaten, 5 augustus. 
Wormerveer. 
Vriendschap, Cornelis Boekjes (Oudesluis in de polder De Zijpe), Vas en Dekker, 1 walvis 10 
vaten, 8 augustus. 
Broek in Waterland. 
De Jonge Cornelis, Jacob Cornelisz. Ruyg (Den Helder/Huisduinen), Harmen Bakker en 
Zoonen, 1 walvis 8 vaten, 31 augustus. 
Nieuwendam. 
Hoop op de Walvisvangst, Hendrik Cornelisz. (Föhr), Pieter de Jong en Zoon, 5 walvissen 100 
vaten, 5 augustus. 
Het jaar 1802 zou het laatste ’normale’ jaar blijken in de historie van onze arctische 
walvisvaart, waarin nog op uitgebreide schaal de vangst werd bedreven. In het volgende jaar, 
1803, vond wederom de uitreding van een kleine vloot, van dertien schepen, plaats. In de 
periode van uitvaart was de oorlogsdreiging echter al weer dusdanig toegenomen dat een 
hernieuwd uitbreken van vijandelijkheden niet onwaarschijnlijk leek. Met het rampjaar 1798 
nog vers in. het geheugen besloten de reders van een drietal walvisschepen om nog na de 
monstering toch maar af te zien van een mogelijk onverstandige afvaart. Het betrof De Hoop en 
de Groenlandia van de Dordtse rederij Frank van der Schoor en Zoonen en De Vrouw Dirkje die in 
dit jaar zou uitvaren onder de directie van J.S.Oltmans te Amsterdam. De gebroeders Simon 
en Johannis Hoogerseil voeren zo, evenals Hendrik Pietersz., op het laatste moment niet als 
commandeur uit. In totaal tien walvisschepen kozen zee en schreven historie, want deze 
walvisvaarders sloten een tijdperk van bijna twee eeuwen arctische walvisvaart op grotere 
schaal af. Voor het allerlaatst voer er nog een kleine vloot uit: 
27 april 1803 uit Texel gezeild (Amsterdamsche Courant, 30 april 1803) Hollandia, 
commandeur Dirk Gerritsz. Swart (Terschelling), rederij Cornelis Hartsen, Amsterdam, en 
Cornelis en Jan, commandeur Meyndert Hendriksz. Meeuw (Den Helder/Huisduinen), rederij 
Cornelis Dekker en Zoon, Westzaan. 
1 mei 1803 uit Texel gezeild (Amsterdamsche Courant, 3 mei 1803) Onderneming, 
commandeur Jan Klaasz. Castricum (Den Helder/Huisduinen), rederij Gerrit Meynts, 
Amsterdam, Vissershoop, commandeur Jacob Jansz. Gauw (Den Helder/Huisduinen), rederij 
Nicolaas Gefken en Zoon, Amsterdam, Alida, commandeur Cornelis Jansz. Klorn (Den 
Helder/Huisduinen), rederij Cornelis Visser, Zaandam, ’s-Lands Welvaaren, commandeur 
Pieter Jansz. Klorn (Den Helder/Huisduinen), rederij Simon Jongewaard Junior, Westzaan, 
Vriendschap, commandeur Cornelis Boekjes (Oudesluis in de polder De Zijpe), rederij V.Vas en 
C.Dekker en Zoon, Wormerveer, en Avontuur, commandeur Pieter Cornelisz. Ruyg (Den 
Helder/Huisduinen), rederij Cornelis Cardinaal, Zaandam. 
4 mei 1803 uit Texel gezeild (Amsterdamsche Courant, 7 mei 1803) De Jonge Cornelis, 
commandeur Jacob Cornelisz. Ruyg (Den Helder/Huisduinen), rederij Harmen Bakkeren 
Zoonen, Broek in Waterland. 
6 mei 1803 uit Texel gezeild (Amsterdamsche Courant, 10 mei 1803) Hoop op de Walvisvangst, 
commandeur Hendrik Cornelisz. (Föhr), rederij Pieter de Jong en Zoon, Nieuwendam. 
Reeds tien dagen na het uitzeilen van Hendrik Cornelisz. brak op 16 mei de oorlog tussen 
Engeland en Frankrijk weer uit en werd onze Republiek eveneens in de nieuwe krijg 
meegesleurd. Onmiddellijk rustten de Engelsen kapers uit, diejacht maakten op Nederlandse 
schepen. Deze waren alle, evenals in 1802, onder onze eigen driekleur uitgezeild. De Engelse 
kapers achtervolgden onze schepen tot in het arctische ijs. Op 17 juli werd zo op 76 graden 
Nbr. ’bij het ijs’ de walvisvaarder Vissershoop van Jacob Jansz. Gauw door een kaper uit 
Liverpool genomen. De commandeur en zijn zoon Reinier, die als kajuitsjongen bij zijn vader 
voer, wisten te ontsnappen en zich in veiligheid te stellen op de walvisvaarder Cornelis en Jan 
van zijn dorpsgenoot Meyndert Hendriksz. Meeuw. Deze wist samen met het schip 
Onderneming van Jan Klaasz. Castricum, op 7 augustus veilig in het Noorse Bergen binnen te 
lopen. (Koophandel en Zeevaarttijdingen 29 augustus 1803). De schepen hadden respecdeve- 
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lijk 75 vaten spek van 3 walvissen en 100 vaten van 7 walvissen aan boord. 
Op 21 juli werden op 78 graden Nbr. in het vangstgebied ten oosten van Groenland, waar 
evenals in 1802 weer alle schepen heen zeilden, nog twee Nederlandse walvisschepen door 
een Engels schip onderschept. Hier betrof het de kaper St Joseph, eveneens uit Liverpool en 
ging het om onze schepen Avontuur van Pieter Cornelisz. Ruyg en Hoop op de Walvisvangst van 
Hendrik Cornelisz. Alle drie in het vangstgebied genomen walvisschepen werden naar 
Liverpool opgebracht. (Amsterdamsche Courant, 8 en 24 september, benevens 11 oktober 
1803). Tenslotte werd ooknog d e Hollandia van Dirk Gerritsz. Swart door een Engelse kaper, in 
Shields, binnengebracht. (Amsterdamsche Courant 30 augustus 1803). Behalve de reeds 
genoemde naar Bergen ontsnapte walvisvaarders wisten ook de resterende vier schepen aan de 
Engelsen te ontkomen. Op 6 september waren de ’s-Lands Welvaaren van Pieter Jansz. Klorn en 
de Alida van zijn broer Cornelis Jansz. Klorn veilig Drontheim binnengelopen. Deze Helderse 
commandeurs waren tot de kust van Finmarken door de Engelsen nagezeten, maar wisten 
toch te ontkomen. (Koophandel en Zeevaarttijdingen, 27 september 1803). Ook De Jonge 
Cornells van Jacob Cornelisz. Ruyg ontkwam naar Drontheim. (Amsterdamsche Courant, 30 
augustus 1803). Tenslotte bracht de Vriendschap van commandeur Cornelis Boekjes zich in 
veiligheid in Stavanger. (Koophandel en Zeevaarttijdingen, 8 september 1803). De schepen 
\an Cornelis Jansz. Klorn, Jacob Cornelisz. Ruyg en Cornelis Boekjes hadden geen vangst, 
terwijl Pieter Janz. Klorn het spek van één walvis aan boord had. Commandeur Jacob 
Cornelisz. Ruyg had bij binnenkomst te Drontheim gemeld dat de tien uitgezeilde 
Nederlandse walvisvaarders totaal negentien walvissen geharpoeneerd hadden. Weer w erden 
onze walvisreders dus geconfronteerd met het verlies van vier schepen aan de Engelsen, terwijl 
de overige Nederlandse walvisvaarders geen kans zagen onze zeegaten te bereiken en in 
Noorwegen binnen vluchtten. Het is van drie schepen bekend, dat ze uiteindelijk in 1807 in 
dit land zijn verkocht. Dit betrof de Cornelis en Jan, de Vriendschap en de Onderneming (Decreten 
en besluiten van de Koning van Holland, 5 januari 1807, nr.5; 14januari 1807, nr. 13; 2 mei 
1807, nr.26, 27 mei 1807, nr. 26 Algemeen Rijksarchief, Den Haag). De overige drie ontsnapte 
schepen zullen wel eenzelfde weg gegaan zijn. Onze arctische walvisvaart op grotere schaal 
behoorde definitief tot het verleden. Er werd na de catastrophes van 1798 en 1803 niet meer 
vanuit ons land uitgereed tot in 1815, na het verdwijnen van de Fransen, w'eer één enkel schip 
de arctische vaart hervatte. Het was het pinkschip Groenland van de Amsterdamse rederij 
Barend van Spreekens. De commandeur was Jacob Klaasz. Broertjes van Den Helder/Huis¬ 
duinen, die in 1798 met zijn schip Fortuna door de Engelsen was opgebracht en voor het laatst 
in 1802 op de Zaandam van Claas Taan en Zoonen had gevaren. Eén van de bevelhebbers uit de 
Marsdiepdorpen (die nog in 1802 een aantal van negen commandeurs voor zestien schepen 
(56,3%) leverden en in het volgende jaar, 1803, een contingent van zeven bevelhebbers op tien 
uitgezeilde schepen (70%) hadden) mocht dus de arctische vaart weer op gang brengen. Dit 
lukte echter nauwelijks. Er voer in de komende jaren geen grotere vloot meer uit onze 
zeegaten. Het bleef bij een enkel schip. De vangstresultaten waren toen bij de walvis- en 
robbevangst op den duur te gering. De genoemde Amsterdamse reder zou voor Den 
Helder/Huisduinen nog een belangrijke rol vervullen. Toen op 14 oktober 1824 het schip De 
Vrede voor Huisduinen strandde en de reddingspogingen vanaf het strand mensenlevens 
kostten, was het dezelfde Amsterdamse reder die een actie op touw zette voor geldelijke steun 
aan de getroffen gezinnen in de Marsdiepdorpen. Ook werd Van Spreekens een van de 
belangrijke mensen achter de oprichting van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddings- 
Maatschappij, die een rechtstreeks gevolg was van deze ramp met De Vrede. De Amsterdamse 
reder liet dus het domicilie van zijn commandeur en andere schepelingen op de Groenland niet 
in de steek, en dit is wel een van de weinige positieve kanten tijdens het verv al van de arctische 
vaart in Den Helder/Huisduinen. Het reddingswezen kreeg werkelijk gestalte en de 
Marsdiepdorpen verwierven hierdoor naam met mannen als Dorus Rijkers. De walvisvaart die 
Den Helder/Huisduinen echter eeuwenlang brood had verschaft, keerde niet meer terug. Het 
belangrijkste domicilie van officieren op deze arctische vaart verviel in armoe. De redding 
werd het graven van het Groot Noordhollands Kanaal. Den Helder werd voorhaven van 
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Amsterdam en dat verschafte weer werk aan velen. Maar dit werk lag op een geheel ander 
terrein. De commandeurs en officieren werden sjouwers in het Nieuwe Diep als het loods- en 
vletterwerk te weinig opleverde of verdienden een karige boterham met de kustvisserij. Het is 
niet verwonderlijk dat er in het begin van de vaart door het nieuwe kanaal nog steeds een grote 
afkeer in Den Helder heerste tegen alles wat Engels was. De Engelsen werden als de grote 
boosdoeners gezien, zij hadden de Marsdiepdorpen hun belangrijkste bron van inkomsten 
ontnomen, de arctische walvisvaart. Zij, die tot het allerlaatst, onder de moeilijkste 
omstandigheden en onder neutrale vlag de walvisvangst trouw bleven, werden zwaar 
getroffen. Hun eeuwenlange bron van inkomsten verdween en voor goed. 

Bronnen. 

Archiefstukken. 
Gemeentearchief Amsterdam 

Gemeentearchief Rotterdam 

Rijksarchief in Noord-Holland, 
Haarlem 

Stadsarchiv Emden 

Gemeentearchief Dordrecht 

Archief Genealogische 
Werkgroep, Den Helder 

Archief Th.R.Deelder, 
Voorhout 

Public Record Office, 
Londen 

- Lijsten van de Hollandsche, Hamburger en Breemer 
Groenlands-resp.Straat Davisvaarders van 1794 en 1802 
(Bibliotheek), 

- Registers van afgegeven zeebrieven (Archief Burge- 
meesteren), 

- Particulier archief nr. 38, Archief van de Waterschout, 
Monsterrollen 1796-1803, 

- Scheepsberichten jaargangen ’ Amsterdamsche Courant’ 
1796-1803. 

- Koophandel en Zeevaarttijdingen, 1797-1803, 
- Lijst der Hollandsche Walvisvangers na Groenland uit¬ 

gevaren anno 1798 (Handschriftenverzameling 
nr.3371). 

- Oud-Rechterlijke archieven Den Helder/Huisduinen, 
nr.6771 en 6772, procuraties van 5 mei 1801, 30 mei 
1801, 12 februari 1802 en 16 februari 1802 

- Fiches op het notarieel archief 
- Aktenserie nr. 11-1090 
- Emden. Geschichte und Kultur einer alten Seehafen- 

stadt. Heimatliche Beitrage der Rhein-Ems-Zeitung, 
Nr.9, met de studie Emdens Gro”nlandsfahrt door 
W.Schöningh, Emden, 1960. 

- Archief van de scheepscommandeur Simon Hoogerzey 
arch.nr. 156; journaal van de walvisvaarder Friedrich,\an 
1798. 

- Genealogische gegevens van schepelingen ter walvisvaart 
uit Den Helder/Huisduinen 

- Vier eeuwen kielzog. Nasporingen naar families Rijkers 
en Deelder in Den Helder, door Th.R. Deelder. In 
stencil, Aerdenhout, 1971. 

- Archief High Court of Admiralty of England: verhoren 
van opgebrachte commandeurs in 1798 , waaronder 
Cornelis Boekjes, 9 en 11 mei, notaris James Sayers, 
Yarmouth. 
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ZS rt 7 onderJandere d‘ scheCe» De Jager '(links), 'Groenland,a'midden op de voorgrond) en \Frankendaal' 
(tweede van rechts). Deze walvisvaarders maakten alle deel uit van de vloot die nog in deper,mie 1796-180 3 naar de arctische wateren 
voeren wel. De Jager' 1 797. commandeurJumaan Roelofsz. van Föhr; 'Groenland,a '1796 en 1797 comZidenZTcorndisz 
Duyn van De K‘Jp-lJ98 commandeur Jan Pietersz Mol van Den Helder/Huisduinen-1802, commandeur Johannis Michielsz 
Hoogerseyl van Dordrecht; Frankendaal, 1802. commandeur Maarten Jacobsz. Moos van Calanlsoog (Door lan Maartensz 
Mooy.Den Helder. 184). The Kendall Whaling Museum,Sharon, U.S.A.) ' «'„soog.{uoor jan Maartensz. 
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Ajb.6 De walvisvaarder ’De Hoop op de Walvischvangst’, commandeur Hendrik Comelisz. van Föhr, voer nog in dejaren 1802 en 
1803 naar ’Groenland’. Hendrik Comelisz. was de laatste Föhringer bevelhebber die voor Nederlandse rekening van het IJ naar de 
arctische wateren zou vertrekken. Zijn schip werd in 1803 door de Engelsen genomen. (Anoniem, FriesenMuseum, Föhr. Foto Walter 
üden, Wyk auf Föhr.) 
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Afb.7 
Grafsteen op de begraafplaats van Huisduinen voor de oud-commandeur op 
Groenland Abraham Lourensz. Walig overleden 2 februari 1827 op de leeftijd 
van ruim 82 jaar. Hij voer in de jaren 1706-180S ook nog op ’Groenland’ en wel 
in het tijdvak 1796-1798 op de ’Noordstar’en in 1802 op de ’America Abraham 
Walig was reeds op 18 jarige leeftijd commandeur en zeilde voor het eerst in 1763 
als zodanig uit. Hij stamde uit een van de bekendste Nederlandse commandeurs- 
geslachten. 
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Enkele grepen uit de geschiedenis van de Duitse keizerlijke marine 
gedurende dejaren 1871 tot 1900 {vervolg) 

Dr.J.Verseput 

Tweede periode: 1888 tot 1897 

Op 9 maart ] 888 stierf de negentigjarige keizer Wilhelm I. Hij werd opgevolgd door zijn zieke 
zoon Friedrich III, die reeds op 15 juni daaropvolgend overleed, waarna de 29-jarige Wilhelm 
II tot het ambt werd geroepen. Hij had grote belangstelling voor de marine, een feit, dat 
waarschijnlijk samenhing met zijn afstamming; zijn moeder was immers een dochter van 
koningin Victoria van het Britse Wereldrijk. Die interesse bleek toen de vorst op de dag van zijn 
troonbestijging een speciale dagorder voor de marine uitgaf. Hierin schreef hij o.m.: ’Die 
Marine weiss, dass es Mich nicht nur mit Freude erfullt hat, ihr durch ein ausseres Band 
anzugehören, sondern dass Mich seit frühester Jugend in voller übereinstimmung mit 
Meinem lieben Bruder, dem Prinzen Heinrich von Preussen, ein lebhaftes und warmes 
Interesse mit ihr verbindet. Het stuk werd afgesloten met de volgende zinsneden: ’Sokann ich 
es in dieser ernsten Stunde mit voller Zuversicht aussprechen, dass wir fest und sicher 
zusammen stehen werden, in guten und in bösen Tagen, in Sturm wie om Sonnenschein, 
immer eingedenk des Ruhmes des deutschen Vaterlandes und immer bereit das Herzblut für 
die Ehre der deutschen Flagge zu geben’. 1) 
Veertien dagen daarna kwam de order af krachtens welke het korps zeeofficieren met dat der 
marinestoomvaartdienst een galauniform mochten dragen, dat op de mouw de keizerlijke 
kroon, die voordien slechts mocht worden gedragen door de hoogste stafofficieren, droeg. De 
marineofficieren werden daardoor nauwer aan hun chef, de keizer, gebonden. Deze sprak 
dan ook regelmatig van mijn vloot en mijn schepen. Het deed de marinemannen deugd, dat 
hun keizer regelmatig in admiraalsuniform verscheen. 
s Keizers populariteit in die kringen nam nog meer toe toen drie weken na de troonbestijging 

Caprivi, die verklaard had: Es kan sich für Deutschland heute und für die nachste Zukunft nur 
darum handeln, wie klein unsere Flotte sein kann und nicht wie gross’ 2), als chef der 
admiraliteit werd vervangen door een zeeofficier, Alexander graafVon Monts. De Marine zag 
hierin het bewijs van emancipatie en zij koesterde derhalve grootse verwachtingen voor de 
toekomst. Er hing blijkbaar nog meer in de lucht, want de nieuwbenoemde was aangesteld tot 
Stellv ertretender Chef der Admiraliteit. Von Monts kon de grote verwachtingen, welke men 

van hem had, niet waarmaken, want hij overleed reeds in januari 1889. Hij werd opgevolgd 
door Max Freiherr von der Goltz. 
Op 1 april 1889 werd de admiraliteit verdeeld in het Oberkommando der Marine onder 
leiding van Von der Goltz, dat, zoals de naam aangeeft, belast werd met de bevelvoering, en 
het Reichs-Marine Amt, dat belast werd met de bestuurlijke leiding van de zeemacht. Aan het 
hoofd stond een staatssecretaris die verantwoordelijk was aan de rijkskanselier. In die functie 
werd Vice admiral Karl Eduard Heusner benoemd. 3) De nieuwbenoemde moest echter om 
gezondheidsredenen reeds in april zijn funktie neerleggen. Friedrich Hollmann, chef van het 
Ubungsgeschwader’ werd als zijn opvolger benoemd. Hij zou dit ambt tot 1897 bekleden. 

Het meest opvallende was, dat naast deze instanties het ’Marinekabinett’ ten dienste van de 
keizer verscheen. Dit zou zich speciaal bezighouden met personeelsproblemen, maar het 
werd steeds belangrijker en invloedrijker. Dit kwam vooral door de invloed van de met de 
leiding belaste Gustav Freiherr von Senden und Bibran. Deze zeeofficier was tevens 
vleugeladjudant van de keizer, hij werd de spiritus rector van Wilhelms marinepolitiek. Hij die 
in 1903 de titel van admiraal kreeg, bekleedde dit ambt tot 1906, toen hij om gezondheidsre¬ 
denen moest aftreden. 
In een jaar tijd was er veel veranderd en in een Engelse krant kon men tegen het einde van het 
jaar 1888 lezen (vertaald):Vor seiner Thronbesteigung war er sehr oft in Kiel und lag dem 
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Segelsport dort und in der Nordsee ob, und liess keine Gelegenheit ausser acht, um sich über 
maritime Dinge zu unterrichten. Er hat immer erklart, dass die deutsche Flotte nicht nur 
ledighch defensiv und lediglich eine Waffe zweiter Ordnung in der Rüstung des Deutschen 
Reiches bleiben dürfe ,und dass das Reich im Falie des Bedüfrnisses in der Lage sein müsse, 
eine tatkraftige Marinepolitik zu treiben. Nach seiner Thronbesteigung war eine seine ersten 
Handlungen, mit dem Chefkonstrukteur seiner Flotte in einer engen Meinungsaustausch zu 
treten. Er hatte seitdem zahlreiche Gesprache über maritime Dinge mit seinem Bruder, dem 
Prinzen Heinrich, mit dem Grafen von Monts und verschiedenen hervorragenden Admi¬ 
ralen. Nachdem er die Meinungen alles gehort hatte hat der Kaiser beschlossen, die deutsche 
Flotte vollstandig von neuem wieder aufzubauen’ 4). 
Het loont de moeite om hier een opsomming te geven van de aanwezige schepen der Duitse 
oorlogsmarine op het ogenblik van ’s keizers troonbestijging. Er waren zeven pantserfre- 
gatten. König Wilhelm, Kaiser, Deutschland, Friedrich der Grosse, Preussen, Friedrich Karl en Kronprinz. 
De oudste stamde uit hetjaar 1867, de jongste uit 1874. Zij waren zowel militair als technisch 
van geringe waarde. Daarnaast waren er zeven pantserkorvetten: Bayern, Sachsen, Württemberg, 
Baden, Oldenburg, Hanse en Arminius. De vier eersten waren zeer licht gepantserd en waren niet 
geschikt voor operaties in de Noordzee. De Oldenburg bezat te kleine bunkers en kon slechts 
geringe snelheid ontwikkelen, waardoor dit schip uitsluitend bruikbaar was in de nabijheid 
van de thuishaven. De beide laatsten moesten feitelijk worden afgeschreven en dit kon ook 
worden gezegd van de vijftien pantserkanonneerboten voor de eigenlijke verdediging van de 
kust en de riviermondingen. Deze vaartuigen waren onbruikbaar wanneer er slecht weer was. 
De zogenaamde kruiservloot, bestaande uit acht zeil-en stoomfregatten en elf zeil-en 
stoomkorvetten hadden geen gevechtswaarde en dit gold ook voor de resterende vijf 
kanonneerboten, de zes aviso’s en de vier schepen voor bijzondere doeleinden. Waardevol 
waren wel de vier en zestig torpedoboten van verschillende grootten. Deze vloot gold als de 
beste der wereld. Men had echter één fout gemaakt. Zij maakten geen deel uit van een 
zeegaande vloot, maar dienden deze te vervangen. Op de begroting 1887/1888 stond de bouw 
van tien pantserschepen van geringe grootte van de Siegfriedklasse ter beveiliging van het in 
aanbouw zijnde Oost-Noordzeekanaal. In de loop der negentiger jaren werden acht dezer 
vaartuigen in dienst gesteld. 5). Van grote betekenis was echter de deugdelijkheid van het 
marinepersoneel, waarover de Times in de herfst van 1888 schreef (vertaald):”Es gibt jetzt 
keine Knegsflotte, die bessere Offiziere und bessere Mannschaften hat als die deutsche. Die 
Offiziere sind beinahe ohne Ausnahme Marmer, die auf hoher wissenschaftlicher Stufe 
stehen, Seeleute erster Klasse und ausgezeichnet in der Ausbildung der Mannschaften’ 6). De 
latere vice-admiraal Eberhard von Manthey schreef het volgende over het keizerlijk bezoek 
aan Rusland in juli 1888: ’Die zehn Schiffe, die damals mitfuhren, bildeten den Kern und das 
Glanzstück unserer Heimatflotte. Aber was waren das für Schiffe? Die alte Baden und Bayem 
sogenannte Ausfallkorvetten, das noch aus England stammende Panzerkasemattschiff Kaiser, 
das Turmschiff Friedrich der Grosse und dazu vier voll getakelte Schulschiffe, Fregatten der 
Stosch-Klasse, und schliesslich zwei altere Avisos. Jeder Kenner oder Berufseemann musste 
solort sehen, dass eine derartige Flotte etwa höchst Kümmerliches darstellte’7). Tijdens deze 
reis was het plan gerijpt voor de bouw van grotere schepen. In de begroting voor 1889/1890 
werd op wens van de keizer de bouw van vier schepen gevraagd. In de toelichting stond 
o.m.. 1st dieser Kern starker moderner Schlachtschiffe einmaal geschaffen, so kann in 
langsamer Tempo weitergearbeitet werden, es kann den Fortschritten des Technik dann 
Schritt fur Schritt gefolgt werden’ 8). Deze schepen van de Brandenburg-Klasse met een 
waterverplaatsing van ruim 10.000 ton waren berekend op een snelheid van ruim 16 knopen. 
Deze 114 meter lange en 19,5 meter brede vaartuigen waren bewapend met zes 28 cm. 
kanons die waren opgesteld in drie torens, n.1. op het voor-en achterschip en midscheeps 
achter de schoorstenen. De stukken in de eerste dubbeltoren konden naar voren of achteren 
vuren maar konden ook met die vuurmonden uit de derde toren zijwaarts vuren, waardoor 
een ce.urale vuurleiding en het afgeven van salvo’s mogelijk werd. De moderne kanons 

a den een draagwijdte van ruim 14 km. De verdere bewapening bestond uit zes 
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snelvuurkanons van 10,5 cm en acht van 8,8 cm. en uit zes torpedolanceerbuizen van 45 cm. 
Het ging om de linieschepen Kurfürst Friedrich Wilhelm, Brandenburg, Weissenburg en Worth. Bij de 
Brandenburg en de Wörth werd voor het eerst bij de pantsering gebruik gemaakt van het 
Kruppstaal, een gehard nikkel-staal, dat drie maal zo sterk was als smeedijzer. 
In marinekringen werd het plan enthousiast ontvangen, maar de meerderheid van het Duitse 
volk glimlachte om de keizerlijke gril. In de Rijksdag waren de rechterpartijgroeperingen voor 
de vorstelijke ’Liebhaberei’, maar de meerderheid voelde veel meer voor de legerversterking. 
De Rijksdag keurde tenslotte de eerste termijnaanvragen goed. In 1891 liepen de linieschepen 
-deze naam was teruggekomen- Kurfürst Friedrich Wilhelm, Brandenburg en Weissenburg en hetjaar 
daarop de Wörth van stapel. De kern voor een nieuwe vloot was er. 

Tussen 1860 en 1890 was de ontwikkeling bij de scheepsbouw, de machinebouw, de 
pantsering en de artillerie stormachtig verlopen. Daardoor waren vaak oorlogsschepen op het 
ogenblik van indiensttreding reeds verouderd. Het gevolg was, dat de oorlogsvloten der 
verschillende zeevarende landen een allegaartje van typen te zien gaven. Toen Engeland 
tijdens de spanning met Rusland in 1884 een Oostzee-eskader wilde samenstellen, bleek, dat 
dit zou zijn samengesteld uit twaalf ongelijksoortige pantserschepen. In de pers werd 
aangedrongen op verbetering van de vloot. Na lang aarzelen kwam de konservatieve regering 
Salisbury met de ’Navel Defence Act’, die op 7 maart 1889 van kracht werd. Hierin werd 
gesproken over een homogeen eskader pantserschepen eerste klasse, aangevuld met 
kruisereskaders en torpedobootflotilles. In vijfjaar zouden 70 eenheden gebouwd moeten 
worden. In 1893 werd vastgelegd, dat de Royal Navy moest bestaan uit minstens twee eskaders 
van acht gelijksoortige linieschepen met een aanvullend vlaggeschip. Hieraan was een groot 
aantal kleinere schepen toegevoegd. Naast deze vloot stonden de verschillende eenheden in 
de overzeese gebieden, die waren samengesteld uit oudere vaartuigen. 
Deze ontwikkeling betekende het einde van de Jeune École 9). De gangmaker van die school, 
de vice-admiraal Théophile Aube, had verkondigd, dat een oorlog met in linie varende 
linieschepen waardeloos was geworden. Een moderne zeeslag moest uitlopen op een ’mêlé’, 
waarin elk afzonderlijk schip met behulp van torpedo en ram de strijd aanbond met een 
zelfstandig vaartuig van de andere partij. Een blokkade was volgens hem nutteloos, omdat 
snelle kruisers in staat zouden zijn te ontsnappen, terwijl de blokkerende schepen niet steeds 
onder stoom konden blijven, omdat de kolenbunkers dan te gauw leeg zouden zijn. De 
zeeoorlog moest worden gevoerd als kaperoorlog. De guerre de course moest zich echter 
ontwikkelen tot guerre industrielle. Een vijand moest in eigen land worden getroffen, hetgeen 
kon wanneer de aanvoer van grondstoffen en levensmiddelen zou worden verbroken. 
Daardoor zou de ekonomie worden lamgelegd. Een psychische schok zou aan de civiele 
bevolking worden toegebracht door het beschieten van open kustplaatsen. Hij dacht aan de 
totale oorlog, maar dan dienden de bepalingen uit de internationale overeenkomsten van 
1856 te worden gewijzigd. 
Aube kreeg vooral aanhang onder de jongeren, die niet alleen die strijdwijze ’mooier en 
romantischer’ vonden, maar die de promotiekansen aan boord der kleinere schepen ook 
gunstiger achtten. Via de pers werd ook de openbare mening beinvloed. De links georiën¬ 
teerde pers bleek de nieuwe school te prefereren, terwijl de konservatieve en gematigde 
grootburgerlijke pers de voorkeur aan de oude school gaf. Aubes ster rees, maar bij de 
manoeuvres met torpedoboten in 1892 bleek, dat het weglaten van grotere vaartuigen verre 
van ideaal was. In het slotcommuniqué lezen wij:’Une escadre bien groupée, naviguant sans 
feux s’a que bien peu de chances d’être aper^ue la nuit par une flottile de torpilleurs envoyée a 
sa recherche. Pendant le jour, la fumée des torpilleurs indique leur position k une escadre 
avant qu’eux-mêmes, a moins d’être prévenues par les sémaphores de la cöte puissent avoir 
connaissance de la composition et de la direction de cette escadre’ 10). Een volks¬ 
vertegenwoordiger, Le Myre de Villers, zei met betrekking tot de beschieting van kuststeden 
o.m.: Tl faut pour pouvoir les protéger que sous soyons maitre de la mer. La défense dépend 
done de notre flotte...Si le torpilleur est un merveilleux instrument de combat, je ne voi pas la 
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puissance de protection qu’il peut offrir a 1’égard d’une ville ouverte’ 11). De grote stoot tegen 
de iedealen van de Jeune École werd gegeven door de geschriften van de Amerikaan Alfred 
Thayer Mahan. Zijn boek’The influence of Sea Power upon History, 1660-1783’, dat in 1890 
verscheen, werd de bijbel voor de tegenstanders der Jeune École. De schrijver toonde aan, dat 
de kaperoorlogen in de zeventiende en achttiende eeuw het sluiten van vrede met geen uur 
hadden kunnen vervroegen. Kustverdediging noemde hij wel nuttig, maar deze zou nimmer 
een oorlogsvloot kunnen vervangen, want de offensieve kracht van deze laatste moest de 
beslissing in een zeeoorlog brengen. 

Hoe werd in Duitsland de taak van de oorlogsmarine omschreven? Na 1864 was de Generale 
Staf bang, dat in geval van een oorlog Denemarken zich onmiddelijk aan de zijde van de 
tegenstander zou scharen en deze behulpzaam zou zijn bij het ontschepen van troepen op de 
westkust van Judand. Bijgevolg was men bevreesd voor een inval in Sleeswijk-Holstein. Er 
werd dan ook gedacht aan een preventieve oorlog tegen Denemarken, waardoor het Duitse 
leger dergelijke plannen zou kunnen voorkomen, maar tevens werd er aan gedacht de vloot te 
laten optreden teneinde een landing te kunnen voorkomen. Dit werd vergemakkelijkt toen 
Duitsland op 1 juli 1890 Helgoland door gebiedsruil in Oost-Afrika van Engeland verwierf. 
Wilhelm II, die onmiddellijk daarna naar het eiland ging, zei tot de aanwezige marinetroepen 
o.m.:’Kameraden der Marine! Vier Tage sind es her, dass wir den denkwürdigen Tag der 
Schlacht bei Worth feierten, an dem unter Meinem Hochseligen Grossvater von Meinem 
Vater der erste Hammerschlag zur Errichtung des neuen Deutschen Reiches geführt wurde. 
Heute nach zwanzig Jahren verleibe ich diese Insel als das letzte Stück deutscher Erde dem 
deutschen Vaterlande wieder ein ohne Kampf und ohne Blut. Das Eiland ist dazu berufen, ein 
Bollwerk zur See zu werden, den deutschen Fischern ein Schütz, ein Stützpunkt für Meine 
Kriegsschiffe, ein Hort und Schütz für das deutsche Meer gegen jeden Feind, dem es einfallen 
sollte, auf demselben sich zu zeigen’ 12). 
Door tussenkomst van Senden kreeg de stafchef van het Ostseestation, de jonge kapitein ter 
zee Tirpitz, gelegenheid de keizer en generaal Moltke op het slot te Kiel een uiteenzetting te 
geven van zijn taktische opvattingen 18). Deze kulmineerden in de beschrijving van een 
doorstoten van grote schepen in de Noordzee, waarmee hij brak met de simpele kustverdedi¬ 
ging. Moltke legde op 18 april 1891 schriftelijk vast, dat de verdediging van het nieuwe Kaiser 
Wilhelm kanaal tot de taak van de marine behoorde. Deze zou in ieder geval op sterkte moeten 
worden gebracht. Dit was een nieuw geluid, want voordien zag men in legerkringen de 
vlootuitbreiding alleen als een hindernis. Door deze wijziging echter kon het leger worden 
vrijgemaakt in de genoemde streken en konden die onderdelen aan het west- en/of oostfront 
worden ingezet. Nadien vonden nog enkele besprekingen tussen keizer en Tirpitz plaats. 
Wilhelm stond wel skeptisch tegenover de plannen van de zeeofficier, maar op 20 januari 1892 
werd deze toch tot chef staf van het Oberkommando benoemd. 
De nieuwbenoemde kwam reeds enkele weken later met een taktisch plan, dat in mei d.a.v. 
door de keizer werd goedgekeurd. 14). In dit stuk werd uitgegaan van een oorlog tegen 
Frankrijk of Rusland of tegen beide mogendheden. In het eerste geval zou de Duitse vloot 
onmiddellijk moeten uitvaren om binnen tien dagen na de mobilisatie de Franse Kanaal- 
havens te beschieten. Het uiteindelijk doel was de Franse vloot buitengaats te krijgen. Men 
hoopte dan die Kanaalvloot te kunnen verslaan. In het tweede geval zou de Duitse vloot vanuit 
Danzig moeten opereren tegen de Russische Oostzeevloot. De hoofdtaak was dan echter 
samenwerking met de in oostelijke richting oprukkende Duitse legers. Moeilijker werd het 
wanneer werkelijk de tweefrontenoorlog zou moeten worden gevoerd. In dat geval zou men 
de Oostzee aan de Russen overlaten, zelfs met het risiko van een Russische beschieting van 
Danzig. De Duitse oorlogsmarine zou derhalve optreden, zoals in het eerste geval was 
bepaald. De situatie zou gunstigerworden, wanneer Oostenrijk-Hongarije en Italië in Zouden 
grijpen en de Franse Middellandsezeevloot in bedwang zouden houden. Wanneer 
Denemarken zou ingrijpen zou het leger zo snel mogelijkjutland moeten bezetten. Tirpitz 
koesterde een kleine hoop op een ingrijpen van Engeland aan de zijde van Duitsland, omdat 
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’Sobald Englands Flotte als Feind Frankreichs in Frage kommt, braucht unsere Seekriegsfüh- 
rung in europaischen Kriegstheater ihr Augmerk nur noch gegen Russland zu richten’. De 
situatie werd er in de komende jaren niet beter op en op 24 november 1894 verscheen een 
aanvullend stuk, waarin het in gebruiknemen van kruisers uit de buitendienst werd geregeld. 
Tirpitz schreef: Diejenigen Kreuzer, die für die heimische Kriegführung wichtig sind und 
nicht entbehrt werden können, werden sofort bei Ausbruch des Krieges zurückgerufen. 
Diejenigen Kreuzer, welche für die Zwecke der heimatlichen Kriegführung ungeeignet sind, 
werden zunachst nicht zurückgerufen, sondern zum Kreuzerkrieg im atlantischen Ozean 
verwendet’ 15). Aangezien het aantal kruisers, dat kon worden ingeschakeld te klein was, 
moesten snelvarende koopvaardijschepen (15-16 knopen) worden ingezet als hulpkruisers. 
Vlootoefeningen waren steeds meer in onbruik geraakt, omdat algemeen werd aangenomen, 
dat elk schip afzonderlijk zou strijden. Tirpitz werd de pleitbezorger van de strijd van eskaders 
en daarom stelde hij opnieuw de manouvres in. Ter meerdere training der opvarenden werd 
door hem een einde gemaakt aan het opleggen der schepen gedurende de wintermaanden. De 
opgedane ervaringen werden in dienstvoorschriften, die door het marineperson moesten 
worden bestudeerd, vastgelegd. Van grote betekenis zou worden Dienstschrift IX van 16 juni 
1894 16). Hierin werd de guerre de course afgewezen evenals het brandschatten van 
kustplaatsen. De oorlogsmarine moest de zeeheerschappij verwerven en daarom was ’die 
natürliche Bestimmung einer Flotte die strategische Offensive’. Duitsland was alleen gebaat 
met een snelle beslissende aanval, want dan was het in geval van succes gevrijwaard tegen alle 
secundaire aanvallen, het afsnijden van de aan- en afvoerwegen en het uitvoeren van 
landingen. Tirpitz bepleitte de bouw van een vloot, die zou zijn samengesteld uit de 17 
gelijkwaardige linieschepen van 10 tot 11.000 ton waterverplaatsing. Deze werd verdeeld in 
twee eskaders van acht schepen en daarnaast een vlaggeschip. Deze vaartuigen moesten ook 
artilleristisch van zeer goede kwaliteit zijn. Deze eenheden moesten worden uitgebreid met 
zes torpedobootflotilles en voor de verkenning met zes pantserkruisers I klas van 7.000 ton en 
12 pantserdekkruisers III klas van rond 3.000 ton waterverplaatsing. Tenslotte behoorde er 
nog een tros bij, die moest worden samengesteld uit speciale schepen en hulpkruisers. 
Noodzakelijk was ook een reservevloot, die uit alle categorieën moest worden opgebouwd. 
Hoe zou het departement hiertegenover staan? Zowel het R.M.A. als de keizer waren 
vereerders van de kruisers en wel in drie types, t.w. de grote klas I van 9.000 tot 10.000 ton, klas 
II van 5.000 tot 6.000 en klas IV van ongeveer 2.000 ton waterverplaatsing. In de Rijksdag was 
de meerderheid voorstander van de oude kustverdediging. Zij zwoer bij de strategie, die was 
ontleend aan de landmacht. Zij meenden, dat de vloot af en toe een uitval uit de thuishaven 
moest doen om dan weer in die haven terug te keren. Hierin pasten niet de schepen van de 
Brandenburgklasse. Toen de konservatieve afgevaardigde, de admiraal Von Henk, zich 
kritisch uitliet over de snelheid dier vaartuigen was het hek van de dam. Na een 5-daags debat 
kon Hollmann slechts de bouw van twee schepen der Siegfried-klasse krijgen, dus zuivere 
kustverdedigende pantserschepen. In 1892 werd dit herhaald. Toen Von Henk zich in 1893 
kritisch uitliet over de Siegfriedklasse werden de beide laatsten van de serie van acht 
afgewezen. Ernstiger was, dat ook de Ersatz Preussen (uit 1873) werd afgewezen. Hollmann 
gooide het over een andere boeg. Hij wees er op, dat nu de vier Brandenburgschepen gereed 
waren de werven leeg stonden en hieruit natuurlijk werkloosheid moest volgen, ook bij de 
aanleverende bedrijven. Hij bepleitte een programma van de bouw van schepen, die in de 
plaats van totaal verouderde eenheden moesten komen. In zijn begroting 1894/1895 nam hij 
op de bouw Ersatz Preussen, Ersatz Leipzig, (kruiser uit 1875) en Ersatz Falke (aviso uit 1865). In 
de Rijksdag werd nadrukkelijk gezegd, dat alle nieuwbouwgelden als verspilling moesten 
worden beschouwd. Het verst ging wel de socialistische afgevaardigde Bebel, die o.a. zei:’ Das 
könnte man heute von der Kriegstechnik sagen: sie schafft Ruinen, sie schmiedet Mordwaffen, 
die altes Eisen sind, und baut Schiffen, bestimmt auf dem Boden der See zu verfaulen. Das, 
was von den schweren Panzerschiffen selbst gilt, gilt auch von ihrer komplizierten 
Maschinerie und namentlich den gigantischen Schiffskanonen. Diese sind so kolossal und so 
kompliziert, dass der geringste Fehler an einer Schraub, ein falscher Fehlerdruck das ganze 
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Mordinstrument zerstören und das Schiff samt der Mannschaft zur Grunde richten kann. Die 
gesammte Apparat ist so gefahrlich und unsicher, dass man sich den Schiffen kaum mehr 
anvertrauen kann. Ich weiss, dass in den englischen Matrosenkreisen eine starke Abneigung 
dagegen besteht, auf diese Riesenpanzerschiffe zu gehen, die sie als schwimmende Sarge im 
vollsten Sinne des Wortes betrachten’ 17). Bij de eindstemming bleek, dat Ersatz Preussen werd 
goedgekeurd, maar de beide anderen werden afgewezen. 
De kloof, die tussen departement en marineleiding gaapte, werd steeds breder. Toen 
Hollmann in juli 1894 op de nieuwe begroting plaatste de Ersatz Leipzig, het Küstenpanzer- 
schiffW, dat reeds tweemaal was afgewezen, een kruiser III klasse en een kruiser IV klasse, 
tekende het Oberkommando protest aan. De regering moest afzien van de bouw van de 
verschillende types, zij moest meer eenheid in de marine brengen. De marineleiding wees er 
nadrukkelijk op, dat diende te worden uitgegaan van twee kruisertypes, n.1. de grote of 
pantserkruiser en de kleine kruiser, die voor verkenningsdoeleinden kon dienen, maar die ook 
in de buitendienst kon worden gebruikt. Deze aanklacht leidde tot een felle diskussie en een 
uitgebreide notawisseling. Hollmann voelde zich sterk toen in deJapans-Chinese oorlog van 
1894 tot 1895 de Chinese vloot, die was samengesteld uit grotere pantserschepen in de slag bij 
de Yaloe (17 september 1894) nagenoeg werd vernietigd door een aanvallend Japans eskader 
van snelle, lichtgepantserde met middelartillerie bewapende kruisers, die bovendien beschik¬ 
ten over verschillende snelvuurkanons. Hij slaagde er in de keizer van zijn opvattingen te 
overtuigen. Deze maakte tekeningen van een nieuw model kruiser lie klasse, die een 
waterverplaatsing had van 6.500 ton. Deze vaartuigen waren 110 meter lang en konden een 
snelheid van 19 knopen bereiken. De bewapening bestond uit twee vuurmonden van 21 cm., 
acht van 15 en tien van 8 cm. en enkele 45 cm. torpedolanceerbuizen. De pantsering was van 
beperkte omvang, n.1. op het dek en bij de kazematten. Deze Herthaklass was een troetelkind 
van de monarch 18). Hij beschouwde deze schepen als de ruggegraat van de vloot. In de 
praktijk bleken zij ondeugdelijk, want de kolenbunkers waren te klein om deze schepen een 
behoorlijke aktieradius te kunnen geven. De Engelsen zouden deze spottend ’ten minutes 
cruisers’ noemen. 
Wilhelm was gefascineerd door de snelvuurkanonnen en in augustus 1894 bepaalde hij, dat de 
hoofdbewapening van de schepen der Brandenburgklasse moest worden zes van 24 cm. 
versterkt door snelvuurgeschut van 8,8 en 15 cm. Er waren wel voordelen aan de verkleining 
van het kaliber van 28 naar 24 cm. De vuursnelheid van de zwaardere stukken bedroeg één 
salvo per minuut en was voor de 24 cm vuurmond drie salvo’s per minuut. Dit hield ook 
verband met het feit, dat de voor het snelladen vereiste messingen kardoeshuls bij de 
toenmalige stand van de techniek wel te fabriceren was voor de 24 cm. granaten, maar niet 
voor zwaardere projektielen. Het Oberkommando was het hiermede niet eens en op 21 
oktober 1894 schreef het: dass ein modernes Linienschiff I Klasse eine Armierungvon vier so 
schweren und leistungsfahigen Geschützen besitzen muss, dass im Nahgefecht den Panzer 
aller moderner Schlachtschiffe durchbrochen werden kann’ 19), maar dit baatte niet, want de 
Ersatz Preussen, de Kaiser Friedrich III, werd bewapend met 4 stukken van 24, achttien van 15 en 
twaalf van 8,8 cm. en daarnaast een zestal lanceerbuizen voor 45 cm. torpedo’s. Deze 
vaartuigen van de Kaiser-Klasse hadden een waterverplaatsing van 11.800 ton; zij waren 125 
meter lang en konden een snelheid van 17 tot 18 knopen bereiken. De eerste van deze serie van 
vijf van drie schroeven voorziene bodems werd in 1896 te water gelaten. 
In het begin der negentiger jaren was de Duitse marine op de buitenposten vaak in aktie 
gekomen om Duitse onderdanen of hun belangen te beschermen. Ik noem: Chili (augustus 
1891), Kameroen (oktober 1891), Gilberteilanden ( december 1891), Kaiser Wilhelmland 
(april 1892), Venezuela (augustus 1892), Brazilië (december 1893), Samoa (juli 1894) en Seoul 
(juli 1894). Welke kruisers waren bij deze akties betrokken? Gerangschikt naar ouderdom 
waren dit: Leipzig (1875), Hya”ne (1878), Hits (1878), Habicht (1879), Sophie (1881), Alexandrine 
(1885), Arcona (1885), Sperber (1888), Bussard (1890) en Falke (1891). Er waren dus wel 
°U-i j^*e>n<^en on<^er' Óp I* december 1894 zei rijkskanselier Von Hohenlohe in de 
Rijksdag:’Die Anwesenheit deutscher Geschwader in den chilenischen, brasilianische und 
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chinesischer Gewassern hat Leben und Eigentum der Reichsangehörigen vor Unheil bewahrt. 
Es hat sich aber gerade im letztenjahre gezeigt, dass, wenn an verschiedenen Teile der Erde 
kriegerische oder sonstige Unruhen ausbrechen, unsere Kreuzer nicht ausreichten, urn den 
bedrohten Landsleuten die erbetene Hilfe zu leisten. Diese allseitig bekannt und fühlbar 
gewordene Ubelstande legen uns der Pflicht auf, unsere Kriegsmarine derartig zu vergrössern, 
dass die mindestens imstande ist, unsern überseeischen Interessen den Schütz zu gewa”hren, 
ohne welchen Unternehmungen des Handels und Verkehrs überhaupt nicht bestehen 
können’ 20). 
De keizer greep ook in. Hij nodigde vijfentwintig afgevaardigden der rechterzijde uit om op 8 
januari 1895 naar het Neues Palais in Potsdam te komen 21). In een 214 uur durende 
redevoering zette hij het nut van de bouw van moderne kruisers uiteen. In de Rijksdag hield de 
staatssecretaris een indrukwekkende rede, waarin hij er op wees, dat Duitsland in 1885 kon 
beschikken over 21 kruisers met een totale waterverplaatsing van 58.500 ton en een 
bewapening met 271 kanons en een bemanning van 6.900 man, maar op dit ogenblik, tien jaar 
later, bezat het Rijk nog 9 kruisers met een waterverplaatsing van 33.200 ton, een bewapening 
met 140 kanons en een bemanning van 3.000 man. Hij noemde dit voor het Duitse Rijk een 
schande. De staatssecretaris van buitenlandse zaken Marchall von Bieberstein beëindigde zijn 
indrukwekkende redevoering met de volgende zinsneden:’Für Deutschland ist die 
Kreuzerflotte ein ganz unentbehrliches Werkzeug zum Schütz wirtschaftlicher Interessen, 
und wenn wir dieses Wekzeug verrasten lassen, werden wir wirtschaftlich rückwarts gehen 
und politisch desgleichen’ 22). Ook in de pers werd gepleit voor vioolbouw. Deze 
verklaringen oogstten succes, want er ontstond een ware kruiserrage. De Rijksdag keurde de 
bouw van een pantserkruiser, de Fürst Bismarck, en drie Herthakruisers goed, maar de 
aangevraagde torpedoboten werden geschrapt. 
Hollmann vroeg op 15 januari 1895 in verband met het opstellen van de komende begroting 
naar de ideeën van het Oberkommando. Een maand later leverde Tirpitz het antwoord, dat 
culmineerde in de uitspraak:’Das Vorhandensein einer starken Schlachtflotte (ist) ein’viel 
wirksameres Mittel um Konflikte zu verhindem oder enststandene Konflikte zu unseren 
Gunsten zu entscheiden als eine noch so grosse Anzahl von Kreuzern in alle Teile der Erde’ 
23). Hij drong aan op de vervanging van de vier met één schroef uitgeruste pantserschepen 
König Wilhelm, Friedrich der Grosse, Kaiser en Deutschland en op de bouw van vier linieschepen en 
vier kruisers Ille Klasse. Hij stelde ook voor op de begroting 1897/98 eenzelfde aantal 
nieuwbouwschepen te plaatsen. Hollmann was verontwaardigd en beklaagde zich bij de 
keizer, hetgeen ook door Tirpitz werd gedaan. Admiraal Von Senden tekende aam’Wieder 
einmal war der Teufel los’. Uit alles bleek, dat Tirpitz zou verliezen en deze vroeg 
overplaatsing naar het varende gedeelte van de marine. De keizer gaf hieraan gevolg en 
benoemde de Konteradmiral Von Diederichs tot chef staf. Op 13 mei trad ook admiraal Von 
der Goltz af om te worden opgevolgd door de meer gematigde admiraal Von Knorr, waarna 
een verdere zuivering van verwoede Tirpitzaanhangers plaats vond. Tijdens nieuwe onder- 
handelingen bleek, dat het Oberkommando zich gematigder opstelde. Het vroeg slechts de 
bouw van twee pantserschepen en twee kruisers Ille Klasse. Hollmann. zeker van de 
overwinning, negeerde dit voorstel en plaatste op de begroting één pantserschip, twee kruisers 
Ile Klasse en één kruiser IVe Klasse. 
In die tijd waren velen onder invloed geraakt van Mahans mening over de heerschappij ter zee. 
De keizer was enthousiast en hij was degeen, die de stoot gaf tot de publikatie van een Duitse 
uitgave (1894), die hij a.h.w. als verplichte lektuur voor hogere marinemensen stelde. Nog 
belangrijker was de betekenis van het werk van Georg Wiszicenus ’’Deutschlands Seemacht 
sonst und jetzt’, dat in zes weken zelfs was uitverkocht. De schrijver spuwde zijn gal uit over 
die lamlendige rijksdagleden, die geen geld wilden geven voor de zo noodzakelijke 
vernieuwing van de Duitse marine, speciaal die van een slagvloot, die het Rijk moest bezitten 
als onontbeerlijke bescherming tegen de zeeheerschappij van Groot-Brittannië, Vooral 
binnen het Oberkammando raakte men overtuigd, dat Tirpitz het toch wel goed had gezien. 
Op 28 november 1895 zond Von Knorr een uitvoerig memorandum, waarin hij een zeer 
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somber beeld gaf van de Duitse marine. Hij verklaarde, dat in 1901 het Rijk niet meer in staat 
zou zijn het op te nemen tegen Frankrijk of Rusland. In datjaar zou Duitsland in plaats van de 
noodzakelijk benodigde vijfentwintig zeewaardige pantserschepen slechts kunnen beschik- 
ken over vijf moderne linieschepen, vijf Ausfallkorvetten, die reeds 22 jaar oud waren en vier 
ol vijl Einschrauberpanzer met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar. Wanneer het Rijk de 
achterstand wilde inhalen zou het in 1897, 1900 en 1903 telkenjare vier linieschepen op stapel 
moeten zetten. Daarmede kon echter met worden volstaan, want er was dan nog behoefte aan 
zes pantserkruisers, achttien kruisers Ille Klasse en voor de overzeedienst mee pantserkrui¬ 
sers, twaalf gepantserde kruisers en negen stationary Knorr wees de keizer er op, dat hij als 
opperbevelhebber hiervan de ernst moest inzien en er voor zou dienen te zorgen, dat een en 
ander algemene bekendheid, m.n. bij de rijksdagleden zou krijgen. Wanneer dit geen tastbaar 
resultaat zou opleveren, dan zou hij (Knorr) ’weder zur Rückendeckung der Armee noch zur 
Sicherung der Zufahren, deren Deutschland zur Durchführung des Landkrieges bedu”rfe- ia 
nicht einmal zum ausreichenden Schütz der Küsten und Hauptstadte’ kunnen instaan 24) 
Up 7 januari 1896 ontving de keizer een zeer uitvoerig memorandum (29 foliokanten) van 

on Tirpitz. Deze schaarde zich achter de voorstellen van Von Knorr, die hij wilde uitgebreid 
zien met een reserve-eenheid van twee linieschepen, waardoor twee volwaardige eskaders 
konden worden gevormd. Hij bepleitte ook de uitbouw van de Auslandskreuzerdivision tot 

legendes Geschwader Vereist was dan, dat in plaats van één pantserkruiser en drie kruisers 
111e Klasse zouden worden gebouwd vier pantserkruisers en één kruiser Ille Klasse Toen was 
er wel iets veranderd, want op 31 december 1895 was een Engelse politiemacht onder bevel 
van Jameson Transvaal binnengevallen 35). Deze eenheid werd door de Boeren overmees¬ 
terd, waarop Wilhelm II een gelukwenstelegram aan president Kruger had gezonden, hetgeen 
in Duitsland luide werd toegejuigd, maar in Engeland sterk werd afgekeurd en daar aanleiding 
werd tot het uitvaren van een eskader. De keizer meende hiervan gebruik te kunnen maken om 
een grootste vlootuitbreiding te kunnen verwezelijken. 
Op 8 januari vond een bespreking ten paleize plaats, waaraan ook Hohenlohe en Knorr 

ee namen. De keizer stelde voor een lening van 10 miljoen mark uit te schrijven voor de 
bouw van vier pantserkruisers en drie kruisers He Klasse 26). De rijkskanselier wilde daarover 
met verschillende rijksdagleden spreken, maar deze wezen dit plan volledig af. Op 14 januari 
schreef Hohenlohe aan de keizer: Tch habe die Uberzeugung gewonnen, dass im Reichstag 
von einem Enthusiasmus für Vergrösserungder Flotte selbst in diesem Augenblick keine Spur 
vorhanden ist... Unter diesen Umstanden kann ich nur dringend raten die Hoffnung auf eine 
patnotische Kundgebung des Reichstages aufzugeben, und muss pflichtmassig, wenn auch 
nut tiefen Bedauern Eure Majestat ehrfurchtsvollst bitten, die Vorlage einer grosseren 
Forderung fur die Marine auf eine spatere Zeitpunkt vertagen zu dürfen’ 27). De keizer schikte 
zich naar de wens van zijn rijkskanselier, waarna Hollmann met zijn voorstellen in de Rijksdag 
kwam, waar deze met een grote meerderheid aan stemmen werden aanvaard. Hij was nu de 
popu aire figuur, die ook regelmatig op de door de keizer georganiseerde bieravonden 
verscheen, waar hij zij medegasten vermaakte met het vertellen van gewaagde anekdotes. Boze 
tongen beweerden zelfs, dat hij ’s keizers hofnar was. 
Tirpitz meende, dat hij de keizer overtuigd had van de juistheid van zijn ideeën. Hij geloofde 
zelfs aan de mogelijkheid van de benoeming tot staatssecretaris en hij stelde reeds zijn 
maidenspeech in de Rijksdag op 28). Hij schetste daarin de tweefrontenoorlog, waarin de 

uitse vloot een rol MOEST spelen, want zij diende de noordkust tegen landingen en 
beschietingen te verdedigen. Wilde zij haar taak goed kunnen volbrengen, dan moest de 
Duitse vloot in 1908 sterker zijn dan die der tegenstanders. Hij ging daarna uitvoerig in op de 

EÏÏÏÏ” ,m T ko"mkt met Hij schreef:'England „ürde hLe 
imstande sein, mie den in der Heimal gerade zur Hand befindlicher Sireiikraften rinsere 
unsernn Kr f wemSe" zu vernichten, unseregesamten Hafen zu schliessen und 
lahmiïïJL SOnf.ge Vnbl11 zuz“fügen- Unser Oesamter transatlantischer Handel würde 
a mgelegt sein, und die draussen ohne einen Schutzhafen befindlichen Schiffe nach tapferer 
Gegenwehr, wie wir zuverlassig hoffen können, genommen oder vernichtet sein. Unsere 
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Koloniën in englischen Handen, das englische Grossafrika ware fertig’. Dit zou een ramp zijn 
en de diplomaten moesten alles in het werk stellen om deze te voorkomen, maar de 
mogelijkheid bestaat, ’dass in der Zukunft engegenstehende Interessen durch Fehler auf der 
einen oder anderen Seite oder durch sonstige Komplikationen plötzlich hart an die Grenze 
eines militarischen Konflikt gelangen können’. De enige oplossing is: het bouwen van een 
vloot die voor een Britse overval risiko oplevert. Engeland zou dan genoodzaakt zijn 
oorlogsschepen van elders, bijvoorbeeld uit de Middellandse Zee ter versterking naar de 
Noordzee te verplaatsen, maar dit zou voor het Britse Rijk gevaarlijk kunnen zijn. Hij meende 
dan ook, dat Duitse vlootuitbreiding slechts diende om de vrede te bewaren. 
Spoedig zag Tirpitz, dat zijn kansen sterk daalden. De enige troost lag in de brief, die Von 
Senden hem toezond, waarin dze o.m. meldde:’Seine Majestat nahm von einem Wechsel 
zunachst Abstand, lassen Ihnen aber ausdrücklich aussprechen, dass das, was hinausge- 
schoben, nicht aufgehobe sei’ (31 maart 1896). Tirpitz, die was benoemd tot chef van de 
kruiserdivisie is in de Gele Zee, was naar het Verre Oosten vertrokken. 

In de periode 1894 tot 1896 waren twee linieschepen, één pantserkruiser en vijfgrotere 
gepantserde schepen door de Rijksdag toegestaan. In de loop der jaren was een tweede 
termijnbetaling nooit hoger geweest dan 2,5 miljoen mark, maar nu werd 4 miljoen gevraagd, 
waarbij nog kwamen 10, 7 miljoen voor artillerie en torpedobewapening, 4 miljoen voor de 
renovatie der schepen van de Sachsenklasse en voor nieuwbouw 10,2 miljoen, t.w. eerste 
termijnen voor een linieschip Ersatz König Wilhelm, twee kruisers lie Klasse, een kruiser Ite 
Klasse, Ersatz aviso Falke, een kanonneerboot Ersatz Hyane en een torpedodivisieboot. Reeds 
bij de eerste lezing in de Rijksdag van de begroting, die op 12 november 1896 was ingediend 
en waarop een totaalpost van 62,165 miljoen stond - een verhoging met 34,248 - bleek, dat 
zelfs voorstanders van ylootbouw grote bezwaren hadden tegen die drastische vermeerdering. 
De centrum-afgevaardigde Fritzen vertolkte die mening toen hij zei:’Wir wollen uns nicht bis 
aufs Blut auspressen lassen um den Idolen dieser Flottenschwarmer gerecht zu werden; wir 
wollen nicht mit vollen Segeln in den Ozean dieser Flottenplane hineinsteuern, wo es 
schhesslich kein Halt und kein Ende gibt’. 
Binnen de commissievergadering op 13 maart 1897 werd de begroting met 19% beknot. 
Geschrapt werden de beide kruisers II-Klasse, de kruiser IV-klasse en de torpedobootdivisie 
29). Tijdens de tweede lezing (18 tot 24 maart 1897 - het verslag omvat 124 bladzijden)- zei de 
rijkskanselier Hohenlohe o.a.:’Die deutsche Flotte ist das Ergebnis der politischen Entwick- 
klung Deutschlands. Wir müssen eine Flotte haben, die unsere küten zu schützem imstande 
ist, indem sie auf hoher See dem Angreiter die Spitze bietet. Das ist das Ziel, welches wir 
erstreben. Je schneller wir es erreichen desto grosser wird das Gewicht sein, welches wir zur 
dauerden Aufrechterhaltung des Friedens in die Wagschale zu werfen vermogen’ 30). De 
eindstemming bracht echter geen wijziging in de verhouding. Hollmann kreeg op 30 maart 
verlof. Zijn taak zou gedurende die tijd worden waargenomen door Kontreadmiral Büchsel, 
maar aan Tirpitz werd de volgende dag de benoeming tot staatssecretaris getelegrafeerd 
De keizer was verontwaardigd over die rijksdagbeslissing. De vloot mocht geen parlements- 
vloot zijn. Op 20 april zond hij een telegram aan zijn broer, prins Heinrich, die dit stuk aan 
zijn ondergeschikten voorlas. Hierin stond een felle kritiek op het:’Verhaken jener vaterlands- 
losen Gesellen, die die Anschaffung der notwendigen Schiffe zu hintertreiben wissen’ 31) Wie 
waren de ’Schurken’? 

Derde periode: 1897-1900 

Binnen Het Duitse Rijk bestonden verschillende tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen 
agrariërs en industrieëlen, tussen Noordduitsers en Zuidduitsers, tussen werkgevers en 
werknemers, tussen groot- en kleinindustrieëlen. Allen streefden naar de behartiging van hun 
speciale belangen 32). In 1887 was er bij de verkiezing een samengaan van industrieële en 
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agrarische groepen ontstaan en was het Kartell gevormd. De voornaamste oorzaak was het 
dreigend oologsgevaar van de zijde van het door generaal Boulanger geleide op revanche 
beluste Frankrijk. In die periode waren er in Zuid-Duitsland kringen, die hoopten, dat dan het 
door hen verfoeide Pruisen met zijn protestantse keizer zou worden verslagen. De val van de 
paradegeneraal Boulanger deed het oorlogsgevaar wijken, maar die leidde ook tot verwij¬ 
dering tussen Junker en Grossburger. Binnen het Kartell ontstond verschil van mening over 
de regeling van de sociale kwestie en over het al of niet voortzetten van de anti-socialistische 
politiek door middel van een fellere socialistenwet. Bij de verkiezingen op 20 februari 1890 
leed het Kartell een grote nederlaag. Het aantal zetels viel van 220 terug op 135. Dit was tevens 
een veroordeling van Bismarcks binnenlandse politiek. Op 20 maart werd de rijkskanselier 
door de jonge keizer ontslagen om te worden vervangen door Caprivi, die de nieuwe koers 
inzette. Deze ombuiging van de Bismarckpolitiek werd niet overal gewaardeerd en er vormde 
zich een felle oppositie in de Bismarckfronde, die door de oud-kanselier werd geleid. Tijdens 
de nieuwe koers kwamen steeds meer belangengemeenschappen tegenover elkaar te staan 33). 
Zij gingen organisaties vormen met een eigen programma, maar ernstiger was, dat zij in de 
politieke partijen infiltreerden. De Bund der Landwirte beheerste de konservatieve groepen. 
Caprivi, de meende, dat Duitsland een machtig industrieland moest worden, omdat slechts op 
die wijze de sterk toenemende bevolking een bestaan zou kunnen vinden, zei dat Duitsland 
moest kiezen uit export van mensen of export van industrieprodukten. Hij koos voor het 
laatste en daarom werd hij voorstander van het sluiten van handelsverdragen. Toen hij er toe 
overging zo’n overeenkomst met Rusland te sluiten verwierf hij de haat van de Bund der 
Landwirte van de konservatieven. De industrieëlen hadden onderling weer grote verschillen, 
want de kleine ondernemers voelden zich bedreigd door de vele grootbedrijven en de in 
aantal toenemende kartels. Beide hadden weer hun organisaties. 
Het antisemitisme vond bij vele burgers een goede voedingsbodem, want deze zagen een 
gevaar in de grote Joodse banken en warenhuizen, maar wilden evenmin iets goeds horen over 
de talrijke Joodse artsen en advocaten. Deze groep wist in 1894 zelfs 16 zetels in de Rijksdag te 
bemachtigen. Zij, die op het standpunt stonden, dat de Joden geduld konden worden 
wanneer zij Entjudet waren en niet langer een staat binnen de staat vormden, bepleitten de 
handhaving van de Germaanse-Duitse kuituur. Deze werd ook bedreigd door de talrijke 
Polen, die in steeds groter getale migreerden uit de oostelijke gebieden naar de westelijke 
industriesteden. In het oosten kreeg men daardoor gebrek aan landarbeiders en met lede ogen 
zag men het binnenvallen van talrijke uit Rusland afkomstige Poolse gastarbeiders. De 
belangengemeenschap, die hiertegen inging was de ’Verein zur Forderung des Deutschtums 
in den Ostmark’. Zij konden het niet verkroppen, dat Caprivi soms met de Polen 
samenwerkte, o.m. om een meerderheid te krijgen voor de nieuwe legerwet. De Kolonial- 
verein ijverde voor het uitzenden van Duitsers naar overzeese gebieden ter voorbereiding van 
het stichten van Germaanse volksplantingen. Zij verfoeiden Caprivi, die een belangrijk stuk 
Oost-Afrika prijsgaf om een rotsig Helgoland te krijgen. De vele belangengroeperingen 
zorgden er voor, dat politieke partijen zich voor hun belangen inzetten. De Polen stemden 
tegen de vlootuitbreiding, omdat zij geen Poolse bisschop kregen. De R.K. Centrumpartij 
werd door velen als vaterlandslos beschouwd. Zij zagen in deze groepering een ultramon¬ 
taanse stroming, die bovendien afkerig was van het Huis Hohenzollern, maar nog altijd lonkte 
naar het Huis Habsburg. Deze partij had tegengestemd, omdat Berlijn niet bereid was de 
uitgezette Jezuitenorde weer in Duitsland toe te laten. De agrariërs wilden van de vlootbouw 
niets weten, omdat deze een hobby van de industrieëlen was. 34). Wetsontwerpen moesten 
blijkbaar gekocht worden met concessies. Waar bleef de Rijksgedachte? Wilhelm II, die 
gehoopt had een sociaal keizer te kunnen worden om daardoor de gunst der arbeiders te 
winnen en dezen te weerhouden gevolg te geven aan de socialistische vogelaar, deed de 
ervaring op, dat hij faalde. Na het niet-verlengen van de socialistenwet in 1890 steeg het aantal 
socialistische rijksdagafgevaardigden tot 44. De Kerk kreeg evenmin vat op de vereenzaamde 
industriearbeiders, die in de krottenwijken der steden woonden. De keizer meende, dat strijd 
tegen het Rode Gevaar een samengaan van de Duitsers zou kunen brengen. In vele 
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redevoeringen spoorde hij aan tot ’Kampf für Religiën, für Sitte und Ordnung; gegen die 
Parteien des Umsturzes . In 1894 scheen na de gelukte moordaanslag op de Franse president 
Carnot het anarchisme de wereld te gaan veroveren. Wilhelm II dacht aan een staatsgreep 35), 
een revolutie van boven af, waarbij in de eerste plaats het algemeen kiesrecht voor de Rijksdag 
moest worden afgeschaft Caprivi weigerde hieraan mede te werken. De keizer zwichtte voor 
diens argumenten, maar hij werd spoedig bekeerd, want dit was toch niet in overeenstemming 
met zijn goddelijke opdracht als koning-keizer. Een maand later werd Caprivi ontslagen om te 
worden vervangen door de oude Hohenlohe-Schillingsfürst. Deze diende een vernieuwde 
socialistenwet, de Umsturzvorlage, bij de Rijksdag in, maar deze werd op 11 mei 1895 
afgewezen. 
Toen tegen het eind van 1896 18.000 Hamburgse havenarbeiders om loonsverhoging in 
staking gingen, meenden velen, dat de grote maatschappelijke revolutie zou beginnen, vooral 
ook omdat de stakers financieel gesteund werden door arbeiders in het buitenland. 
Waldersee, kommanderend generaal in Altona, schreef op 22 januari 1897 aan de keizen’Ich 
meine, dass es im Interesse des Staates liegt nicht den sozialdemokratischen Führern die 
Bestimmung des Zeitpunktes für den Beginn der grossen Abrechnung zu überlassen, sondern 
diesen nach Möglichkeit zu beschleunigen! Noch ist der Staat met Sicherheit in der Lagejeden 
Aufstand niederzuschlagen. Meines Erachtens müsste zunachst Gesetze geschaffen werden, 
welche die weitere Organisation der Massen erschweren und durch welche sich die Führer in 
der nahezu schrankenlosen Agitation und in ihrer Macht bedroht sehen... Kampf gegen die 
Umsturzpartei 36). De keizer was het met deze zienswijze eens en hij antwoordde:Tch sehe 
die nachste Zukunft als recht ernst an;sollte es mirzu bunt werden, so müssen Sie (Waldensee) 
heran. Ich weiss, wenn es zum Schieszen kommen musz, so werde Sie es gründlich tun’. 37). 
Hohenlohe wist, dat wanneer hij zou weggaan hij zou worden opgevolgd door Waldersee. Hij 
wist zijn meester te remmen, hetgeen mede mogelijk was door de nederlaag van de stakers, die 
op 6 februari genoodzaakt waren het werk op de oude voorwaarden te hervatten. 
De keizer was niet alleen gekant tegen oppositie van de hoogwaardigheidsdragers , maar was 
dit nog sterker tegenover de rijksdagleden en de ambtenaren, die uit de rijksruif aten. Met 
betrekking tot een motie van de Rijksdag zou Z.M. zich moeilijk kunnen schikken, want hij 
duldde geen parlementair regime. Meer en meer werd hij overtuigd, ’dass seine Gewalt durch 
den Reichstag eingeschrankt sei’. Op 26 februari 1897 sprak hij tijdens een diner van de 
Brandenburgse Provinciale Landdag. Hij zei o.m.:’Kampf gegen den Umsturz mit allen 
Mittelnjdiejenigen Partei, die es wagt, die staatlichen Grundlagen anzugreifen, die gegen die 
Religion sich erhebt und selbst nicht vor der Person des Allerhöchsten Herrn halt macht, muss 
überwunden werden 38). Wanneer dan de strijd ontbrandt over de vlootvermeerdering wil 
Z.M. tot een staatsgreep overgaan. De rijkskanselier weet hem hiervan te weerhouden door 
hem er opmerkzaam op te maken, dan de Bundesfürsten een dergelijk optreden niet zullen 
goedkeuren. Dit neemt niet weg, dat een nieuwe periode begon: die van het ’persönliche 
Regiment .Tussen 18 juni en 10 augustus werden verschillende staatssecretarissen vervangen 
door personen, die meer ’rechts’ stonden. Tot de nieuwbenoemden behoorden Tirpitz en 
Bülow. 
Velen hadden verwacht, dat de keizer een bindend element zou vormen, maar deze hoop 
bleek ijdel. Door zijn redevoeringen en zijn optreden maakte hij zich niet bemiivl 39). Er 
werden zelfs artikelen gepubliceerd, waarin de keizer ’geisteskrank’ werd genoemd. Quidde 
sprak in zijn boekje ’Caligula’, een persiflerende vereenzelviging van Wilhelm II, van 
’Caesarenwahn’. ’s Keizers populariteit bereikte een dieptepunt in 1894, maar na het 
Krugertelegram steeg deze weer om spoedig daarna weer te dalen. Het aantal processen 
wegens majesteitsschennis nam regelmatig toe, waaraan niet vreemd was de keizerlijke 
censuur op het gebied van het toneel 40). Een teken aan de wand was ook, dat de socialistisiche 
rijksdagafgevaardigden demonstratief bleven zitten bij het uitbrengen van het ’Kaiser Hoch’. 
In 1895 was de konjunktuurlijn omgebogen. Duitsland ging een periode van welvaart 
tegemoet. De groot-bedrijven binnen de Duitse industrie kwamen door rationalisatie en 
concentratie tot grote bloei. Tussen 1895 en 1900 werd de produktie met meer dan 3096 
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vëpgtOQKgn^arrdErfeohsBiiraptó saèegrslgdhfi mètl^Q^kJ'lErttMioestejóiiniéuwetpriarlyBrr wonden 
gevbndeip om.cd \4orkamen,.dat de ondérlkonturn pêeiiout fètdenl tóreen, ferisU, die gepaard 
nidfespgaari «net ünasrsataritsla^ianfwéitei emacy/firanzMpldfehhaviseh had irèedsdra 4 88 é medé 
Deutsche; Rolorudzeitu ng>i geschdeoed: ’• Gniqre 'Wirabhafjlichen/ dn d osozialen oVeribalnri sse 

gleiebenieitMsmstarAgöheizienvKessdlDEinKJGniiédbedingun^wpiCdiècidieJ^tohl'tihrtmmfirer 
ZtaïcuHftjabhangt 'liegt finfiden WöndendigkiirDjteduxkaeki^spanniëBBariïpfe rins dnpKanafo 
übCTsmsehet'Ausbteii'üng/zndekenhi.Dt'aeüitsprdifcwtirddtKirlvielé'gTOQltiifidüspqeelentfn 
middenstanders oi«h«fsdMr^feii<:-(Zij^ülideitdferiioöfcJH;r/l5oBiafonpetóalhfftt*s,j-datit)è>*iK 
köftldieneri 6rij t een“wal' -tegen/.het /opdripjheri dë soicialdrne.idpftcnwerpeb. Öe Obhaw-ipblitiek 
stond hiermede in nauw verband, want het pachten van Kiautsjeou zorgde ervoor, dat'össMHin 
©hipa,V>rijkste/ptxbvincies.ibndëriekösrbmtsehd rrmfeétf)vdri Düitiland lbwamtDe ispoorwe^ 
hamleg zod-deAfciamcbe markt-fcefceti^wisj-uieent Derbofiwdani deftagHadhj/n .had ieep-'zeiïde 
doek in hen Nabije!Oo<kert.44f toob nobiow bnuotzog bobncnd yrodan ob nbrno doo 

Érkvasnog ©én atrfdiampeFiaiiisbte:! irtzijntinaugurfele ndie infFi'eibnrgjhad Max Weberi>ri> bnèi 
}895i geafepdWÏPttiü^en tbègreifenfidtssi ldie< Rmigung. Dëutsbhlandx> etri Jugendsiréich war, 
den die'Nat’kmiatrfibre alten dage'beging tmd sëiner.Rd.srspie[igkeu> h«lf>cr besser «uweriasseh 
hattei «erin. Sfe^dénfiAbkcbltMS! tmdëntóht^denoXusgangspkhkt)@itteridiutsbbe’rf VVehmaehb 
pbiitife 'sein • w$rd' > ori® nichtgelingeiu cteri <Sïioft^ zü luhteir iAenviwir 
sFeherijMadigéborefcö ’z«! seith ëiner '-politiseh Jgrösser^ Z*iDes>i mtissté! tfenn isein* iidasfc. krir 
vdfst®fd4err,!etwas. andfereS'kuWd-ddnt Vbriadferemer geö*w$éntZeirir4®(nBefee! redevoering 

hid'gfefcëbdtefeenia/JwitittzieerjfeteiJ lieten'zieh!döondei£ie<gröttdgetiaÉhteifhëeslepemi.'J«rdè 
’Pretij sifeh'djaKrfe'üeKeii’wasinböiteriigë aandacht gdiohöwkenaaffiihet ihipërialishiee maar dit 
veranderdbplötsehng.C&ider.leidrngvaiwHans©elbrücfovdeTa.'deuitgaveleicKnggevehdiV0oi 
ntt itttpefiali's'rne, di^Vö'rin,!:d'ïe)men inret direkt kan /veisklalrendwtaar die' doodvëlerhdls 
atavisme vari de Duitsefsiwehbbëschouwib -Pefbëück schreef op'£ï6incivernber J/SSëifcx’Wir 
wollen eineWeltmaohtwérdetvund Kóionialpqlitik treibeh imgrosVen Stik Das steht fési Hipr 
gibt es keinert.$chrihizüi?üek 'Die gahzé ZukunftwnseTesVrilkes bitter dén grossen Natioindft 
hdtigfidavön iabitt Wat imoéc de> lezer idenkénibij 'dè sMèeFtiie Zinsnede*:uit het /genoemde 
artike4^Wir;fótónen!diese''Pq|itik'abér!m^ehèn.'so«0lÜ^i1ijiiiii ibglandialsgegemEngiaridb/Mif 
Englkid bebcutet-Ffiédonpgegen EnglandbedeutendtMh iKtieg’jiMii Ji.rdiu; ul-yoobblub 
Siaatsseetetdris Bülowlgaf pjii 8idgeen^éril897<ién>du'idèhjteuii:eëiróettS!tg<vaipi'befEeVólgen 
politieb,iton»ihijiik delRijki.diaig^eb’WtrsindigerriifeereifhtiÖstabteHidïef&itetïseriiarideréi' 
Gtossflpaehtë 'Rebhmmgiczïp^dgtn^hiw .détiistöheréni^OT-ansslchdndass ^nserel'eigeeiëii 
lnteeessb4gieleHfalls!aie!ihïtfenigebltóende Wü'paigüng>fintl«n («Haw<J)i;M!W«ih©rtk>Wor^iWfl- 
woljgn rafetnand inidehSdhatteniheHetiiiabéewifrveriarigerpawehhnsièréiPplatJf anidenSomië 
(iBravoipfe©krasien>,;witMnW'estmdiervwerclen:wirljestrébt:seiti,!getreii'der-ÜberfederungdeV 
deiltsehen.' Polmk,qehfeermn40tiigeiSeharfe,-.’abetl aüdb;bbiradSchwaijheru*sete>tRetehte raid 
ttrisemidimerésshrïszmiWaheertlj Érowa^en.'/ook! imperfaliaeu, :-die ivot»; <fcl Duitsenibeen 
0&adirrg9taak«teggeiegdizagertv'jvliaii1gbehn;)Üe>sch!Fijvet!va^!het!in!i89O!'ve»schenen!boek 
^Mfefaridt‘dlS(Eei4éhep’i,>!éat-in-ll908'ide'46ediuk.'beieefd^dbeht aandWiéinnerhalfci einés 
jeden Volkes, so bedarf es auch innerhalb der Menschheit einer Über-und Unterordnungdef 

qrnzdlneai-Theite., tWasi demdeu'tsehe^aiserluntèïüdencleulscfeeni Fütkerriiït, idds igebörérië 
ifeupi, boïteeDeutschlandiimtétideriiüWtgen landemid«riai?drdetn.uï>i0(D<4tdobt»i:iarid 
bbltinjknf >derr >AdeliJder Wei* idarisustélieni ®sdvied;vielldioht nldbt ilangeidiüern) ibis reri (der 
Deutsidhe); iali Ménsefo, die WelrbehemchthDdiie Übermenschgdbaseetidepldetwolutieleer; 
st?fèeéf tnaar WieltiruaöHi/-VeJ^rtidrööfh^it varx eèsvuitgestcefet 
kolomaahgëbied. in- M iddéïMfVika; maar.'ehpriét^die een stuk/Oosb Afrika ruifde*tegenidié 
ndtsi Helghlabd-dWahkee dit öhmögel4jk.''Hij' i''vöëchdé gebeten/hond ebveleicegenstandors 
Ofganisdejfdenjiiéhiinl$89tArl>het/Allgernerwé*) Deitsbhés Verbaridddé'vöhrippdrrpan.'het/in 
1894 ypgetiefuëAMeutsehes ^eFbaridi/dat Ittedie oritsdorid'trir'teiedrstelling ten'gewofgb-W.n 
hetDuitse!terugwtjken inWestdAfrikd/Deëe tepttgtdehtwasntiedeiheegevëlgbanfhetdbttj dal 
Berlijn.'gee»/ ivuistx Ifowotnakeiv /omdat; he© hiep(beschikdenoverbhdti'maehtSfniddelr>8l6 
oót9ogsklöot.rnii!tJ!samehwerMng*iketv*cfè<''Kolonidl^rein'<wèrd *'dle( pwpagahdai.MMMMide 

vlboebobwrppgezidt. - «in djilneisniia sï tiO .è?8,Sf- joj ^cf0S nnvaeovni ob pd .l.n .nernonegao) 
bvjanuah l895 wendkgide Rijksdag géspr®keijt[bwef)deAuskjaddedtsdhjen,4iedfooFLCapfitói 
warenivemaarlopsdjj/Zij ntdefeit )dh()r;regelmagge_ Duitse vlhotbezioekeu-weten,:dat^ipnog: 
steeds bij h.et:Ri}kbel>i>ohdëh.'Een!)aar later, op 18 jarmand 896 hioldxle kbizeri tgji herin nering, 
aim bet) Mtv dak vijfenlt«imig jaan tekojrejrfieti Duitse keizeregk «asl gesticht;, een redevoering* t 
waarin hij o.m. zei:’Aus dem Deutschen Reiche ist ein Weltreich geworden, überall itriennén 
Teilien* dhr Erde,wohrien Tausencie.'unsererf Laodsleute.j Ddutsche; Gütér, de^icsché*, .Wiseién/ 
deuVsche .Betriebsamkeitl gehen, über tien OzeaiUiNaurh ^kiseiiden vcm Millionen bezüïcru, 
sichidie Werrh, idieDeutsclrland) auf def Se© fahréniHatii Ah iSie,)méine ddetirenj ittlitc diehirn6tt;) 
Pflicht herah ,'MiD zu helfan; diesel grpssere Ddut^cHetReichi auchjfesHaa uns erji eirttisches 

gliedernjDas^elpbqis/ivyas loh hfctttetonlbnéttAWi^tene^karinnuc Wa.hrheyEjWfg-deriiib'Whi 
Irat won einheitiliéhenvi patridtiicfs'ert; Geisl© beseelte*jyQUste >linters.tjMit?uii@ Mtriztvt#l<ViMd)/ 

.VUtdiesenvWunsth^dass^urvQllstjeéEijtigkfiit^brbelfenwerdeniiMwiefPflichhftS^t.nür. 
Meinpnjerigem )LandSi«MtenvodQndeFrk' a«tch oderij vieleBr(ïai«tsefiden!)Wlnr!b?üa)ds:lemun iflaj 
Auslande gegentübefizuerfüllen, dasdtêis^t, dass Ifihsfejjflhütaenikanitis.jAfenJuiph eSpittssduhd/ 

mitdèr!MiiH>ung,rdiean,utóaUe/geht!’ws4ö«ri3Ffot)yoqdeioteVaiWrt;hast,HeDsjïfefS,iMro^ 
zA bësitzedjv erhebéi IchMeih ölasiaiwflönsesgeliebtes .deutschés Wateriagd’(4^ Steejds.ntöerd 
ooki .kinbtet{■Zuiden, iwetid .dei'Crtadfuk igeJegd‘.op <bitl){£i4)OgiJg$id4& 
oorkigsvlooc/ook ter bèsbhef rtring gari>de rDMitse.'handelsrnrirtnejdëpassagieilsschepeo ^ 
zeevisserij, mi nev wegiiu ob doo m,/ rinoioiod otorg nsV .'molaheoV/ bnu dmclmidfl 
In deiöO-erjawt :der<negentiende eeuw was ideekononhsehé)betek«riis san jkpkDuitse Jkijte 
Mérk,gegroeid» iDe redefs zagemndit^eR-zg twtrgpootten 4e kpdpiviaïdid'fept.zodapigj dafdezg 
défirariepiexp^tzQveehmQgdjjkikpb.veMorgericJ^jharideMdottidifetri-iiS/yShi^^'jGajLjo^ 
aettofregiscerto^.iPnnivatté,Hwasdn E898:gestegen Ktjif ,§!5#ljoert)Ohl>n ©fiS-tb WriMin.ppjfa 
miljoen netto registerton. De Duitse schepen en beinartnihgen hadden eert 'goedetriatwri.en 
véle .malen’ wdudeni deze 1 vaaroalgejiTdiodrl buitenlandse: drujëmemees geehaetfifd, ;Ia A893/ 
bedroeg:dié:seheepsmirrlted9y5,miljqen nbtto-regiisteffohivteFwijl dezö!inÜ!908 wfis gestegeffi 
tot 55,Miróiljoennhetgeen/ eenigtMasmge.dhvldealihkti dp<de/Dwitsé ihetalirigsbafandoVwl 
b^ekenis jzijn/pe^ /onderstaaipie-öijfërsibetwefehdeideihÈUïdelid w imntt negnirdoiumbni 
fwhriv/ noJraiad riannuiat jhogtud oh sbnbnsT .nannjdqjoolv sbnsiuzad ob nuv gnhw/jiu 

jaartsA JdfiJllwyinooiugonnBm ieBn zoiziuDxa nolHiWqe-ï fnoozinsgiooa noanilbjenoainai 
iniJnd1>!>i;io:jo/ Hmg? markepjg noqodoz ni& 
-nh^yohoo nsv nognibl jV^Bdingsstqffo^geptw^iddelén éri keeirA-nrullo* doO 

!q!o ,l>no Jo° •,jb31,ni nËs 8ZA»6;X,vnGfn ."«d 8S*Jb obomrobnfiP^fc ai ucobsj 
19J2 vimtold m3gibiiiaooT/«8v»)Q^/o2i£-isqlBVn0&fli?.ilBvarmri3Rl!fefti3d32JuobbnBlASt 
h['v,dtoo-, na ./loqoifjGnwdstcdfen^ppri j.nd^trieon.haJfehrilqttjea obliw ost>G .tdonogqo 
|ö)73j[ uox tab ,<n-rrm tib Iï !iAMfo£ir;b dlosriav id5-fi^ toH .hglo / y<§b4tobnrj obv ni 3$y9> 

.obnuoiz ,hnodrr/ «,101,^882^^ rruncTOim^gtO: >h oib gnigivoizio^^i 
bnelzuA rni i/ii-yo/noiioi'lF^itóféRl bnadioviqueH' tod bióv/ 8681 mui 

S^J[3£! ^^«hftóttsilIivno-tfM-Ab' obbu bolAM ibis oib ,4iÖ^7i,fe,o rnh 
WftAnonoH armq nsv noici bto,/ 'nogatótSiod on o ld rM^li rob gnudiüM^ 
rrognigmoiov aiplagnooe rraisw bneizjiuü nl .giudnobbaM u-: fbhbohllIobA nobnahoboH 
uhH brov/d[tbdna/neA Spieken,«aWn)gde,iDy^}gn4.fis>jlel'1clT)?efni /}!Gmo oG jirhujuo 
iikv noioov tod X lR,vqe»rk889il, bTkJitvp^r)(l<8,89;KKfn 11^0^4,8^2 ',h I(^v^(j,8igsni 
otbüjuoa ob nooil IVblj/Waak/on^ i qMiljiM^kul a%> no^Mftfioig^oh MfÖ-M0FfeüJ?io 
Eump^V3a njihofi m%MMu'Lhh-n\ oi$tQP»0.i^T)bfH^s7^iëo?^rt‘ 
Alrtka, bhfiitini qo 8681 0@Jo ob iooWiivoftolog bnoi4?|ybB ^ lasn giii^ h4>b 
AiNéiiioq-s oxoG .niyi-i£&frA'$,hihau-AlHiiï>y<MVi qq\M(>3r,)W diiib h^O^^fd^ 
Atriërikk- rgtot fitsvd jiS rAA»ft.bdIf//§«»1 fM.9niliioi^M^>4n^7iAi 
Australië 35, l 0,9 oA* zbolP^l ^irnovon 
tioiynesve „I «bogiovo F .tdonlv oatooig rioo man gnibiordiiuioolv ob ioov om?,ai«ijodiuo toH 
o,> tont *0o obmodog jib no gihjbii, novold ÜS .mmilsboa rabno gnarifusa qo noanhooH 

fde^rei Igiegdvei^feujmi) cjaixd^ ^r/ej^eyj .^anzijei^ij^ 



toegenomen, n.1. bij de invoer van 20,596 tot 43,8%. Dit is aanzienlijk meer dan de groei van de 
Duitse bevolking, want deze steeg van 41 miljoen in 1872 tot 65 miljoen in 1912. Uit deze 
gegevens kan de kwetsbaarheid in oorlogstijd worden afgeleid. De toegangswegen moeten 
worden opengehouden. Dit zijn niet langer de onmidde onmiddellijke kustwateren, maar de 
toegangen tot de Atlantische Oceaan, speciaal het Kanaal en het zeegebied bij de Shetland- 
eilanden. 
Wilhelm II hoopte, dat de openbare mening, mits goed geleid, de leden van de Rijksdag, 
uitgezonderd de socialistische afgevaardigden, tot Flottenfreunde zou kunnen maken. 
Onmiddellijk na zijn terugkeer in Duitsland richtte Tirpitz de ’Abteilung für Nachrichten- 
wesen und allgemeine Parlements Angelegenheiten’ op. Deze moest onder leiding van de 
Korvettenkapitan A.von Heeringen, Tirpitz’rechterhand, tot een propagandacentrum 
uitgroeien. 44). Heeringen wilde in de eerste plaats de ’gebildete Kreise’ benaderen. Hij 
schreef een honderdtal hoogleraren aan om in vergaderingen te pleiten voor de ’Notwendig- 
keit einer starken deutschen Seemacht’. Deze akties der ’Flottenprofessoren’ wierp goede 
vruchten af. Daarnaast streefde hij naar het oprichten van speciale leerstoelen voor 
vlootaangelegenheden. Hij zocht ook toenadering tot de Handelskammer, die op hun beurt 
hielpen bij het leggen van kontakten met verschillende bedrijven. Belangrijk werd de 
publikaüe van brochures. Zo verscheen in december ’97 ’Die Seeinteressen des Deutschen 
Reiches’, spoedig gevolgd door ’Die Seeinteressen Süddeutschlands’ en ’Die Seeinteressen 
Rheinlands und Westfalens’. Van grote betekenis was ook de uitgave van het ’’Nauticus 
Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen’, waarvan het eerste deel in oktober J 898 het licht 
zag. Ook de pers werd benaderd. In september 1897 waren in Noord-Duitsland negen en in 
Zuid-Duitsland vier periodieken ten nauwste met het departement van propaganda gelieerd. 
Enkele jaren daarna werd de gehele pers, uitgezonderd de socialistische, voorzien van 
mededelingen uit bovengenoemde bron. 
Vanzelfsprekend was persoonlijk kontakt van veel belang. Tirpitz bezocht behalve de oude 
Bismarck de Bundesfürsten, terwijl Heeringen de captains of industry en trade met een 
bezoek vereerde. Op 14 januari 1898 gelukte het hem ruim duizend personen uit handels- en 
industriekringen samen te brengen in Hotel Kaiserhofin Berlijn, waar werd gesproken over de 
uitvoering van de bestaande vlootplannen. Teneinde de burgerij te kunnen bereiken werden 
tentoonstellingen georganiseerd en werden excursies naar marinestations gemaakt. Aan de 
scholen werden wandkaarten met afbeeldingen van schepen geleverd. De chocoladefabrikant 
Geb.Stollwerck in Keulen gaf bij zijn produkten plaatjes met afbeeldingen van oorlogssche¬ 
pen cadeau. In de kindermode deed het matrozenpak zijn intrede. Ook onder de 
Auslanddeutschen leefde het navalisme. In Valparaiso was reeds vroegtijdig een Flottenverein 
opgericht. Deze wilde geld inzamelen voor nieuwbouw van oorlogsschepen. Dit voorbeeld 
werd in vele landen nagevolgd. Het spreekt vanzelf, dat Wilhelm II dit streven, dat zou leiden 
tot versteviging van de band, die de oud-emigranten met de Heimat verbond, steunde. Op 8 
juni 1898 werd het Hauptverband Deutscher Flottenvereine im Ausland’ opgericht. 
Voorzitter dier organisatie, die zich ten doel stelde ’durch freiwillige jahrliche Beitrage zur 
Verstarkung der deutschen Flotte beizutragen’ werd een oudere broer van prins Hendrik der 
Nederlanden Adolf Friedrich zu Mecklenburg. In Duitsland waren soortgelijke verenigingen 
ontstaan. De oudste, in Baden-Baden, dateerde uit maart 1895. Aanvankelijk werd geld 
ingezameld voor de vlootbouw, maar spoedig werd dit benut voor het voeren van 
propaganda. Ook deze groepen gingen een fusie aan. Op 15 mei 1898 verscheen de Deutsche 
Flottenbund onder leiding van de levertraanfabrikant J.E.Stroschlein uit Berlijn. Deze groep 
werd volledig naar de achtergrond geschoven door de op 30 april 1898 op initiatief van de 
firmant Friedrich Alfred Krupp opgerichte Deutsche Flottenverein. Deze a-politieke 
organisatie kwam te staan onder leiding van Fürst Wilhelm von Wied. Zi] kwam tot grote bloei 
en telde in november 1899 reeds 240.000 leden. 
Het enthousiasme voor de vlootuitbreiding nam een grootse vlucht. Tevergeefs hoopte Von 
Heeringen op aanhang onder socialisten. Zij bleven afzijdig en dit gebeurde ook met de 
werknemers, ondanks de propaganda, waarin er op werd gewezen, dat vlootuitbreiding meer 
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werk zou opleveren. In bepaalde handels- en industrieële kringen bleef men ook afwijzend 
tegenover de verschillende akties staan. Men wees de opvatting af als zou het bestaan van een 
krachtige vloot stimulerend op de export werken. Er werd op gewezen, dat deze alleen het 
gevolg was van de deugdelijke kwaliteit van de geleverde produkten en de goede service. Dit 
laatste punt was ook van belang voor de Auslanddeutscher, want deze werd niet beschermd 
door de regelmatige verschijning van een Duits oorlogschip. De agrariërs bleven de 
vlootbouw afwijzen, want zij zagen er een liefhebberij van de industrie en de handel in die de 
import van goedkope levensmiddelen wilden veiligstellen. Binnen de Rijksdag was de 
houding van het Centrum, dat op de wip zat, van grote betekenis. Bülow, de staatssecretaris 
van buitenlandse zaken, ging zelfs op audiëntie bij de paus teneinde te voorkomen, dat deze 
tegen de vlootplannen zou ageren. Bülow meldde op 15 november 1897 aan de keizer dat hij 
uiteengezet had hoe noodzakelijk die vlootuitbreiding was. Deze ’liegt auch im Interessen des 
den kathohschen Missionen zu gewahrenden Schutzes, also der Ausbreitungdes katholischen 
Kirche und des Ansehens des heiligen Vaters. Ich denke, damit wird eventuellen Intrigen urn 

wu Fgen UnSCre Flotteivorlage einzunehmen, ein Riegel vorgeschoben worden sein’ 
). Vilhelm was met zo enthousiast, want een en ander kon wel eens een tweesnijdend 

zwaard zijn. In hoeverre deze inteiventie van invloed is geweest op de houding van het 
Centrum is met na te gaan, maar een feit is, dat de meerderheid van die partij (55 van 81 
afgevaardigden, die aanwezig waren) voor de vlootwet stemden. Thans weten wij echter ook 
dat enkele voorstemden, omdat zij bevreesd waren voor een keizerlijke staatsgreep 

In 1897 bestond de Duitse vloot uit de volgende schepen: 
vier pantserschepen der Brandenburg-Klasse, 
vier pantserschepen van de Sachsen-Klasse, 
acht Küstenpanzer schepen van de Siegfried-Klasse, 
negen grote kruisers, waarvan enkelen nog in aanbouw, 
twee en twintig kleine kruisers, 
twee kanonneerboten, 
tien torpedodivisieboten, 
honderd torpedoboten, 
drie speciale schepen. 

De pantserschepen König Wilhelm, Deutschland en Kaiser werden als pantserfregatten gerekend 
tot de grote kruisers. Van de Kaiser-Klasse was de Kaiser Friedrich III in 1896 van stapel gelopen 
en dit gebeurde in 1897 met de Kaiser Wilhelm II. esp 
In mei 1897, dit was vóór de terugkeer van Tirpitz, hield de keizer in Wiesbaden een 
bespreking met enkele admiraals der marine. Na ampele onderhandelingen hechtte hij zijn 
goedkeuring aan het plan van Büchsel met betrekking tot de vlootsterkte in 1910 Deze moest 
dan zijn: 

vijf en twintig linieschepen, waaronder de vaartuigen van de Sachsen- en Siegfried-Klasse die 
jonder dan 25 jaar waren, 6 
acht kruisers I Klasse (pantserkruisers), 
dertig kruisers II-Klasse, 
zestien kruisers IV-Klasse, 
vijf kanonneerboten, 
veertien torpedodivisieboten, 
zes en negentig torpedoboten. 46). 

Toen de nieuwbenoemde staatssecretaris Tirpitz hiervan in juni kennisnam keurde hij deze 
opzet af. Hij had in het Oosten kennisgemaakt met de Engelse macht en daardoor was hij 
ervan overtuigd geraakt, dat Duitsland op zijn weg naar de positie van Weltmacht 
onherroepelijk op tegenstand van het Britse wereldrijk moest stuiten. Dit betekende dat de 
v oot niet alleen tegen de Tweebond zou moeten worden ingezet, maar ook tegen Engeland 
Hij wdde ook om deze reden een slagvloot bezitten, die uit goed wendbare, met zware 
artillerie bewapende linieschepen moest bestaan. Deze vloot zou moeten kunnen beschikken 
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bw*iéeh; iaaitaljanèltódfcniMeirsi vëor ' v^kenningiifcfdetiïdéö^fni eet vemerlkingi>vart’ .de 
gevechtskracht over een grotegraepkruikrs.)DaarWaast.was eeitaatiMab'Kttstenpalhzerschiffd 
onbntbéierlijkirXDpïi 5aagusaasil«.&?izecté hij die ideeëp in éefitaiidiërati© bij de' keizetguiteeïh 
ZlM. toondegrote bëlangsteUirigeq tdtlTirpitg’groteverbadnggiri^ Wjlhelm'kiBedïg akkoord; 
inendé voorgedragen plahnenv/Tirpdtz tekende aahrMianz gegetó dieiine ferwarttmg spWHötd 
dër Kaisér sofort zu’;4 7>)C iDe perste Hindernis op de weg naar de bëraw varteen Duitse slagvlodt 

Ira oktober was déstaatósëcretarfcer ingeslaagd zij n qollega’q etfcde Pru isisettemi nistejts.ëp vari 

vaStgdegd; dat de marinejaarlijks embepaaldaantalschepenzoh.mogerrbouWh; dienaeen 
vastgestelde tijd gJoormietuke. .zouden; moéten' wordéh vervangen;. Bdvendieri i wildé dè 
admiraal niet inde Rijksdag verschijnen tnet aanvragen voor enkele, schepen, rtiiar met dtó 
vah' eskaders.föpj30'november d8^7 .diende de 'staatssecretaris 'zijn'wetsotttwerpl.bijndë 
Rijksdag in 4f8jüMierrn Itondctknaobrus no noo insw qaBiauorfjno os loin asw mbriliW .(fik 
tod ntsv gnibuod ob qo jaoowog ai booiva: mv oiinovtoJni o\ob onovood nl .njis biBBws 
18 mv cc; jcnusq oib ns:/ biodiobioom oh mn ,ai ibl noo iBsrri ,nnsg o« su Jein ai minmoD 

■^P.° Dér SVhiffsbëstaiYd dér 'dëütSëhehv'EIbh:ê witd, 'abgt^ehëb Vort Irirpeddfaiirzékgëii, 
Schulschifféff: Sëë'ziabéhiffën üh3 '‘RSrtdfiéWbbbiedTf^'téféstéfc1 ftftfcnoortr > itioov oio;! rio w;b Schulschifféü; Spëziaischffferi üiïd Rirridnéribobtert; festgesteFlf -aüfff 
a) verwendungsbereit: 

17 Linienschiffen .noqodoa obnoglov oh tm > 1 o 1/ oaJtuG oh bnoiaoc VG8I nl 
.oaaBd-giudnobnBia rob noqodoaioajnfiq ioiv 

.oaafiDi-noarfofig ob obv noqorfoaioaJnBq loiv 
.oaafiDl-bonlgoiZ ob nev noqorioa losnoqnoJEÜd jdoo 

wuodrtBB ni gon nolojino nsvisov/ ,aioaiin:>i onng nogon 
aiozitro! oniobi gimiwi no oov/J 

,noiod'ioonnonsd oov/j 
2. Von den am 1. April 1898 vorhandenen und im Bau befindlithëri Sëhiffenikofttfhërbkuf 
diesen Sollbestand in Anrechnung: ,noiodoboqioi biobnod 

als Linienschiffe 12; .noqodoa olfiboqa Snb 
t>n >^jtj")Köstëhpéib£èrtébifféf'8Pbl3'w TitinX tio VMtnWjttotO. ,roV«\ïs\|J guiiVA noqorbatoainBq o(I 
nocI(kK^röSs’ë KrèflSëj forii&VtA-msaS. ob ?.s/i oaafild-ioaLsff ob nsV .aioaimé otoig ob joj 

als kleine Kreuzer 23; d\ wbsWs'N vst'.svA ob tom \G81 ni obmodog J;b no 
9. 

8 Küstenpanzerschiffe; 
26 kleine Kreuzer; 

b) als Material-Reserve: 
2 Linienschiffe; 
3 grosse Kreuzer; 
4 kleine Kreuzer. 

iridéS (iiffér 1 j'èfférderHfehen hl eüb&ütëKSirfd 
Oitlëhthen H -KCh4PÊeI Ki'si 

:n ji\ neb 
oib .oaafiDL boiiigotfi no -rioados2 ob nfiv nogiun^gy ob lobnoiBEW .noqorioaoinii gbriiv/j noljiv 

.noiBW 'tsKj fiS neb rffuior 
Die Mittel ftir die regelmasigen Ersatzbauten sind s&rëëhitiëkigiriidéttRJeïchshHtiyfraltédStat 
einzustellen, dass Linienschiffe und Küstenpanzerschiffe nach 2;5''Jbttrëh; grössé Kfétizer 
nach 20Jahren, klein Kreuzer nach 15Jahren, ersetzt werden körtnénC ■ ?io?.imA rtobaos 

,nojodroonnonsd Ijiv 
§3 .nojodoiziviboboqioj noinoo/ 

3 (Ök .noJodoboqioJ gnnogon no aos 
>Die Mittel for die Indiensihaltangemdef heiimisehen SehlaebtfloltetsindsjahplkhlbisJizü 

soldier Höhe in don RekhshaoshaitbEtat einzustellen,' dass> 'rmf Dienste IgediqUën. Iwerden 
kémnerbW nuv oijizoq ob tor.n gov/ njis qo bnclaiitiQ mb .jisatog bgiunovo rwrio 
apzub Bilduiïg;vonMaktrven[iFormatioripïi?io !o// ozjirH lod nov briBJznogoj qo Jjiloqoouodno 
.bfnQi Linaemchiffe,tüerri josogni nobtov/ nojooni nas bnodoowT ob nogoJ noollt, loin tool/ 
07B.v\21gtossejUkonrjooog jiu oib ,noJiisod jooivgsiz noo rtolvn osob mo jloo obliw jiH 
noZéiÖ kleine Kreuzer;-" >ni uos tooi / osoO .nsinaod Jaoom noqodozoinil obnoqcv/od ohollins 

m 

b) als Stammschiffe von Reserveformation: x \ 
4 Linienschiffe, 

Jihin ^''Rjlste^padke^tKSft;! <!'ct 3981) o7do[2gnunriooff arfooz noudokn iob bnoidüW' 
./s«>6J3-onimM aob nodegzuA ogilsmnb odoihirir, riff jojdoiJkmv 

r:ogrJ«g^idélriëM OOO.OOLöfiS ak idorri nognmirmA bnu noJuadaTlidofi iül ibws bnu 

^ iÜ?(A^Vieriitffglë?Wtf^Rè^éi^èF6^idMbhil#d/dië>dtó,ër^sforii2IfiPbbalëlbJ:>'i'!x,A nogikrnnio 
'^. ^^‘IidiéHSdrffié'üHd'JRMehjianzséWbMfïë^f^ii^’if-'^^drtnboibak :;!om ajEiff-onhoM 
aob oiooIdA mus atd sJoaoO aBb gnummiizoa loaoib jiodarismoO ni doiz jiowofi .nolloja 
clet lufff/cb lodu aid gnmdü'lauA oib biiw ,^ü! noidiffiloiub jdoin £OGi t07de[agnundooK 

.nobodozio/ ruuntil 
, , remceuung oer tur die Indiensthaltung von Torpedofahrzeugen, Auslandschiffen, 

Schulschmen, Spezialschiffen und Kanondrbooten erforderlichen Mittel unterlieat der 

ïë boorden:’tWenniwtrèibë 
ad‘,’ acarKe'^-enupncnt, aann’ SCHaffëri Sk'DeüffcïifóbéP'ëitté 

Sèt'WSdBt,* dié offeWslé !ètt diffèééH’ KÜSö/ü@féügëhai',i'èM>'ëfr?ei'éèénkéFit festéh 
Ranges sich dreimal bedenken würde’. In de veroyaWttWrë^öiwa;'WUUJó-aamJ-ad 
vtechifft-ft’dé^kfgtk-aardiytléff Ist 
vlbriAlérUb1 ftir- -/Ai ivU.v\ :LfJ 

VUdllUCIUCll. .’""I. * * JU ëlliiljc 

TBEj.noogon nojzooni ,no7Bv/gnoj oJoib jionogoO .Joolv ob qo nobiow nonnu^ oj blojaog Jrow 

léde oomrnissjevergaderirtgen.weiidbméersehaienHe beperkingen herontwerp ingebradit 
51). Het geamendeecdie istuk >kwami op»;l(7 ihaart 4/8,9& ween in -dë, Rijksdag,. De: Wijzigingen 
Warfli.rni4lsnhflm;B obnoliidoarov gun JnomoJTBqob jod qo Jamoi n ji7 jid b”dsjiqffT 
a)/Vem|eridungsbenpitr / r j / osob nobiow bjij ojioJ loos ni .noIlouoguBB rnootava nnsmlloH 
vurg ,L ®loeténflaggschiflt.Gta oQ .nogod obnfidoboqioT riB'/ niBBniidobgibooqa oib aiogn- rl 
friBwi^Otortroadobal ja 3rLiniehsdkiffénd)lovogniioovlovodobiovorronff jom li^noi ni 
leem 2oDïvisioTien:2U jéi4 Rüstejapanzersehrffen,cia ob riBV gfilamo jod nonR jfib iovos jod 

nol aood 
- -Kleine ïtreuze®)./ ; ■/.( oj) lod? iiolqog abooJa mow nognb orb nl novogog blow 

ff. m”mv™“r'“'n H ,|0 JW qonid ih .aimiTioob 
Punt 2 bleebongewqzigd:Punt:3 ,ere^2;wénien imet-betfekkingHtot dè.fininciëlé clausule 
beperkt, door de be|ialmg;'.lat de .bedragen jaarlijk.s.op .de begroting riioesien konïen iéh 
derhaJvomoestedw'ondebgoedgekeurd.HetartikeUiwa.sgeheelweggevallenénerwarenrwee 
artikeleta;* 7-.'en >81 bijgekomenj .Eteze liinddëntlioM doilgibol oib pdoiaod obiödodobnsfnmoX 



§7 

’Wahrend der nachsten sechs Rechnungsjahre (1898 bis 1903) ist der Rechstag nicht 
verpflichtet fiir samdiche einmalige Ausgaben des Marine-Etats mehr als 408.900.000 Mark, 
und zwar fiir Schiffsbauten und Armirungen mehr als 356.7 00.000 Mark und fiir die sonstigen 
einmaligen Ausgaben mehr als 52.200.000 Mark, sowie fiir die fortdauernden Ausgaben des 
Marine-Etats mehr als diedurchschnitdicheSteigerung von 4.900.000 Mark jahrlich bereitzu 
stellen. Soweit sich in Gemassheit dieser Besdmmung das Gesetz bis zum Ableufe des 
Rechnungsjahres 1903 nicht durchfiihren lasst, wird die Ausfiihrung bis iiber das Jahr 1903 
hinaus verschoben. 

§8 

Soweit die Summe der fortdaurnden eind einmaligen Ausgaben der Marineverwaltung in 
einem Etatsjahr den Bedtrag von 117.525.494 Mark iibersteigt und die dem Reiche 
zufliessenden eigenen Einnahmen zur Deckung des Mehrbedarfs nicht ausreichen, darf der 
Mehrbetrag nicht durch Erhöhung oder Vermehrung der indirekten, den Massenverbrauch 
belastenden Reichssteuer gedeckt werden’. 
Dit geamendeerde ontwerp werd in de vergaderingen van 23, 24, 26 en 28 maart behandeld. 
De stemming op 24 maart over artikel 1 in aanwezigheid van 351 ledengaf212jaen 139 neen. 
Die op 26 maart over artikel 2 in aanwezigheid van 311 leden gaf 193 ja en 118 neen. De 
overige artikelen werden aanvaard met zitten en opstaan. Na de stemming deelde de 
voorzitter mede, dat er uit Duitsland 121 en van Duitsers in het buitenland 52 petities waren 
binnengekomen. Hiervan waren er slechts twee, die afwijzend waren. De afgevaardigde 
Richter zei ten slotte:’Sie sind militarfromm, Sie sindjetztauch marinefromm geworden’. 52). 
Op 10 april 1898 werd de vlootwet van kracht. De keizer was zeer voldaan over het bereikte 
resultaat. Op 28 maart schreef hij aan de rijkskanselier, dat de admiraal ’kaum aus China 
heimgekehrt, trotz angegriffener Gesundheit, die ungeheure Aufgabe frischen Muts allein 
aufgenommen, ein ganzes Volk von 50 Millionen widerhariger, nicht informirter, Übelge- 
launter Deutschen zo orientiren und zu einer ganz gegenteiligen Ansicht zu bekehren und hat 
das allen unglaublich Dünkende in acht zu Wege gebracht. Wirklich ein gewaltiger Mann! ”53) 

De vlootuitbreiding vergrootte de vraag naar personeel. De animo om bij de marine te komen 
was toegenomen. In dejaren 1897, 1898 en 1899 werden resp. 339, 496 en 800 Schiffsjungen 
aangesteld. Deze toename eiste een verdubbeling van het aantal schoolschepen, die op hun 
beurt weer meer.personeel opeisten. Op 26 juni 1899 bepaalde Tirpitz, dat de beste 
Schiffsjungen boven de leeftijd van 17 jaar moesten worden bevorderd tot lichtmatroos om te 
werk gesteld te kunnen worden op de vloot. Degenen, die te jong waren, moesten nog een jaar 
op de schoolschepen blijven, maar werden bevorderd tot Schiffsjungen-Unteroffizier 54). 
Deze regeling werd niet algemeen gewaardeerd, maar men kon niet anders. 
Tirpitz had bij zijn komst op het departement nog verschillende aanhangers van het 
Hollmann systeem aangetroffen. In zeer korte tijd werden deze vervangen door Tirpitzaan- 
hangers, die spoedig de bijnaam van Torpedobande kregen. De staatssecretaris kwam al gauw 
in konflikt met Knorr over de bevelvoering over de Auslandsschepen. In de zomer 1898 kwam 
het zover dat Knorr het ontslag van de staatssecretaris voorstelde. De keizer weifelde , maar 
koos ten slotte de zijde van Tirpitz, waarop Knorr zijn ontslag vroeg, aan welk verzoek gevolg 
werd gegeven. In die dagen werd steeds gepleit voor een bevelsconcentratie in ’s keizers 
handen. Vooral diens broer, prins Heinrich, en de kabinetschef Von Senden, daarbij gesteund 
door Tirpitz, drongen hierop aan. Op 14 maart 1899 verscheen het keizerlijke besluit 55), 
waaruit het volgende moet worden geciteerd:’Nachdem Ich Mich entschlossen habe, den 
Oberbefehl über Meine Marine ebenso wie über Meine Armee Selbst zu führen, erachte Ich es 
nicht für zweckmassig, wenn zwischen Mir und den einzeln Befehlshabem eine zentral 
Kommandobehörde besteht, die lediglich Meine Befehle zu übermitteln haben würde’. Dan 
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volgt een lange opsomming in twaalf punten betreffende wijzigingen in de bevelvoering. 
Belangrijk zijn echter de drie eerste afdelingen, 
T. Die Behörde ’Oberkommando der Marine’ kommt in Fortfall. 
2. Die bisherige Admiralstabsabteilung des Oberkommando wird selbstandig mit der 
Bezeichnung ’Admiralstabteilung der Marine’, mit dem ’Chef des Admiralstabes der Marine’ 
an der Spitze und den Sitz in Berlin. Der Chef des Admiralstabes der Marine wird Mir 
unmittelbar unterstellt. In deze funktie werd benoemd Vizeadmiral Felix von Bendemann, 
die dit ambt tot het jaar 1900 bekleedde. Het bewuste artikel bevatte nog de volgende zinsnede 
lm Admiralstab werden ausser den Admiralstabsgeschaften die militarpolitischen Angele- 

genheiten der im Ausland befmdlichen Schiffe bearbeitet. Alle übrigen Abteilungen und 
Dezernate des Oberkommandos werden aufgelöst’. Belangrijk was nog punt 3, dat luidde: 
’Es werden Mir ferner unterstellt: 

die Chefs der Marinestationen, 
den Inspekteur des Bildungswesen, 
den Chef des I. Geschwaders, 
den Chef des Kreuzergeschwaders’. 

Deze beslissing kon een nieuwe fase in de marinegeschiedenis inluiden. Het Reichsamt onder 
Tirpitz werd een belangrijk centrum. Het werd hart en ziel van de gehele marineorganisatie en 
kreeg zelfs invloed op de buitenland politiek van het Rijk. 

De verhouding Duitsland-Engeland werd in de negen tiger j aren slechter. In Berlijn werd zelfs 
gedacht aan het smeden van een continentaal verbond tussen Duitsland, Rusland en 
Frankrijk, dat gericht was tegen Engeland. Velen waren ervan overtuigd, dat een oorlog tegen 
het Britse Rijk onvermijdelijk was en na 1897 won deze opvatting steeds meer terrein. 
Tirpitz had reeds in het begin der negentiger jaren gefilosofeerd over een zeeoorlog in de 
Noordzee. Hij meende, dat Duitsland daartoe niet zo goed was toegerust. Zijn vloot lag in de 
Jadeboezem en in de Bocht bij Helgoland, waardoor een uitval naar Brest geruime tijd in 
beslag zou nemen. Het zou gunstiger zijn, wanneer de Scheldemonding benut zou kunnen 
worden. Hij bepleitte daarom toenadering tot Nederland en België. Met deze staten zouden 
naast handelsverdragen ook militaire overeenkomsten moeten worden gesloten. Meer en 
meer geloofde hij -en met hem velen-, dat Duitsland, dat de toegangswegen tot centraal- 
Europa beheerste door het bezit van de riviermondingen van de Memel tot de Eems, ook 
zeggenschap diende te hebben over die van Rijn, Maas en Schelde. Het probleem werd 
urgenter toen de mogelijkheid van een oorlog tegen Engeland dichter bij kwam. In 
marinekringen werd de noodzakelijkheid van het opstellen van een op dat geval betrekking 
hebbend aktieplan duidelijk gevoeld. Admiraal Knorr had op 3 mei 1897 met de keizer over 
deze eventualiteit gesproken en de laatste had toen opdracht gegeven een en ander in studie te 
nemen. De korvettenkapitein Schröder werd hiermee belast 56). 
In geval van oorlog wilde Duitsland een aanval op het Theemsgebied doen, zo mogelijk 
gepaard gaande met een landing van een troepenmacht. Een en ander zou moeten 
plaatsvinden vanuit de Westerschelde. Deze overval moest worden uitgevoerd onmiddellijk 
na het uitbreken van de oorlog. Dit betekende, dat de Duitsers reeds tevoren in het bezit van 
Antwerpen en de Schelde moesten zijn, hetgeen zou kunnen gebeuren door snel handelen 
van leger en vloot. Wat de aktie ter zee betrof moesten ongeveer 24 uur vóór het moment, 
waarop de strijd zou uitbreken zeven transportschepen van gemiddeld 5.000 ton in de 
mondingen van Jade, Weser en Elbe bemand worden met ongeveer 11.000 man, n.1. negen 
bataljons infanterie, drie tot vijf compagnieën sappeurs, zes of zeven compagnieën lichte en 
vier zwaardere artillerie. Dit konvooi moest begeleid worden door acht oorlogsschepen van de 
Siegfried-Klasse, drie torpedosivisieboten, zes kanonneerboten, twee of drie aviso’s, een 
vaartuig met 400 mijnen aan boord en vier met kolen geladen schepen. Deze groep moest, 
gebruikmakend van de nachtelijke duisternis, het estuarium opstomen en vóór het aanbreken 
van de dageraad troepen en materieel bij Vlissingen, Vlake en Bath aan land zetten. Te land 
moesten de spoorwegverbindingen door Limburg en Noord-Brabant onbeschadigd in 
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handen der invallers komen. Dit zou de taak zijn van het VII en VIII legerkorps, die zouden 
worden samengetrokken in de omgeving van Düsseldorf. Er waren drie opmarsrichtingen 
uitgestippeld, n.1. Kleef-Nijmegen-’s Hertogenbosch; Wesel-Hoch-Boxtel en Krefeld-Blerik- 
Eindhoven-Breda. De vervoerde troepen moesten dan via Roosendaal en Bergen op Zoom 
oprukken naar de vestinggordel om Antwerpen en naar Zuid-Beveland en Walcheren. Van 
deze laatsten zou een aanzienlijk deel worden overgezet naar Zeeuws-Vlaanderen. 
Het plan, dat op 12 november 1897 gereed was, werd in de marinestaf als onuitvoerbaar 
gekwalificeerd. Hoe zouden inschepingen en reis der eenheden langs de kust van de 
Noordzee zonder aandacht te trekken uitgevoerd kunnen worden? Hoe zou de concentratie 
van talrijke legerafdelingen onopgemerkt kunnen blijven? Daarnaast vroeg men zich af of de 
opmars door Nederland en België zou lukken zonder aanzienlijk oponthoud, terwijl ook een 
belangrijk punt was: hoe reageert Engeland? Er werd geantwoord, dat er regelmatig 
transporten plaatsvonden en dat in het westelijke grensgebied geregeld oefeningen in groot 
verband werden gehouden. Wat de opmars door de neutrale gebieden betrof moest worden 
gezegd, dat een voorw aarde was, dat deze diende plaats te vinden vóór een Nederlandse en/of 
Belgische mobilisatie. De opmars door Zuid-Nederland zou zeker gelukken, want er waren 
daar weinig troepen en de verdediging van Nederland was bovendien geheel geconcentreerd 
op de Vesting Holland. Een en ander werd in een uitvoerig memorandum (98 bladzijden), dat 
op 15 maart 1898 werd ingediend, duidelijk gemaakt. De Belgische verdediging werd in een 
uitvoerige nota door de Duitse militaire attaché in Brussel uiteengezet. Wat een Brits ingrijpen 
betrof werd er op gewezen, dat wanneer de gehele expeditie maar vlug werd uitgevoerd, de 
Engelse vloot niet tijdig ter plaatse zou kunnen zijn. Wanneer de Duitse eenheden eenmaal 
binnen de Scheldeoevers waren zou geen groot Engels oorlogsschip zich in het grillige 
Scheldegebied wagen. 
Het schenden van de neutraliteit werd niet zo ernstig opgenomen. De gezanten in Den Haag 
en Brussel zouden na de landingen er op moeten wijzen, dat de invasie voor het Duitse 
levensbelang noodzakelijk was. De Duitse regering verwachtte, dat dit zou worden begrepen 
en dat de Nederlandse regering bereid zou zijn het Scheldegebied militair te ontruimen, 
waarna Berlijn na afloop van de akties de gemaakte onkosten en schade zou vergoeden. Het 
schijnt, dat Den Haag niets van dit alles vermoedde. 57). De regering ging in op de verzoeken 
van de Duitse regering om marinevaartuigen te ontvangen, 58) die, zoals wij nu weten, tot taak 
hadden kennis op te doen van de toegangswegen naar de Westerschelde. Op 12 en 13 augustus 
1897 w as de Nixe in IJmuiden en Amsterdam, maar van meer betekenis was de komst van de 
Stein met adelborsten aan boord die in de tweede helft van maart 1898 in Vlissingen verbleef 
Wij weten thans, dat Knorr van de keizer toestemming had gekregen dit schip twee dagen 
langer voor ’verkenningsdoeleinden’ in de omgeving van Antwerpen te houden. In diezelfde 
tijd was de Gneisenau in Rotterdam. In maart 1899 bracht de Moltke enige tijd in Vlissingen 
door. Het laatste, dat bekend is van het Duitse plan, is, dat het op 17 juni 1898 werd 
goedgekeurd door Von Schlieffen en Knorr. 
De strijd tegen Engeland werd door Tirpitz steeds meer naar de voorgrond geschoven. Hij was 
echter bang, dat de Britten onverhoeds een aanval zouden doen op de nog onvoltooide Duitse 
vloot achter Helgoland. In marinekringen werd het Kopenhagencomplex 59) ernstig onder 
ogen gezien. Tirpitz drong dan ook bij buitenlandse zaken aan op het voeren van een rustige 
politiek en er vooral zorg voor te dragen, dat er geen gewapend konflikt zou ontstaan. Op 24 
oktober 1898 schreef Hohenlohe in zijn dagboek: ’Als ich gestern Abend Tirpitz fragte, ob die 
Englander Hamburg zerstören oder ob wir sie davon abhalten könnten, sagte er, das sei 
möglich bei guten Küstenbefestigungen. Übrigens kommees darauf nicht an. Die Verluste bei 
einem Krieg mit England seien so gross, dass es nicht mehr darauf ankomme, ob wrir 
Hamburg verlóren oder nicht. Er meint, mit Ausbruch eines Krieges mit England würden alle 
unsere Handelsschiffe verschwinden, unsere Koloniën uns genommen, unser Handel 
ruiniert sein. Die ganze Küste von Wilhelmshafen bis Memel würde blockiert und wir ohne 
Zufuhr sein. Wir könnten absolut nichts machen als schleunigst Frieden schliessen. Ein Einfall 
in England sei Unsinn. Selbst wenn es uns gelange zwei Armeekorps in England zu landen, 
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würde uns das nichts helfen, denn diese Korps seien nicht stark genug, sich in England ohne 
Sukkurs vor der Heimat zu halten. Tirpitz schliesst, alle England feindliche Politik müsse 
solange beruhen, bis wir eine Flotte hatten, die so stark ware wie die englische’ 60). 
Tirpitz zag dus zijn vlootwet als eerste stap naar de bouw van een grote vloot. Hij was er van 
overtuigd, dat hij spoedig met nieuwe voorstellen in de Rijksdag zou moeten komen. 
Trouwens de afgevaardigde Richter had dit reeds voorspeld, toen hij op 24 maan 1898 in de 
Rijksdag zef’Was soil nun die Marine alles bedeuten? Sie soil entscheiden darüber, wie weit 
Deutschland am Seeverkehr betheiligt ist, sie soli uns schützen im wirtschaftlichen Wettkampf 
der Nationen untereinander, sie soil dem überseeischen Handel das Risiko benehmen, die 
Risikopramie sein. Glauben Sie im Ernst, dass alle diese hohen Plane mit drei grossen und 
zehn kleinen Kreuzern im Auslandsdienst ausgeführt werden können? (Sehr gut! Zuruf- 
Grosser Heiterkeit) Und wie steht es mit des Schlachtflotte? Wenn es wahr ist, dass 
Reichsgewalt Seegewalt ist und Seegewalt die Reichsgewalt bedingt, dann bedarf das grosse 
Deutsche Reich für seine Seegewalt entsprechend seiner Reichsgewalt einer noch viel 
starkeren Flotte, und wenn der Dreizack 61) unserer Faust gehórt, dann ist für das grosse Reich 
mit seiner grossen Faust eine kleine Flotte ungenügend. Dazu genügt nicht nur eine 
Schlachtflotte zum Schütz der heimischen Gewasser und zur Küstenverteidigung. Man muss, 
um die Seegewalt des Reiches überall auf dem Erdball zum Ausdruck zu bringen, mehrere 
Schlachtflotten haben, die man hinaussenden kann auch in überseeische Gewasser. Dan 
gehören auch zu den Schlachtflotten Kohlenstationen, die Docks und alles, was eine Marine 
erstens Ranges verlangt. Und das ist es, worauf wir mit diesem Gesetz lossteuern’ 62). De 
buitenwereld kon een en ander horen toen de keizer op 23 september 1898 in Stettin 
zek’Unsere Zukunft liegt auf den Wasser’ 63) en in aansluiting hierop zei hij in Hamburg op 
18 oktober 1899 ter gelegenheid van het van stapel lopen van de Kaiser Karl der Grosse :’ Bitter 
not ist uns eine starke deutsche Flotte’ 64). 
De nieuwe eeuw zou het waarmaken dezer ideeën te zien geven, maar dan zou ook de 
catastrofale oorlog de vraag doen opkomen: in hoeverre is de Duitse vlootpolitiek van Von 
Pirpitz mede aansprakelijk voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog. 

Noten 
1. ’Kaiserreden’ (1902), pag. 7,8. 
2. ’Handbuch zur deutschen Militargeschichte’ VIII pag. 140. 
3. W.Hubatsch, ’Der Admiralstab’, Anlage 11,12,13,14, pag 232-237. 
4. ’Unser Kaiser, fünfundzwanzig Jahre der Regierung Kaiser Wilhelms 11.1888-1913’, 

pag. 191. 
5. Tot de Siegfried-Klasse behoorden: Siegfried (1889), Beowulf (1890), Frithjof( 1892), Hagen 

(1893), Odin (1894) en 8 Agir (1295). 
6. ’Unser Kaiser fünfundzwanzigjahre’, pag. 187 en 188. Het enthousiasme derjongeren 

werd ook aangewakkerd toen de keizer op 9 september 1890 bepaalde, dat zeekadetten 
en Fahnriche zur See gerechtigd waren een dolk te dragen. 

7. Hans Helfritz, ’Wilhelm II als Kaiser und König’, pag.239. 
8. ’Unser Kaiser fünfundzwanzigjahre’, pag. 192. 
9. Voor dit gedeelte is veel ontleend aan V.Bueb, ’Die Junge Schule der französischen 

Marine’. 
10. V.Bueb, pag. 79. 
11. V.Bueb, pag. 97, noot 15. 
12. ’Kaiserreden’(1902), pag.235,236. 
13. ’Handbuch’, deel VIII, pag 144 
14. W.Hubatsch, ’Der Admiralstab’, pag. 61-63. 
15. W.Hubatsch, ’Der Admiralstab’, pag 64. 
16. Dit dokument is door Von Tirpitz gepubliceerd in hetjahrbuch Nauticus 1926, pag. 185 

en volgende. 
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17. H.Hallmann, ’Der Weg zum deutschen Flottenbau’, pag. 93. 
18. Tot de Hertha-Klasse, ook wel genoemd de Viktoria-Louise-Klasse, behoorde de tussen 

1897 en 1899 van stapel gelopen schepen: Viktoria Louise, Hertha, Freya, Vinete en Hansa. 
19. H.Hallmann, ’Flottenbau’, pag. 141. 
20. H.Hallmann, ’Flottenbau’, pag.143. 
21. In het Archief van Buitenlandse Zaken vond ik tussen de stukken Kabinet A. Rapporten 

Berlijn o.m. in map 41 het volgende interessante stuk van de hand van onze gezant Jhr. 
Mr. D.A.W. Van Tets van Goudriaan aan de minister van buitenlandse zaken Jhr. Mr. 
J.Röell van 31 januari 1895. Het luidt:’De aandacht des Keizers is voor’s hands geheel 
gericht op de door Zijne Majesteit gewenschte versterking der Duitsche oorlogsvloot. 
Om de verleening der met dit doel aangevraagde gelden te bevorderen, noodigde Zijne 
Majesteit enkele dagen nadat de Rijksdag bijeen was gekomen tal van invloedrijke leden 
van den Rijksdag uit de verschillende partijen, de sociaal democraten uitgezonderd, tot 
een Heeren Soiree naar Potsdam, Hoogst dezelve hield toen een langdurige voordracht, 
door tal van kaarten en teekeningen toegelicht, ten betooge der noodzakelijkheid der 
uitbreiding der kruiservloot, verbaasde Hoogst Dezelfs toehoorders door Zijne omvat¬ 
tende kennis van het ontwerp en van de kleinste bijzonderheden van scheepsbouw, 
scheepsbewapening, enz. en maakte ontegenzeggelijk indruk. Om dien indruk levendig 
te houden en de openbare meening voor te lichten en warm te maken, verzuimt men niet 
in de dagbladen passende opstellen te doen opnemen en de redevoeringen dergenen te 
wederleggen die van vlootuitbreiding afkeerig zijn, gelijk eenige hierbij overlegde 
dagbladberichten aantoonen. Of de ongeneigdheid van den Rijksdag aan nieuwe 
belastingen goedkeuring te verleenen, niet ten slotte de overhand zal behouden, en die 
vergadering zal nopen de voor aanbouw van schepen aangevraagde gelden geheel of ten 
deele te schrappen, is echter zeer de vraag. Doch wat hiervan zij, de Keizer zelf is vol 
hoop, dat de bedoelde gelden zullen worden toegestaan’. 

22. H.Hallmann, ’Flottenbau’, pag 147. 
23. H.Hallmann, ’Krügerdepesche und Flottenfrage’, pag 31-33. 
24. H.Hallmann, ’Krügerdepesche’, pag.35-36. 
25. Over deze gebeurtenis kunnen de dokumenten uit de ’Grosse Politik der europaische 

Kabinette’ deel 11 worden geraadpleegd. Verder is in de verschillende biografieën over 
Wilhelm Il-zie algemeen literatuuroverzicht-veel te vinden. 

26. Chl.zu Hohenlohe. ’Denkwürdigkeiten der Reichskanzlerzeit’, pag. 151-153. 
27. Chl.zu Hohenlohe. ’Denkwürdigkeiten’, pag. 156-158. 
28. H.Hallmann, ’Flottenbau’, pag. 216. 
29. De torpedoboten uit de periode na 1885 droegen letters, die waren ondeend aan de 

werven, waar zij waren gebouwd, n.1. W1 tot W6 (A.G. Weser-Bremen), V 1 tot V 10 
(A.G.Vulcan-Stettin), SI tot S 6 (F. Schichau-Elbing), Th 1 en Th 2 (JohnJ.Thorneycroft 
en Co, Chiswick), Y (Yarrow Co.-Londen) en G (Germanwerf-Kiel). De schepen van 
Chichau voldeden het meest en daarom werden tussen 1885 en 1898 aangeschaft de S 7 
tot S 87. Bij deze vaartuigen ging het om snelheid, de S 7 (1885) liep 20, de S 87 (1897) 
25,3 knopen. De S-boten behoorden tot de snelste vaartuigen ter wereld. In 1888 
bereikte een van hen de recordsnelheid van 28,4 knopen en in 1897 werd zelfs een 
snelheid bereikt van 36,7 knopen. Zolang er geen goede draadloze verbinding was, 
werden deze boten ook benut als ’Depeschenboot’ en ’Signalwiederholer’. De grootte 
dier torpedoboten nam toe, want verdrong de S 7 nog 86 ton, voordeS 87 bedroeg deze 
142 ton, terwijl de scheepslengte was gestegen van 38 'meter naar 48 meter. De 
bewapening bestond uit torpedolanceerbuizen aan dek en één onder-water bij de boeg, 
daarnaast twee 3,7 revolverkanons, die later werden vervangen door één 5 cm. kanon. 
Zes torpedoboten werden samengevoegd tot een Torpedodivision, die werd geleid door 
een Torpedodivisionsboot. Deze werden aangeduid met de letter D en een nummer. De 
D 1 (249 ton en 56 meter lang) liep in 1886 van stapel, de D 9 (350 ton en 63 meter lang) 
kwam in 1894 , waarna in 1898 nog de D 10 in dienst werd genomen. Zij liepen 20 tot 24 
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knopen en voerden naast de bewapening van de gewone torpedoboten zes 3,7 cm. 
revolverkanons, die later werden vervangen door drie 5 cm. snelvuurkanons. 

30. H.Hallmann, ’Flottenbau’, pag. 147. 
31. Het bewuste keizerlijke telegram aan Heinrich werd door dezen medegedeeld aan de 

opvarenden van diens schip. De pers maakte zich hiervan meester en uitte zich zeer 
kritisch over Z.M. De Nation herinnerde hem eraan, dat er wel eens zware tijden konden 
aanbreken, waarin hij de kracht van die ’’vaterlandslosen Gesellen” nodig zou kunnen 
hebben. Ook de ministers waren geschokt en de rijkskanselier deelde Wilhelm mede, dat 
det hem ternauwernood gelukt was een interpellatie te voorkomen De keizer ant- 
woordde op 30 april 1897:’Es ist mir völlig einerlei, was die Presse über mich 
schreibt...aber verbitte mir in meinepersönlichen Angelegenheitenjede Einmischung.. 
ware es zur Interpellation gekommen, hatte ich mit Auflösung geantwortet’. 

32. Over de politiek van Duitsland na de val van Bismarck noem ik speciaal de werken van 
Nichols, Stegmann, Röhl en Wilke. 

33. Voor de verschillende ’Interessenverbande’, het antisemitisme, de arbeidersbeweging 
verwijs ik naar de verschillende monografieën uit de literatuurlijst. 

34. Ter illustratie van een en ander citeer ik weer een uitgebreid stuk uit een brief van onze 
gezant in Berlijn, die te vinden is in dezelfde map als die, die is genoemd in noot 21. Ter 
verduidelijking van dit schrijven moet ik op twee punten wijzen. De agrariërs deden 
reeds geruime tijd pogingen tot het invoeren van de dubbele standaard, waarvan zij 
gunstige resultaten verwachtten. Graf Kanitz was een afgevaardigde, die reeds enkele 
malen met het voorstel in de Rijksdag was gekomen voor de handel van graan een 
staatmonopolie in te stellen. De pointe was, dat de staat het uit het buitenland 
ingevoerde graan niet beneden een vastgestelde maximumprijs zou mogen verkopen. 
Het desbetreffende voorstel was alleen gesteund door 46 konservatieve leden en de anti- 
semietische fraktie. Het bewuste briefgedeelte uit het schrijven van 5 maart 1895 
luidtr’Om aan deze parlementaire taktiek kracht bij te zetten, de Regeering te doen 
bevroeden, dat de partij ernstig er op bedacht is hare doeleinden langs eiken weg te 
bereiken, verschenen de conservatieven den 1 sten Maart, toen de 2de lezing over het lot 
der vier nieuwe gepantserde kruisers door het beheer der Marine aangevraagd, moest 
worden beslist, in gering aantal in den Rijksdag. Een tiental onthield zich zelfs van 
stemming, waaronder de vader van het gevleugelde woord ’ohne Kanitz, keine Kahne’, 
het conservatieve lid van Werdeck. De bekende aanvoerder der Agrariërs van Ploetz. 
motiveerde eindelijk zijn onthouding door den wensch zijne stem voor de 3de lezing 
voor te houden, nadat Graaf von Mirbach reeds te voren had verklaard, dat hij er niet 
voor in kon staan, dat de leden der conservatieve partij, die met hem ditmaal den 
bedoelden begrootingspost toestemden, dit ook in 3de lezing zouden doen. Men mag 
dus verwachten, dat bij de derde lezing der Marinebegrooting een zeer aanzienlijk deel 
der conserv atieven met de linkerzijde en de socialistische de gelden voor de vier kruisers 
zullen weigeren, indien de Rijkskanselier zich tegen de denkbeelden van Graaf Kanitz 
verklaard of het uitspreken van een bepaald gevoelen ontwijkt. In dat geval loopen de 
\itr kruisers groot gevaar. Ook de Polen bleven den len Maart nagenoeg geheel weg. 
Slechts twee hunner leden verschenen en stemden tegen. Ontevreden over de 
afwijzende houding der Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Eeredienst in den 
Pruisischen Landdag, ten aanzien hunner grieven, wenschen de Polen namelijk 
evenzeer gebruik te maken van de moeijlijke positie der Regeering om hun steun tegen 
concessies te verkoopen. Slagen zij daarin niet, dan stemmen zij mede tegen 
in 3e lezing. De Regeering zal dan slechts meer met zekerheid beschikken over de 
stemmen der vrije conservatieven, der nationaal liberalen en van het Centrum, want de 
anti-semiten, de vrijzinnigen, de sociaal-democraten, de Zuidduitsche Volkspartij en de 
Elzassers zijn allen verklaarde tegenstanders van vermeerdering van uitgaven voor de 
vloot. En ook het Centrum is, als geheel, niet volmaakt te vertrouwen. Het kon te midden 
van dezen het algemeen staatbelang geheel veronachtzamenden strijd om verwezen- 
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lijking der echte partijbelangen, wel eens mede-inwilliging, zijner bijzondere belangen 
van de Regeering eischen (gaat omjezuiten vraag). Doch wat hiervan zij, de stemming en 
3e lezing over de vier beschermde kruisers zal een zeer gewichtige zijn. De breuk 
tusschen de Regeering en de conservatieve partij, verhindering der vervulling van een 
persoonlijken wensch des Keizers en Konings door de agrarisch gezinde adelijke 
grondbezitters zullen bij die gelegenheid voldongen feiten kunnen worden en de 
tegenwoordige Rijkskanselier als dan zich bevinden tegenover een staat van zaken gelijk 
aan dien waarvoor zijn voorganger stond en terugdeinsde’. 

35. Zie E.Zechlin. ’Staatsstreichplane Bismarcks und Wilhelms II 1890- 1894’. 
36. De volledige brief is afgedrukt in het tweede deel van de ’ Denkwürdigkeiten des General- 

Feldmarschalls Alfred Grafen zu Waldersee’, pag.386-389. 
37. Waldersees Denkwürdigkeiten, pag. 390. 
38. Reden des Kaisers (DTV Dokumente), pag. 68-70. 
39. Quide noemt als kenmerken van de Casarenwahnsin bij Caligula: ’Prunk und 

Verschwendungssucht, spielerische Manöver, alles herabdrücken was neben ihn 
selbstandig Geltung beanspruchen kann, sie meinen eine Mission zu haben, fühlen sich 
in einem besonderen Verhaltnis zur Gottheit stehend, halten sich für den Auserwahlten 
serselben und beanspruchen schliesslich für sich selbst göttliche Verehrung’. De lijders 
gaan zich te buiten aan ’riesenhafte Bauten und Bauprojekte’ en streven naar, 
’Bezwingung des Weltmeeres’. Zie verder mijn artikel over L.Quide. In 1892 schrijft 
baron Heckedorn in ’Guillaume II’, dat de keizer leed aan ’Defilirium tremens’, dat 
overging in Reisenfieber. 
Vooral de Franse gezant in München Barrère heeft vele mededelingen betreffende 
Wilhelm II naar Parijs geseind. Uit een zeer uitvoerige mededeling van 4 november 1891 
(gepupliceerd in de Documents diplomatiques francais Serie I deel 9, nr 55) citeer ik:’Les 
Allemands sont évidemment dérangés par la pretention de leur Souverain de faire celui 
de tout le monde. Je vous ai signalé souvent leurs doutes, leurs méfiances, leurs 
perplexités;cet Empereur nouveau genre, toujours parlant, ouvrant une question, puis 
en abordant une autre sans avoir résolu la première, sans barbe un jour, avec une barbe 
le lendemain, incarnation du mouvement désodonné, du travail inachevé, du change¬ 
ment soudain et imprévu, eet Empereur, dis-je, leur donne plus d’inquiétudequ’ils n’en 
ontressenti depuis vingt ans.’ Op 26 maart 1892 (Nr. 246) schrijft hij zelfs: ’L’Empereur 
est fou’. 
In een bericht van 22 maart uit Parijs aan ’s keizers vriend Philipp Euleburg, 
gepubliceerd in diens briefwisseling deel II nr. 638, lezen wij:’Wie ich aus absolut 
zuverlassiger Quelle erfahre, ist man aufgrund amtlicher Mitteilungen der 
französischen Botschaft in Berlin im hiesigen Auswartigen Amt der überzeugung der 
Deutsche Kaiser sei gemütskrank. Der Ansicht, der Kaiser sei temporar unzurech- 
nungsfahig, auch in ’hohen’ Berliner Kreisen und namentlich in den Kreisen der 
dortigen internationalen Diplomatie immer mehr an Terrain gewinnt. Ein Teil der 
Artikel der Pariser Presse, welche seit Monaten periodisch regelmassig wiederkehrend 
den Deutschen Kaiser für wahnsinnig ausgeben, ist wie ich gleichfalls auf das 
bestimmteste versichern kann, von dem hiesigen Ministerium des Aussern inspiriert’. 
Op 5 april 1894 tekende Eulenburgaam’Ein Herrscher muss ein Genie oder eine ruhige, 
gütige Mittelmassigkeit sein. Was über oder unter diese beiden Pole geht, das ist vom 
Ubel...Mein armer Kaiser ist weder das eine noch das andere, -und das Gefahrlichste ist, 
sich für ein Genie zu halten, ohne es zu sein, -auch nicht das Bedürfnis zu haben, sich an 
kluge Minister anzulehnen, sondern sie nur beherrschen zu wollen. Ich fühle immer 
mehr, dass ich ihn deshalb so lieb habe, weil ich ein grenzenloses Mitleid für ihn 
empfinde. Aber auch gibt es Stunden, da er mit seiner glanzenden Sprechgabe und 
seinem glanzenden Gedachtnis die Grenzen der Genialitat berührt und man ihm nur 
mit einer gewissen Bewunderung zuzuhören vermag. Doch drückt mich sehr schnell 
nachher wieder die Enttauschung nieder’(Nr. 951). Niet onvermeld mag blijven, dat het 

94 

juist deze Eulenburg was, die zijn keizer vaak kon afremmen en slechte beslissingen of 
woorden kon voorkomen. 
Op 14 december 1904 tekende de rijkskanselier Hohenlohe het volgende over een 
gesprek met de keizer aan: ’Wir kamen auf die Presse und insbesondere die ’Zukunft’ von 
M.Harden, von dem S.M. sagte, dass er ihn lange Zeit schimpflich verfolgt habe. Das 
habe ihm sehr geschadet. Er wiss wohl, dass er unpopular sei und habe öfters gehort, 
dass man ihm Schimpfworte in den Wagen gerufen oder ihm mit der Faust gedroht 
habe.’ 

40. Omstreeks 1890 begon in de kringen der beeldende kunstenaars verzet tegen de 
kunstenaars van de Gründerzeit met de uitbeelding van heroïsche,rechtopstaande 
personen op te komen. 
Zij kregen belangstelling voor de vereenzaamde mens, die werkte temidden van andere 
vereenzaamden in een grauwe omgeving. Kunst als van Liebermann, die de enkeling 
uitbeeldde als een nummer temidden van lotgenoten in de fabriek, de mijn, de 
agrarische bedrijven of het stadsgewoel, kon de goedkeuring van Z.M. niet krijgen. 
In de letterkunde en op het toneel ondervond men veel tegenwerking als de mens als 
produkt van het milieu werd uitgebeeld of als er moderne sociale problemen werden 
behandeld. Veroordeeld werden de werken van Ibsen als Nora en Spoken, terwijl 
Hauptmanns Vor Sonneaufgang en Die Weber niet mochten worden opgevoerd. Toen 
het laatste tegen het einde der eeuw door het Deutsche Theater op het programma was 
geplaatst beëndigde de keizer zijn abonnement op de loge in die schouwburg. De 
afwijzende houding kwam vooral in 1892 tot uiting bij de demonstraties tegen de 
tentoonstelling van werken van Munch in Berlijn. Verboden waren de werken van 
Wedekind, diens Frühlings Erwachen van 1891 kon pas in 1906 worden opgevoerd. Zijn 
publikatie van de gedichten Meerfahrt en lm heiligen Lande in de Simplicissimus in 
1898, een satire op s keizers reis naar Palestina, leidde tot een veroordeling tot zeven 
maanden vestingstraf wegens majesteitsschennis. 

41. Tegen de eeuwwisseling maakte de kenner van het Nabije Oosten Paul Rohrbach 
propaganda voor de aanleg van de Bagdadlijn. Hij hoopte Mesopotamië door Duitse 
leidinggevende migranten en Duits kapitaal door middel van irrigatie tot een belangrijk 
landbouwgebied, speciaal voor graan en katoen, te maken. Langs de door Duitsland 
aangelegde Bagdadspoorlijn konden deze produkten naar de Heimat worden vervoerd. 
Hij schreef: Wir wollen dort keine politischen Eroberungen machen, keine schwarz- 
weiss-roten Grenzpfahlen errichten, aber wir wollen dort ein Feld fiir unsere nationale 
Arbeit haben, damit wir von unserer Arbeit leben’. De plaatselijke bevolking moest voor 
m gebruikgeven van de bodem ’betaald’ worden met de bouw van Duitse zieken-, 
weeshuizen en verdere instellingen, opdat de hooggeprezen Duitse kuituur haar 
missietaak zou kunnen vervullen. Dit ethische imperialisme werd dooor hem uitgedra¬ 
gen - ook voor China - onder het motto: ’Dass Grössere Deutschland in Moral und 
Politik’ 

42. Max von Weber, ’Gesammte politische Schriften’, pag.23. 
43. Kaiserreden, pag. 133. 
44. Propaganda werd vooral bestudeerd uit W.Deist ’Flottenpolitik und Flottenpropa- 

ganda'. Daarnaast werden verschillende kranten geraadpleegd. In een voordracht zei 
Ernst Francke:’Es ist gewiss nicht übertrieben, wenn wir annehmen, dass insgesamt 24- 
26 Millionen Menschen in Deutschland von der freien Ein- und Ausfuhr auf dem 
Seewege in ihrer Lebenshaltung und Arbeit abhangig sind. Die Offenhaltung der See 
und der Weltmarkte ist daher eine Lebensfrage der Nation, an der auch die Arbeitermas- 
sen im starken Masse beteiligt sind’. Het vervolg zou kunnen worden gevonden in de 
redevoering van Gustav Schmoller toen hij zei in verband met het ontbreken van een 
krachtige vloot:’Ohne diesen Schütz können wir zwar noch eine Weile gedeihen, werden 
aber bald in steigende Schwierigkeiten hineinkommen. Wir werden eine einseitige 
Industriestaatsentwicklung haben, in unserem Export bedroht sein, bald entweder eine 
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massenhafte Auswanderung in fremde Lander oder zu Hause Überbevölkerung und als 
Folge Lohndruck und Proletarisierung des Massen’. Dit beeld werd a.h.w. aangevuld 
door Paul Voigt, die zei:’Wie der Anfang des 19., sowird auch der Beginn des 20. 
Jahrhunderts heftige Kampfe, folgenschwere Entscheidungen bringen. Deutschland 
wird seinen Platz an der Sonne, seinen Rang unter den Kulturnationen, seine 
wirtschaftliche und politische Bedeutung nur dann behaupten können, wenn das ganze 
deutsche Volk vom Kaiser bis zum letzten Arbeiter fest durchdrungen ist von der 
Gesinnung des alten Hanseatenwortes:Navigare necesse est, vivere non necesse’. 

45. Winzer. ’Bülows Weltmachtkonzept’ pag.83. 
46. H.Hallmann, ’Flottenbau’, pag. 244, 245. 
47. H.Hallmann, ’Flottenbau’, pag. 249. 
48. Stenographische Berichte üher die Verhandlungen des Reichstagen, Legislaturperiode 

V Session 1897/1898, Erster Anlangeband, pag. 1-10. 
49. De besprekingen zijn te vinden in de Stenographische Berichte in Band I, pag. 42-107 en 

in Band III, pag. 1.697-1.843. 
50. Sten.Berichte, pag. 47-52. 
51. Aktenstücke Nr. 193, pag. 1.774-1.776. 
52. Stenographische Berichte, pag. 1.830. 
53. Hohenlohe. ’Denkwürdigkeiten’, pag. 436,437. 
54. Graubohm, ’Ausbildung’, pag. 150. 
55. W.Hubatsch, ’Der Admiralstab’, pag. 237-239. 
56. J.Steinberg, ’A German plan for the invasion of Holland and Belgium in 1897’. 
57. Noch in het archief van Buitenlandse Zaken, noch in dat van Marine kon ik iets omtrent 

deze kwestie vinden. Van dit laatste archief zijn trouwens slechts administratieve 
bescheiden uit die periode bewaard gebleven. 

58. Zie ’Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919, tweede 
periode 1871-1898, deel VI 1895-1898, Nr.327,330,337 en 394. 

59. In 1807 deed Engeland een onverhoedse aanval op Kopenhagen en voerde de Deense 
vloot mee naar Engeland, zie J.Steinberg, The Copenhagen Complex 

60. Fïohenlohe, ’Denkwürdigkeiten’,pag. 464 
61. Op 18 januari 1897 hield de keizer in Keulen een feestrede, waarin hij de taak van het 

Duitse Rijk omschreef. Hij zei o.m.: ’Deutsche aller Orte, für die Wir sorgen, deutsche 
Ehre, die Wir auch im Ausland aufrecht zu erhalten haben. Die Dreizack vom 
Meeresgott in unsere Faust’. Reden des Kaisers (DTV Dokumente), pag. 70-72. 

62. Stenographische Berichte, pag. 1.730. 
63. Reden des Kaisers (DTV Dokumente), pag. 80,81. 
64. Reden des Kaisers (DTV Dokumente), pag. 22-84. 
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Kustverdedigingsvaartmg van de Siegfned-klasse (1889-1893) (W. Hovgaard, Modem history of warships. Londen, 1920, blz. 
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linieschip van de Kaiser-klasse (1895-1898) (J.Brennecke, Panzerschiffe und Linienschiffe 1860-1910. Herford, 1976, blz. 108). 

10,5 cm 

10,5 cn^ 1Üi5cm\ 
10,5 cm 105cm 

pantserschip van de Brandenburg-klasse (1890-1894) (J.Brennecke, Panzerschiffe und Linienschiffe 1860-1910. Herford, 1976, blz. 
105). 
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Barend Faasses rijmbeschrijving van zijn visreis naar Ijsland in 1902. 

Dr.C.de Jong. 

De beugvisserij van Zuid-Holland is reeds bijna zesdg jaar geleden gestaakt en de levende 
herinnering daaraan verdwijnt snel. Daarom was ik ingenomen met de tekst van het gedicht 
van de Middelharnisse visser Barend Faasse, dat een oudvisser in dat dorp mij in 1947 gaf. Ik 
herpubliceer deze rijmbeschrijving, zoals dit soort verhalende poëzie in de letterkunde heet 
na haar eerste verschijning omstreeks 1902, omdat deze echte zeemanspoëzie in ons land 
nogal schaars is. 
De beugvisserij was de visserij met een tot tien kilometer lange henneplijn, voorzien van korte, 
geaasde zijlijnen, op bodemvis in de Noordzee door schepen sloepen, genoemd, uitgereed te 
Middelharnis, Pernis, Zwartewaal en Vlaardingen. In de laatste fase der beugvisserij was de 
sloep een fraai zeilschip, ongeveer 25 m lang, 6 m breed en 3,35 m hol, met twee masten net 
schoenertuig, welbezeild, van hout of sinds 1886 van ijzer 1). De bun aan boord diende om de 
gevangen vis zo lang mogelijk in leven te houden. Deze beugvisserij op de Noordzee werd 
omstreeks 1920 gestaakt, omdat zij niet meer loonde wegens de scherpe mededinging van 
stoomtreilers uit IJmuiden en vele buitenlandse havens, welke met hun grote sleepnetten de 
bodemvis wegvingen. Omstreeks 1900 werd deze mededinging pijnlijk voelbaar. Sommige 
reders in Overmaas zonnen daarom op middelen om haar beter het hoofd te bieden. Eén 
middel was de verre visserij bij Ijsland op voorbeeld van Franse, Britse en Duitse vissers. Op 2 
april 1902, na beëindiging van de versevisvaart op de Noordzee, vertrokken twee sloepen van 
Middelharnis naar de IJslandse wateren om daar de zoutevisvaart te proberen. Op 21 juli 
kwamen zij in Middelharnis terug met een teleurstellende vangst van tezamen 192 tonnen 
grote en kleine zoutevis (kabeljauw), 40 tonnen schelvis, 12 tonnen heilbot en 9 tonnen leng. 
Deze vangst bracht op de afslag te Vlaardingen voor beide sloepen samen fl. 5300,- op en 
leverde verlies. De proefneming met de verre visserij werd dan ook niet herhaald. 
Op grond van mijn waarnemingen op reizen ter visserij op de Noordzee en naar Ijsland met 
loggers en treilers in 1948-54 verwondert de ontoereikende vangst der twee sloepen in 1902 
mij niet, want de natuurlijke omstandigheden zijn bij Ijsland geheel anders dan op de 
Noordzee en devissers van Middelharnis hadden geen ervaring van de verre visserij buiten de 
Noordzee. 
Een van de twee Middelharnisse sloepen (beide waarschijnlijk van dezelfde reder) was de 

Johanna Hendrika, schipper Leendert Koster, rederij C.Kolff en Zoon. Op dat schip voer als 
matroos Barend Faasse, de dichter van de rijmbeschrijving. Hij is geboren op 5 december 
1870 te Sommelsdijk als zoon van de landarbeider Adrianus Faasse (geboren 10 september 
1838 te Sommelsdijk, daar overleden 7 augusutus 1883) en van Willempje van der Slik 
(geboren 7 september 1841 te Middelharnis). Barend was een van vijf broers, die als visser 
voeren, omdat een landarbeider evenmin een rijk bestaan had. Het gezin was christelijk 
gereformeerd of afgescheiden. De broers monsterden als koffiekoker (ketelbinkie) en 
klommen op tot matroos. Barend trouwde met Jannetje Koster (geboren 23 mei 1870, 
overleden 30 maart 1939 en vestigde zich in de Vissersstraat G 123 te Middelharnis. Omdat de 
beugvisserij steeds dalende verdiensten gaf, verhuisde het gezin op 6 januari 1913 uit nood 
naar de snel groeiende havenstad Rotterdam. Barend vond daar werk als los havenarbeider, 
fabrieksarbeider in de scheepsbouw en sinds 1920 als zelfstandig vishandelaar tot 1938, toen 
hij 68 jaar was. Zijn vrouw kreeg twaalf kinderen, waarvan twee vroeg zijn overleden. Hij 
overleed op 31 augustus 1963, 93 jaar oud. 
Hij maakte gemakkelijk verzen voor familie en vrienden, niet voor publikatie. De verre reis 
naar Ijsland inspireerde hem tot een lang gedicht van 46 strofen, elk van vier regels. Het is 
gepubliceerd in een periodiek, maar naam en datum daarvan zijn thans vergeten. Daarom 
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De stalen beugelsloep MD 10 "Johanna Hendriha” in de haven van Middelhamis (Foto-archief Visserijmuseum, Vlaardingen) 

druk ik het gedicht nogmaals af, ongewijzigd, maar met enige verklarende noten. Barend 
Faasse had met dit werk geen enkele pretentie en daardoor heeft het de aantrekkelijkheid van 
een spontaan, ongekunsteld en authentiek reisverslag. De reis duurde 14 weken en was rij k aan 
koude, storm, gevaar en ontbering, maar niet aan verdienste: zij leverde Barend slechts fl. 96,- 
op. Het is duidelijk, dat hij niet van Ijsland hield en het harde vissersleven zonder hartzeer 
heeft vaarwel gezegd. Ook twee broers van Barend, Beschier en Marcus, hebben de visserij 
vaarwel gezegd en zich in Rotterdam gevestigd. Ook zij waren over de 90 jaar, toen zij 
overleden, ondanks de ontberingen van het vissersleven. 
Het leven van de beugvissers is onder andere levendig beschreven door Adrianus Faasse 
(1898-1966), zoon van Barend, die koffiekoker op een sloep van Middelhamis is geweest, in 
zijn boek over Flakkee, getiteld ’Zee en eiland’ (plaats en jaar niet aangegeven), en door Jaap 
Kolkman in zijn vissersroman van Vlaardingen ’Brood uit het water’. 

De tocht betreffende van Nederland naar Ijsland van 29 april tot 21 juli 1902 door Barend Faasse, 
Middelhamis. 

1. Daar mij van d’een en d’andere kant, 
Nu ’k weer mag zijn in ’t vaderland, 
Gevraagd werd om iets te verhalen, 
Van onze reis, wil ik niet dralen. 
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2. Doch waarde vrienden en vriendinnen, 
Aleer ik daarmee ga beginnen, 
Roep ik U toe: Ei, neemt U in acht, 
Dat naar de man is, is zijn kracht! 

3. de Rijmkunst, groot’lijks te waarderen, 
Vermocht ik nimmer aan te leren, 
Als een eenvoud’ge vissersman, 
Geef k in deez’vorm slechts wat ik kan. 

4. ’t Ging lange tijd, wat elk kan gissen, 
Maar slechts om kabeljauw te vissen; 
Ons volk kwam meestal ontevree, 
Met weinig vangst uit de Noordzee. 

5. Waarom de reders ’t voorstel deden, 
Om te beginnen vanaf heden, 
Een proef te nemen met verstand, 
Bij ’t ver verwijderde Ysland 

6. Twee onzer sloepen zouden varen, 
Trotseren straks de winden, baren, 
En ik, ik hoorde bij de groep, 
Die voer op schipper Koster’s sloep. 

7. De tijd van afvaart was gekomen, 
En ’t roerend afscheid thuis genomen, 
Een stoomboot leidd’ons uit de kaai, 
En wij, wij hadden het maar taai. 

8. Het gat zeer spoedig uitgelopen, 2) 
Kwam ’t zeeschuim onze schepen dopen; 
Doch wijl de wind gans noord’lijk was, 
Kwam ’t vlugge zeilen niet te pas. 

9. Daar ’t zeilschip moet de stoom ontberen, 
Moest ’t toen met ons op een laveren, 
Des ondanks na een dag of zes, 
Verzeilden wij te ’Boekenes’ 3). 

10. Al varend zagen wij de kusten, 
Waar Schotlands’ eilandbewoners rusten, 
En waren welhaast zeer voldaan, 
Bij ’t komen op de Oceaan. 

11. Nu ging de reis al zeer voorspoedig, 
En loods 4) en manschap waren moedig, 
Wijl ’t einde van de lange tocht, 
Gelukkig stoorloos nad’ren mocht. 

12. Aan ’t eiland Fero’s bank gekomen 5). 
Werd ’t eerste vissen ondernomen, 
De kollen klaargemaakt zo ’t hoort, 
Het was een grote drukt ’aan boord. 
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13. ’t Was lang nog geen vangst besommen, 
We vingen slechts drie kleine lommen (Kleine visjes) 6) 
En in ’t geheel geen kabeljauw, 
’k Dacht, was ’k maar weer bij mijn lieve vrouw 

14. En voort was weer de bange reize, 
Steeds noordwaarts naar het ruwe grijze, 
En koude Ysland heen gespoed, 
Omringd door grote watervloed. 

15. Het was op Zondagmorgen, 
Toen wij door Gods’ zorgen, 
Op datum 11 Mei, 
Het zagen van nabij. 

16. De loods, een man van zaken, 
Die mee de reis mocht maken, 
Riep ons onze schipper toe, 
Wees met mij blij te moe. 

17. Ik zie de Westertoren 7), 
Reeds in de verte gloren, 
Straks zijn wij aan de wal, 
En zoeken wij een hal. 

18. Maar vrienden, ’k moet verklaren, 
Toen wij bij Ysland waren, 
’t Mij bitter tegenviel, 
En ’k smart leed in mijn ziel. 

19. Hoe kunnen mensen wonen, 
En zich daar werkzaam tonen, 
In zulk ellendig oord, 
Waar niets de mens bekoort. 

20. Wij zagen hoge bergen, 
Waarbij wij zijn als dwergen, 
’t Is sneeuw, al wat men ziet, 
En ijs.en anders niet 

21. Wij gingen weer aan ’t vissen, 
Om ons te vergewissen, 
Of hier ons voordeel lag, 
Eilacie, ’t gaf een klein beslag. 

22. O, God, zei ’k bij mezelf, wat ben ik toch begonnen, 
We vingen daar niet meer, dan zegge 15 tonnen, 
Daarom we zeilden nu - zo mijlen voort, 
En kwamen naar het scheen in een meer visrijk oord. 

23. Hier kregen wij een storm, die ’k nimmer zal vergeten, 
Waardoor wij op ons schip werd’op en neer gesmeten, 
De zee was wild en woest, wij waren vrees’lijk bang, 
En dit duurde, vrienden lief, een dertig uren lang. 
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24. Dan Godes trouw was groot, de storm kwam tot bedaren, 
De Heere wou ons all’, nog bij het leven sparen, 
We waren voortgezweept, als een notedorp, 
Bijna een honderd mijl in ’t Bruisend ruime sop. 

25. We waren saam verblijdt en moesten Gode danken, 
voor Zijn Voorzienigheid, al was ’t ook maar in klanken, 
Want ach! Wie is toch recht tot zulk een werk in staat, 
Wie geeft aan God de Eer, die leeft in ’t zonde kwaad. 

26. De stilte die toen kwam, deed ons het harte breken, 
We zagen weer gevaar en moesten weer aan ’t smeken, 
De vrees voor Pordands’ klip, bezorgde ons die nood 8), 
Dan, ’t was de Heer alweer die ons dra uitkomst bood. 

27. Zoo zeilden wij omtrent een honderdtwintig mijlen, 
Tot aan een Zek’ren hoek, om daar een poos te wijlen, 
Men noemt die ’Renekes’, waar weinig vogelnest 9), 
Bewijst dat de natuur, de kou daar ietwat prest. 

28. Zo lagen we dan hier, wat ’t scheepvolk noemt, te steken 10), 
Of zo men ’t vatten moet, voor één of meerd’ren weken, 
Te kruisen bij de wal, te opp’ren hier of daar 11), 
Ten teken dat men is, berekend op gevaar. 

29. Want wordt het hier een vreeze duchten, 
Er is geen baai om in te vluchten, 
Men leert alsdan gewis verstaan, 
Dat ’t hier met vissen is gedaan 

30. Van hieruit zag ik, hoe er vele klippen waren, 
Die, als men op hun stuurt, de schepen gans niet sparen, 
Ook werd ik met het volk, het eiland Beugelschaar 12), 
Dus voor de loods genoemd, met ’t blote oog gewaar. 

31. Doch dat had weinig in, ik zag er gene mensen, 
Niet gaarna zou ik mij, daar ooit gevangen wensen, 
’t Zijn vogels wit van ’t vuil, de welke men daar ziet, 
En alles is er woest, omringd door modd’rig riet. 

32. We voeren om een hoek, omtrent 200 mijlen, 
Om daar de grote zee, weer tot ons doel te pijlen 13), 
We visten met geduld en vingen met de lijn, 
Nog al een visje of wat, doch allen waren klein. 

33. Door een kleine storm, die ’t ons lastig kon maken, 
Bereikten wij een baai, gelukkig te genaken, 
We wierpen ’t anker uit, we gingen aan de wal, 
Om eventjes te zien, wat ik nu melden zal. 

34. De huizen, die ik zag, het waren geen kastelen, 
Van planken ruw gebouwd, als onze boerendelen, 
Met stenen fondament, van rondom goed beschut, 
En dienend voor een tal van mensen saam tot hut. 
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35. En kerken zag ik niet en evenmin een toren, 
Geen school of rechtsgebouw, geen straten - enkel sporen, 
Van koeien, hoornloos, daar lopend in ’t veld, 
Naar dat ik merken kon, niet erg op ons gesteld. 

36. De vrouwen merkte ik, zijn niet in huis of keuken, 
Maar moesten als om strijd de harde stokvis beuken, 
Ze gaan zeer dik gekleed, zijn tegen kou gehard, 
En in hun babbeltaal, die ’k niet verstond, verward. 

37. Meer weet ik heden niet van Ysland te verhalen. 
Het is er altijd koud, de dag ziet men niet dalen 14), 
En blijde waren wij, toen ’t ogenblikje kwam, 
Dat onze en d’andere sloep, de thuisreis ondernam. 

38. ’t Was Zaterdag, toen we op 12 Juli scheidden, 
Van ’t .eenzaam plekje grond, waar wij maar kort verleiden, 
We hadden goede wind - en zeilden er van door, 
Voorbij gelijk men zei, het kleine eiland Floor 15). 

39. Vaarwel, o land van sneeuw, van koude noordenwinden, 
Ik hoop mijn leven lang U nimmer weer te vinden, 
Ontdekkingsreiziger wordt Barend Faasse nooit, 
Daartoe is hij, Goddank, van Yslands’ kou ontdooid. 

40. De reis naar ’t Vaderland, naar vrouw en huisgenoten, 
Was aangenaam en kort, en heeft ons niet verdroten, 
Geen storm of stille wind, vertraagde onze vaart, 
We reisden al op moed en bleven al gespaard. 

41. En toen het God belieft, na zoveel trouwe zorgen, 
Op één en twintig Juli en wel op Maandagmorgen, 
Op Middelharnis’ hoofd in welstand te doen zien, 
Hier was bij allen vreugd en danktoon bovendien. 

42. Hiermee - o, vrienden, wil ’k mijn rijmlarij besluiten, 
Intieme zaken laat ik liefst, zo’t hoort, er buiten, 
Wie twijfelt aan ’t verhaal, die ga maar eens een keer, 
Dat is, geloof het vrij, dat is de beste leer. 

43. Zo God wil, ga ’k ’t liefst, weer op de Noordzee varen, 
Al geeft de vangst niet veel, ge kunt het U verklaren, 
Daar is men weer gewoon, daar is men meer gewend, 
En wordt van lieverlee, de tegenspoed gewend. 

44. Tweehonderd ton is daar, gewis nog wel te vangen, 
Wat ons de dure vangst op Ysland deed verlangen, 
Vooral - en let hierop, van God hangt alles af, 
Wat ons op aard en zee, beschikt wordt tot aan ’t graf. 

45. Goddank mijn vrienden, al die dit verhaaltje leest, 
van al mijn kameraads, van Faasse ’t allermeest, 
Die U bij deze groet en zegen wenst van God, 
Bij alles wat U doet in heel Uw levenslot. 
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Uw vriend, Barend Faasse 
Middelharnis, 29 juli 1902. 

Noten. 

Ik ben voor inlichtingen over Barend Faasse en de beugvisserij veel dank verschuldigd aan de 
heren J.W.van Bodegraven, gemeentesecretaris van Middelharnis, Marinus Faasse, zoon van 
Barend en referendaris bij de Raad van Arbeid in Rotterdam, en dr. J.P.van de Voort, 
Visserijmuseum, Vlaardingen. 

1) J. Ploeg, Bezaan- en gaffel-visschuiten van Middelharnis, Zwartewaal en Pernis in de 
achttiende en negentiende eeuw. Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor 
zeegeschiedenis, No.32, mei 1976, blz.5-22. 

2) ’Het gat’ is het Goereese Gat. 
3) Kaap Buchan Ness op de Schotse kust enige kilometers bezuiden Peterhead. 
4) Deze loods is geen kustloods, maar een visloods om het schip naar en over de onbekende 

visgronden bij Ijsland te loodsen. 
5) De visserijbank bij de Faeroer of Schapeneilanden. 
6) Lom is een zeevis behorende tot de dorschachtigen (kabeljauwachtigen), Brosmius 

brosme. 
7) Misschien zijn hier de Vestmanns-eilanden aan de zuidkust van Ijsland bedoeld. 
8) Portland op Ijsland is mij onbekend. 
9) Renekes is misschien Kaap Reykjanes ten zuidwesten van Reykjavik. 
10) Steken is drijven met de voorsteven op de wind bij klein zeil in stormachtige zee. 
11) ’Opperen’ is een opper zoeken, een tegen de wind beschutte ligplaats. 
12) Beugelschaar is waarschijnlijk Fugleskjaer (d.i. Vogeleiland) ten zuidwesten en dichtbij 

Kaap Reykjanes. 
13) Pijlen moet zijn peilen. 
14) Des zomers daalt de zon bij Ijsland nauwelijks onder de kim, de nachten zijn daardoor 

licht. 
15) Floor is misschien een eiland Florö, waarvan ik de ligging bij Ijsland niet weet. 
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A.van der Veer, Laatste sloepen van Pernis. IJmuider Courant, woensdag 29 december 1965. 
L.J.Leeuwis, Terug naar hun verleden. De Spiegel, Christelijk Nationaal Weekblad, No.22, 27 

februari 1960, blz.23-25 en 27 (reportage met foto’s van het bezoek der drie broers 
Beschier, Barend en Marcus Faasse aan hun geboorteplaats Middelharnis). 
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DE NATTE VAKBOND; DE ALGEMEENE NEDERLANDSCHE 
ZEEMANSBOND 1900-1918. 

G.R. van der Meulen. 

Het onderwerp van dit artikel 1) is de geschiedenis van de eerste vakorganisatie die onder 
zeelieden van de Nederlandse koopvaardijvloot is opgericht: de Algemeene Nederlandsche 
Zeemansbond 2). Deze ANZB, in 1900 ontstaan en achttien jaar later officieel ontbonden, is 
een federatie van plaatselijke bonden geweest. Van deze was de Amsterdamse echter veruit de 
belangrijkste, zowel in activiteiten als in ledental. Aan deze afdeling zal ik dan ook de meeste 
aandacht besteden. De gebeurtenissen in de overige bonden komen hoofdzakelijk dan ter 
sprake wanneer zij voor Amsterdam van belang zijn. 
Na de inleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde: oprichting en begintijd van de 
ANZB, haar karakter en activiteiten, een schatting van de organisatiegraad van de Amster¬ 
damse zeelieden, het conflict tussen syndicalisme en moderne vakbeweging dat ook in de van 
origine syndicalistische ANZB tot uiting kwam, de grote zeeliedenstaking van 1911 en de 
nasleep ervan. 

Inleiding. 

De eerste vakbond in Nederland is opgericht in 1866: de Nederlandsche Typografenbond. In 
de decennia hierna kwamen vakorganisaties tot stand van onder meer metaal-, textiel-, haven¬ 
en landarbeiders, diamantbewerkers, spoorwegambtenaren, kantoorbedienden en zelfs 
dienstbodes. Het duurde echter tot de eeuwwisseling voordat de Nederlandse zeelieden bij de 
koopvaardij een echte vakorganisatie kenden. Deze trage gang van zaken is in de eerste plaats 
te wijten aan de aard van het scheepvaartbedrijf. Het beroep van zeeman brengt nu eenmaal 
met zich mee dat de beoefenaar ervan zijn werk ver van huis verricht. En niets is uiteraard 
moeilijker dan het organiseren van mensen die zich zelden op één plaats bevinden en 
verspreid zijn over de gehele wereld, en die bovendien op de laagste trede staan van een 
uitzonderlijk strakke beroepshiërarchie. De kapitein oefende vrijwel absolute macht uit over 
zijn schip; via zijn stuurlieden en machinisten had hij strenge controle op het doen en laten 
van het lagere personeel. Onder deze omstandigheden is het niet verwonderlijk dat de 
vakbondsvorming onder zeelieden later op gang kwam dan in andere bedrijfstakken. Wél was 
al in 1870 een ’Christelijke Zeemansbond’ opgericht, maar dit was allerminst een vakbond in 
de ware zin van het woord. Het merendeel van de leden ervan bestond zelfs uit niet-zeelui. In 
het bestuur van deze bond hadden veel ex-gezagvoerders, leden van redersfamilies, 
predikanten en mensen uit de betere kringen zitting en de bond ontving dikwijls grote 
donaties van rederijen 3). De Zeemansbond hield zich vooral bezig met het verhogen van het 
’morele peil’ van de zeelieden middels christelijke zeemanstehuizen 4), lezingen en het 
verspreiden van verheffende lectuur. De voornaamste reden dat toch nog een aantal zeelui lid 
van deze bond werd, lag waarschijnlijk in het feit dat men er voordelig verzekeringen voor 
zeemansuitrustingen kon afsluiten, iets dat in een behoefte voorzag 5). 
de haven van karakter veranderde: het oude vakmanschap van bijvoorbeeld descheepstuigers 
Eerder dan de zeelui bij de koopvaardij kwam, merkwaardig genoeg, het marinepersoneel tot 
vakbondsvorming. Deze schepelingen hadden met nog grotere moeilijkheden te kampen dan 
het koopvaardij personeel bij hun pogingen tot organisatie: ze vielen onder de krijgstucht en 
konden daardoor niet gebruik maken van het wapen van de werkstaking. Toch werd de eerste 
vakorganisatie van marinemensen al in 1897 gevormd, driejaar eerder dan bij de koopvaardij: 
de Algemeene Bond van Nederlandsche Marinematroozen. Overigens staan de ontwikke¬ 
lingen in de marine los van die in de koopvaardij; we gaan er hier dan ook niet op in 6). 
In de laatste drie decennia van de negentiende eeuw vonden grote veranderingen plaats in het 
scheepvaartbedrijf en in het bijzonder in de haven van Amsterdam. De voornaamste van deze 
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veranderingen was de overgang van zeil- naar stoomvaart. Dit had tot gevolg dat de arbeid in 
de haven van karakter veranderde: het oude vakmanschap vij bijvoorbeeld de scheepstuigers 
werd vrijwel overbodig en het aantal ongeschoolde arbeiders nam explosief toe 7). De 
Amsterdamse haven ontwikkelde zich in korte tijd tot een grootbedrijf 8) met een vrij klein 
aantal zeer grote rederijen, zoals de K.N.S.M. en de Nederland. Rüter constateert door dit 
alles een steeds groter wordende verwijdering tussen werkgevers en werknemers 9). 
In de haven kende men afwisselend zeer drukke en bijzonder rustige perioden; het aanbod 
van werk wisselde zeer. Slechts een beperkt aantal havenarbeiders was in vaste dienst bij een 
werkgever, de overigen waren losarbeider en hadden geen geregeld inkomen. Het werk werd 
verdeeld door talloze koppelbazen, die met alle mogelijke middelen het eigen belang 
dienden. Doorditalles nam de onrust in de Amsterdamse haven snel toe 10). In 1889vondde 
eerste grote uitbarsting plaats: de bootwerkers gingen in staking. In de haven werd in 1893 de 
eerste belangrijke vakvereniging opgericht: de bootwerkersorganisatie Recht en Plicht, die 
zich zes jaar later onder de naam Nederlandsche Scheeps- en Bootwerkersbond bij het 
Nationaal-Secretariaat (NAS) aansloot 11). Het was deze NS&BB die in het jaar 1900 leiding 
gaf aan de Amsterdamse havenarbeiders bij de talloze conflicten die zich in dat jaar 
voordeden. Eén van die conflicten was een bootwerkersstaking bij de K.N.S.M. in februari 
1900. Deze staking nu had de oprichting van de eerste vakbond van zeelieden bij de 
koopvaardij tot gevolg. 

Oprichting en begintijd. 

Zoals gebruikelijk bij bootwerkersstakingen werden ook dit keer de zeelieden ingezet om de 
KNSM-schepen te lossen. Volgens een artikel in het Wetboek van Koophandel hadden zeelui 
de verplichting in voorkomende gevallen dergelijk werk te doen 12). Dit was aanleiding tot het 
houden van een vergadering van KNSM-zeelui, waarop diverse grieven besproken zouden 
worden. Aanvankelijk was het de bedoeling op deze vergadering een request te bespreken dat 
naar de KNSM-directie gestuurd zou worden, waarin onder meer aangedrongen werd op een 
loonsverhoging. Op de bijeenkomst (op 5 februari) bleken de sprekers echter van mening te 
zijn, dat zo’n request door de reder niet serieus genomen zou worden, aangezien er geen 
pressie achter zat: de zeelui waren immers ongeorganiseerd en daarmee, zo meende men, 
machteloos. De vergadering nam hierop het besluit een vakorganisatie op te richten, die in 
plaats van een verzoekschrift een lijst eisen aan de reders (niet alleen de KNSM) zou kunnen 
zenden. Op 6 februari vond de oprichtingsvergadering van de nieuwe zeeliedenorganisatie 
plaats. Twee dagen later stelden de leden de statuten vast van de vereniging, die door het leven 
zou gaan onder de naam Algemeene Nederlandsche Zeemansbond. 
De ANZB begon met 58 leden, bijna allen varend voor de KNSM. Op 7 maart stonden 114 
zeelieden ingeschreven, op 6 mei 196 en op 20 juni 287 13). Eind mei opende de nieuwe 
vakbond een eigen verenigingslokaal te Amsterdam. ’Een groote petroleumlamp, door 
ondergeteekende (propagandist Ronner - GvdM) niet meer gebruikt, werd in bruikleen 
gegeven, zoodat de verlichting bij avond in orde was. De bestuurstafel werd voor fl. 1,25 op de 
Nieuwmarkt gekocht en de moeder van Manje (de tweede propagandist - GvdM) stond een 
paar oude stoelen af. Maar twee stoelen waren voor drie bestuursleden te weinig, zoodat een 
plank de gelegenheid bood om alle drie bestuursleden als zetel te dienen’ 14). 
De bond stuitte onmiddellijk op een voor een zeeliedenorganisatie voor de hand liggende 
moeilijkheid. De dagelijkse werkzaamheden konden niet gedaan worden door de bestuurs¬ 
leden, die buitengaats hun beroep moesten uitoefenen. Het leeuwendeel van de bestuurlijke 
taken kwam dan ook neer op enkele ex-zeelui, die als propagandisten aangesteld werden. Van 
hen was de tabakshandelaar Jan Ronner de voornaamste: na korte tijd werd hij (onbezoldigd) 
voorzitter van de ANZB en hij zou dat ook blijven 15). 
Er lag volop werk voor de nieuwe vakbond. In vergelijking met de gemiddelde arbeider in 
Nederland was de zeeman er waarschijnlijk extra slecht aan toe. Berekend naar de gegevens 
die J.A. de Jonge verstrekt 16) kan men het gemiddelde maandloon van de Nederlandse 
fabrieksarbeider omstreeks 1900 schatten op 40 tot 45 gulden. Een matroos in Amsterdam of 
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Rotterdam verdiende in 1900 aanzienlijk minder: de gage was doorgaans 30 gulden per 
maand, maar ook veel lagere gages waren geen uitzondering. De werktijden waren dikwijls 
extreem lang, terwijl voor overwerk vaak geen geld werd uitbetaald 17). Misstanden genoeg 
dus om tegen te strijden. De wapens die de ANZB voor deze strijd bezat waren echter wel zeer 
primitief. Bij gebrek aan financiën kon men de eerste twee jaar nog geen propagandablad 
uitgeven (Een dergelijk blad, ’De Nederlandsche Zeeman’, verscheen pas in oktober 1902). 
Men maakte dus vooral mondeling propaganda, en ook gebruikte men kartonnen kaarten die 
in de zeemanscafé’s in Amsterdam en elders werden opgehangen. 
Tot werkelijke actie kwam de bond pas enkele maanden na haar oprichting. In juni 1900 brak 
te Rotterdam een spontane staking uit bij de Holland-Amerikalijn. Deze staking mislukte, 
maar de solidariteitsactie die de Amsterdamse bondsleden organiseerden had voor de zeelui 
onverwacht veel succes. Op een druk bezochte vergadering werd besloten een flink 
eisenpakket te verzenden aan de Amsterdamse rederijen: loonsverhoging van tien gulden per 
maand, werktijdverkorting in de havens tot tien uur per dag, afschaffing van het verplichte 
lossen en laden in de havens en nog enkele punten 18). Toen het antwoord van de reders 
uitbleef, besloot de bond een algemene staking uit te roepen. 
De maatschappijen werden door de staking, waaraan in Amsterdam vri jwel algemeen gehoor 
werd gegeven, volkomen verrast. Ze riepen de bemiddeling van de waterschout in, die steeds 
in feite als vertegenwoordiger van de werkgevers optrad in het overleg met de ANZB 19). De 
ANZB-afgevaardigden weigerden het bod van de reders ( fl. 4,- per maand opslag, overige 
eisen afgeslagen) te aanvaarden; als enige concessie brachten ze de looneis van tien op acht 
pilden. Toen de staking werd voortgezet gaven de maatschappijen toe: alle eisen werden 
ingewilligd. 
Per 13 juli 1900 waren de (officiële) lonen bij Amsterdamse rederijen als volgt (guldens per 
maand) 20) 

K.N.S.M. 
K.W.I.M. 21) 
Nederland 

matroos liergast 
38 41 
38 40f4 
38 40H 

stoker donkeyman tremmer 
38 41 3 IK 
41 46 31H 
44 46 34 - 36 

Bij het lezen van de notulen der raad van Commissarissen van de KNSM valt op hoe weinig de 
rederij zich in feite bekommerde om zo’n loonsverhoging, die voor de zeelui toch zeer veel 
betekende. De voornaamste reden waarom de directie de ANZB-eisen niet onmiddellijk 
inwilligde was, dat de rederij het psychologisch onjuist vond om toe te geven: dat zou 
erkenning van de vakbond inhouden 22). De stijging van de bedrijfskosten was blijkbaar toch 
betrekkelijk gering en kwam pas op de tweede plaats 23). Hoe weinig de staking en de 
afgedwongen loonsverhoging de KNSM troffen blijkt ook uit het feit dat de maatschappij het 
dividend kon verhogen van 1096 in 1899 tot 1196 over het jaar 1900 24). De gebeurtenissen in 
1900 waren voor de reders wel aanleiding, het voorbeeld van de zeelieden na te volgen en tot 
een vorm van organisatie te komen. Enkele grote rederijen, de KNSM, KWIM, Nederland en 
de Hollandsche Stoombootmaatschappij, vormden de Vereeniging van Werkgevers op 
Scheepvaartgebied, ’wier doel is de voorkoming, oplossing en bestrijding van moeilijkheden 
met het werkvolk’ 25). Ook andere werkgevers, zoals de cargadoors, sloten zich hierbij aan. 
Men vormde een fonds van 20.000 gulden en trachtte onder meer reservebemanningen te 
vormen om bij zeeliedenstakingen de schepen toch te kunnen laten varen. 
In feite heeft de gehele geschiedenis van de ANZB van 1900 tot de grote staking van 1911 
gedraaid om het verdedigen en handhaven van de in 1900 verworven ’Amsterdamse 
voorwaarden’. Hoewel de rederijen (zoals we dadelijk zullen zien) zich lang niet altijd aan 
deze voorwaarden hielden, was in Amsterdam door het succes van de junistaking de gage van 
de zeeman gemiddeld hoger dan waar ook in Nederland. 

Het karakter van de A.N.Z.B. 

Gedurende haar gehele bestaan heeft de ANZB een duidelijke symphatie gekoesterd voor de 
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syndicalistische vakbeweging, het Nationaal Arbeidssecretariaat. Het NAS was van mening dat 
de taak van de vakorganisatie niet lag in het bereiken van kleine verbeteringen in de sociale 
omstandigheden van de arbeidersklasse. Belangrijk was het uiteindelijke doel: de verandering 
van de maatschappij. Dit moest worden bereikt door middel van de klassenstrijdjvakbonds- 
vorming stond hiervan in dienst en was niet een doel op zichzelf. In de periode rond 1900 
organiseerde en steunde het NAS talloze stakingen, aangezien het de werkstaking als het 
voornaamste wapen in de klassenstrijd beschouwde 26). Het was, althans in principe, 
tegenstander van parlementaire actie; men streefde niet naar wetswijzigingen. Dit alles in 
tegenstelling tot het in 1906 opgerichte N.V.V., dat, zoals Oudegeest het formuleerde, als haar 
taak zag ’geld te verdienen voor haar leden. Haar taak: zaken te doen met de ondernemers of 
met de wetgeving, ten einde voordelen voor den levenstoestand der arbeiders te bedingen’ 
27). Wat haar principiële stellingname betrof, was de ANZB geheel geënt op het NAS. Dezelfde 
redeneringen en betoogtrant die het NAS kenmerkten komt men tegen in de ANZB- 
publicaties: ’ontvoogding der arbeiders uit de voogdijschap van het patronaat’ 28), ’binnen 
niet al te langen tijd’ is het loonstelsel ’gedoemd ... plaats te ruimen voor een meer idealen 
toestand, waarin van geen onderlingen concurrentie sprake zal zijn...’ 29). Men koesterde 
althans in theorie verwachtingen omtrent een naderende heilstaat. 
In de praktijk echter leek de ANZB meer op een moderne dan op een syndicalistische 
vakorganisatie. De bond richtte zich volledig op het behartigen van de directe belangen van 
het zeevarende proletariaat, zoals ze de zeelieden aanduidde. De directe doelstelling was 
eenvoudigweg het ’geld verdienen voor de leden’. Maar in feite kwam de bond lange tijd zelfs 
aan deze beperkte doelstelling niet toe. In Amsterdam had ze handen vol aan de verdediging 
van de in 1900 verkregen voorwaarden: aan uitbouw ervan kon niet gedacht worden. 
De eerste jaren bestond de ANZB eigenlijk alleen uit de afdeling Amsterdam. Een 
Rotterdamse afdeling bestond tot 1904 enkel op papier. Na de in Rotterdam mislukte 
junistaking wist men in Amsterdam enige tijd niet eens zeker, of de pas opgerichte 
Rotterdamse afdeling de strijd nu wel of niet overleefd had 30). De omstandigheden in 
Rotterdam verschilden sterk van die in de hoofdstad. Hier werd de scheepvaart beheerst door 
enkele grote rederijen, die zich vooral op de lijndienst toelegden. In Rotterdam domineerde 
de algemene vrachtvaart (de wilde vaart): zie tabel. 

Aantal zeeschepen en rederijen in 1911, ingedeeld naar thuishaven en vaart 31). 
Amsterdam Rotterdam elders 

rederijen schepenrederijen schepenrederijen schepen 
2 74 
7 98 8 53 17 
4 19 17 74 2 7 

2 22 

vaart in Indië en Azië 
geregelde vaart (lijnvaart) 
algemene vrachtvaart 
tankvaart 

totaal 13 191 27 149 14 

Uit bovenstaande cijfers is af te lezen dat de Rotterdamse zeelieden verdeeld waren over 27 
merendeels kleine rederijen, die vooral in de algemene vrachtvaart actief waren. Deze factor 
maakte organisatie van zeelui nog moeilijker dan in Amsterdam. De Rotterdamse ANZB- 
afdeling was dan ook steeds een kwijnende zaak. Pas later, toen de afdeling zich had 
losgemaakt van de ANZB en zich onder de naam Volharding’ bij het moderne NW aansloot, 
zouden de Rotterdamse zeelui tot een wat grotere mate van organisatie komen 32). Later 
werden ook afdelingen opgericht in Vlissingen (december 1906, vooral van zeelui van de 
Stoomvaart Maatschappij Zeeland) en IJmuiden (voorjaar 1907, van een aantal vissers). De 
ANZB is, als echte NAS-organisatie, steeds een federatie van bonden geweest. De afdelingen 
hadden in principe volledige autonomie; ze voerden zelf de onderhandelingen met de 
werkgevers, organiseerden hun eigen activiteiten en propaganda en hadden hun eigen 
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administratie. Het hoofdbestuur, dat overigens bijna geheel bestond uit het bestuur van de 
afdeling Amsterdam, trad op in de enkele gevallen dat er contacten waren met landelijke 
redersorganisaties, internationale arbeidsorganisaties en zo meer. Ook redigeerde het 
hoofdbestuur het bondsblad, ’De Nederlandsche Zeeman’. 
Financieel dreef de ANZB volledig op de Amsterdamse afdeling. Het is moeilijk een goede 
indruk te krijgen van de ANZB-fmanciën, aangezien de administratie verloren is gegaan. Hier 
en daar geeft het bondsblad enkele cijfers. Om een indruk te geven: het jaarverslag dat in 
augustus 1903 werd uitgebracht 33) geeft een totaal aan ontvangsten van 2133 gulden, 
waarvan fl. 1814 via contributie. De uitgaven bedragen 2071 gulden, waarvan ontslagen zeelui 
fl. 358, steun aan de Rotterdamse afdeling fl. 343 en een ’banier met toebehoren’ fl. 35,97 1 /2. 
In 1910 had de ANZB, zonder de juist uitgetreden Rotterdammers, een nadelig saldo van 550 
gulden op een uitgaventotaal van fl. 3154 34). De Amsterdamse afdeling, die 40 procent van 
haar inkomsten aan de landelijke bond afdroeg 35), was ’feitelijk de ruggegraat van onze 
geheele beweging’36). Van het NAS werd geregeld steun ontvangen, moreel, maar ook wel 
financieel. Lid van het NAS was de ANZB alleen een korte periode in 1903/04; in februari 1904 
zegde men het lidmaatschap op vanwege financiële moeilijkheden: men kon de contributie 
niet meer betalen. De contacten bleven innig: zo stuurde de ANZB in maart 1905 een 
sympathiebetuiging naar het NAS toen het principebesluit tot opricht van het moderne NW 
was genomen. Ook zamelde de ANZB meermalen geld in wanneer NAS-organisaties bij 
stakingsacties waren betrokken 37). In 1910 is de afdeling Amsterdam wederom lid van het 
NAS geworden. 
Vrij weinig betekenis had de aansluiting van de ANZB bij de Nationale Federatie van 
Transportarbeiders. Begin 1902 was deze organisatie van bootwerkers, spoorwegpersoneel, 
zeelui, koetsiers en dergelijke opgericht; zij ging in het geweld van de spoorwegstakingen van 
1903 tenonder. Drie jaarlater werd ze heropgericht, maar voor de ANZB had ze weinig 
betekenis. Ook was de bond lid van de Internationale Transportarbeidersfederatie. Op de 
congressen ervan was ze echter vrijwel nooit vertegenwoordigd, wederom wegens gebrek aan 
financiën. Van belang in de ANZB-geschiedenis werd de ITF pas omstreeks 1910/11, bij de 
zeeliedenstaking. 
Met andere Nederlandse organisaties van zeevarenden was de verstandhouding ronduit 
slecht. De grootste vijandschap bestond wel met de oude christelijke zeemansbond, die in het 
bondsblad als volgt werd getypeerd: ’Troon, Beurs en Altaar, oftewel het kapitalisme, tegen 
den ANZB. De combinatie van oud-marine-officieren, oud-kapiteins, vertegenwoordigers of 
deelhebbers van scheepvaartrederijen en stoomvaartmaatschappijen, renteniers en andere 
geldbezitters, alsmede van enkele honderden zeelieden die nog laf genoeg zijn om bij een 
dusdanig lichaam als lid aan te sluiten, gezamenlijk de zich noemende christelijke Zeemans- 
bond’38). Men verweet de christelijke bond twee heren te dienen: God en de Mammon. 
Omgekeerd moest deze bond ook niets hebben van de ANZB: de beide organisaties werkten 
elkaar tegen waar ze konden 39). Zo leverde de christelijke bond werkwilligen aan de rederijen 
bij de staking van mei 1901 (waarover dadelijk meer). 
Even slecht was de verhouding met bijvoorbeeld de Bond van Nederlandsche Stuurlieden ter 
koopvaardij; deze beschuldigde de ANZB van muiterij, ’bespotting van het gezag’ en zo meer 
40). De ANZB van haar kant stelde dat ’de gezagvoerders, stuurlieden, machinisten ... zich 
voor het grootste... nog doen kennen als echte slavendrijvers,als uitbuitende dienaren van den 
geldzak’ 41). Een pittige polemiek schuwde de ANZB niet. 

Activiteiten. 
Vrijwel alles wat de ANZB tot 1911 ondernam was defensief gericht; het behoud van de 
Amsterdamse aanmonsteringsvoorwaarden van 1900 stond centraal. Hierbij had de bond het 
economische en sociale tij wel bijzonder tegen.Vanaf de eeuwwisseling werd het aanbod van 
zeelieden op de arbeidsmarkt steeds groter. Het beroep van zeeman vereiste nauwelijks 
scholing. Het gevolg hiervan was dat in de economische recessie die na 1900 intrad, tallozen 
die aan de wal geen werk konden vinden, trachten aan te monsteren. Op deze ruime 
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arbeidsmarkt was het voor de reders niet moeilijk, mensen te vinden die beneden de 
Amsterdamse voorwaarden wilden werken. 
De ANZB beschuldigde de reders er dikwijls van, opzettelijk de arbeidsmark te overladen 
door steeds nieuw personeel uit andere gebieden aan te werven en door in samenwerking met 
onder meer Duitse rederijen en met de christelijke zeemansbond steeds meer jongeren aan te 
trekken als zeeman 42). Vooral buitenlandse zeelui zouden dikwijls genoegen nemen met 
lonen die ver onder de voorwaarden van 1900 lagen. Uit de Statistiek van de Zeescheepvaart 
blijkt inderdaad duidelijk dat het grootste deel van de op Nederlandse schepen werkzame 
buitenlanders in Amsterdam aanmonsterde. Voor de laagstbetaalde categorie, de (Chinese en 
Javaanse) Aziaten, gold zelfs dat ze vrijwel allemaal te Amsterdam aanmonsterden, (zie tabel) 

Aangemonsterde buitenlanders 43). 

1900 1905 1910 1911 1914 
totale aantal buitenl. 2697 2121 3346 4753 6708 

in Amsterdam 1597 1308 1632 2859 4510 
in Rotterdam 839 518 1379 1531 1800 

van wie Aziaten 830 835 1097 2183 3611 
in Amsterdam 830 835 1077 1914 3464 
in Rotterdam 20 269 144 

Eeén van de bezigheden van de ANZ B was het ageren tegen deze toenemende aanwerving van 
vooral de Aziatische zeelui, die voor soms de helft van het normale maandloon in dienst 
traden 44). In dit verband sprak ’De Nederlandsche Zeeman’ zelfs van ’het gele gevaar’ 45). 
Met de rederijen werd overlegd over beperking van het aantal Aziaten aan boord. De ANZB 
pretendeert door haar agitatie uitbreiding te hebben voorkomen 46). Uit de tabel blijkt dat het 
aantal Aziaten aanvankelijk vrijwel constant bleef; na 1910 echter steeg hun aantal explosief. 
Zonder twijfel heeft dit te maken met de staking van 1911. Uit de Statistiek voor de 
Zeescheepvaart is ook af te lezen dat inderdaad, zoals de ANZB beweert, veel lagere gages 
voorkwamen dan in de Amsterdamse voorwaarden overeen was gekomen. Zelfs kwamen 
maandlonen van slechts tien gulden voor 47). Volgens de ANZB kwam het ook voor dat zeelui 
in naam voor fl. 38 aanmonsterden, maar zich tevoren accoord verklaarden minder uitbetaald 
te krijgen 48). 
In april en mei 1901 ondernam de bond een actie tegen de KNSM en enkele andere 
maatschappijen die inbreuk maakten op de Amsterdamse voorwaarden. De eisen die aan de 
reders werden gestuurd (ondermeer volstrekte zondagsrust, gageverhoging met twee gulden 
per maand en oprichting van een door de zeelieden zelf beheerd zeemanshuis waarvan de 
reders verplicht waren personeel af te nemen) werden afgewezen. Evenals in 1900 procla¬ 
meerde de bond hierop een algemene staking. Na een veelbelovend begin mislukte de actie 
echter volledig, onder meer doordat de christelijke bond, zoals ze zelf toegeeft, vanuit 
Rotterdam onderkruipers leverde 49). Dit fiasco veroorzaakte onrust binnen de ANZB. Er 
schijnt een gevoelig ledenverlies geleden te zijn en binnen het bestuur ontstonden heftige 
conflicten 50). Na het succes van 1900 kwam de nederlaag als een koude douche; het bleek dat 
de maatschappijen zich niet meer lieten verrassen en dat hun organisatie vruchten afwierp. 
De actie van 1901 was de laatste offensieve die de bond voorlopig ondernam. Op de 
voorgrond kwam nu de geleidelijke uitbouw van de organisatie te staan. Zo trachtte men op 
zoveel mogelijk schepen vertegenwoordigers te krijgen. Er werd overleg gepleegd over allerlei 
zaken met de werkgeversvereniging en men krijgt de indruk dat op deze wijze veel in der 
minne geschikt is. In 1903 kreeg de ANZB erkenning als rechtspersoon. De financiën trachtte 
men op orde te brengen en na enige tijd konden vier min of meer bezoldigde bestuurders 
worden aangesteld, iets dat in principe tegen de syndicalistische idee inging (twee van de 
bestuurders ontvingen 16 gulden per week, meer dus dan de gemiddelde matroos). Vanaf 
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oktober 1902 verscheen iedere maand ’De Nederlandsche Zeeman’ in een oplage van 
aanvankelijk 2000, later 1500 exemplaren. 
Bij de grote transponstakingen van 1903 beperkte de ANZB zich ertoe te ’voldoen aan de 
enPlvu"?j" kr,aCh!enS de aanslult,ng bÜ de Nationale Federatie van Transportarbeiders’ 
M). Dit hield in dat de onder monstering staande zeelui niet aan de staking hoefden deel te 
nemen: zoiets zou contractbreuk betekenen. Wel weigerden veel Amsterdamse zeelieden om 
aan te monsteren. 

Het rendement van de tot 1911 door de ANZB in Amsterdam gevoerde acties is moeilijk te 
bepalen, maar is waarschijnlijk beperkt. De reders bleven zich onttrekken aan de Amster¬ 
damse voorwaarden en de bond stond hier vrij machteloos tegenover. Typerend voor de 
zwakke positie van de ANZB was dat de maatschappijen in 1907 eenzijdig, zonder overleg met 
de bond, een nieuwe monsterrol konden invoeren, die volgens de bond een duidelijke 
verslechtering betekende vergeleken met de vorige. Haar bezwaren werden door de reders 
zonder meer terzijde geschoven en de bond was niet bij machte hiertegen iets te 
ondernemen: de tijdsomstandigheden (waren) ten enenmale niet gunstig’ 52). 
Een oud ideaal van de ANZB was zelf de arbeidsbemiddeling ter hand te nemen om definitief 
een einde te maken aan de van oudsher bestaande wantoestanden op dit gebied. Evenals de 
havenarbeiders had het grootste deel van de zeelui geen vaste werkgever; men moest steeds 
opnieuw voor één reis aanmonsteren. De zeeman was hiervoor dikwijls afhankelijk van 
ma elaars, de beruchte zielverkopers’. Dit was een van de meest schrijnende elementen uit 
het bestaan van de zeeman van die tijd 53). Bij destakingsoproep van 1901 was de stichting van 
een zeemanshuis annex bemiddelingskantoor een eis aan de reders geweest, maar na het 
mislukken van de actie had men het hele idee voorlopig laten varen. De bond deed wel 
pogingen te worden toegelaten bij de aanmonstering in gevallen waarin met de maatschap¬ 
pijen geen overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden bestond. Soms werd de aanwezig¬ 
heid van een bondsvertegenwoordiger toegestaan, soms ook niet; dit hing van het oordeel der 
waterschouten af. In 1907 en 1908 had de Rotterdamse afdeling korte tijd de bevoegdheid 
bemanningen voor een Engelse lijn te leveren, maar dit bleek niet te werken: het was 
ondoenhjk om twee heeren te dienen’ 54), reder en zeeman tegelijk. In februari 1909 deed 
men te Amsterdam een nieuwe poging: een ’Commissie ter voorbereiding van de oprichting 

™ieuw Amsterdamsch Zeemanshuis’ werd gevormd, onder voorzitterschap van 
ANZB-leider Ronner. Dat zeemanshuis zou een soort arbeidsbeurs moeten zijn. Van die 
commissie wordt verder in het bondsblad niets meer vernomen, tot men in juni 1914 leest dat 
het plan met doorgaat wegens gebrek aan belangstelling voor de uitgegeven aandelen in het 
zeemanshuis 55). 
Succesvoller was het initiatief om met een Duitse verzekeringsmaatschappij de Frankfurter) 
een overeenkomst af te sluiten waardoor zeelui voordelig hun uitrusting konden verzekeren 
tegen een premie van twee procent ’voor goede schepen’ 56). Hiervan werd veel gebruik 
gemaakt. Tegelijkertijd bestreed men hiermee de christelijke bond, waarop zeelui tot dan toe 
aangewezen waren voor dergelijke verzekeringen. 
Een mislukking was de poging in 1909 om een Nationaal Zeelieden-weduwenfonds te vormen 
op basis van het bestaande Weduwenfonds van de KNSM, dat nabestaanden van overleden 
zeelui financieel ondersteunde. Overleg hierover met de vereniging van Nederlandsche 
Gezagvoerders en Stuurlieden en met de Machinistenvereniging liep op niets uit; het 
versterkte alleen de aversie van de ANZB tegen deze verenigingen 57). 

Ledental. 

In het algemeen kan men zeggen dat de periode 1901-1911 voor de ANZ B werd gekenmerkt 
door consolidatie of, beter gezegd, stagnatie, zowel in activiteiten als in ledental. Exacte 
gegevens over ledental en organisatiegraad zijn na de eerste paar maanden niet te vinden, 
maar van vooruitgang is zeker geen sprake. De administratie van de bond was blijkbaar 
dusdanig dat men zelf geen goed inzicht had in het eigen ledental: ’ongetwijfeld een groot 
cijfer waarop evenwel met het minste peil kan worden getrokken’ 58). De leden betaalden hun 
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contributie erg onregelmatig; vandaar dat volgens de bond het totaal van de in een jaar 
binnengekomen contributiegelden, gedeeld door het jaarlijkse bedrag voor één lid, niet als 
maatgevend voor het ledental kon gelden. Volgens een dergelijke berekening zou het ledental 
op ongeveer 1200 a 1500 komen. Maar men was geneigd het cijfer aanzienlijk hoger te ramen, 
namelijk 4000, waarvan 2000 in Amsterdam en 1000 in Rotterdam 59). Dat cijfer van 2000 
leden voor de Amsterdamse afdeling maakt een wel bijzonder optimistische indruk. Uit 
gegevens van de Statistiek voor de Zeescheepvaart blijkt dat het aantal Nederlandse zeelui dat 
te Amsterdam woonde geschat kan worden op ongeveer 2200 in 1900, een aantal dat oploopt 
tot ongeveer 3800 in 1914 60). Een getal van 2000 zou dan een excessief hoge organisatiegraad 
betekenen. Waarschijnlijk had de ANZB in haar begintijd meerieden dan later; de oplage van 
het bondsblad daalde vanaf nummer 12 (september 1903) van 2000 naar 1500. Waarschijnlijk 
werd een deel hiervan in de losse verkoop gebracht. 
Voor het jaar 1911 zijn wat concretere cijfers beschikbaar. Sneevliet 61) begroot het ledental 
(zonder de uitgetreden Rotterdamse afdeling dus) op 1200 en dat van de Rotterdamse 
Volharding op 500. Kappetein 62) noemt voor de ANZB ”n 1000 leden te Amsterdam’. 
Waarschijnlijk zitten we er niet ver naast als we het erop houden dat de ANZB een ledental 
kende van omstreeks 1200 in 1900- 1903 tot 1000 in 1911 - 1914. Gezien het stijgende aantal 
zeelieden in Amsterdam in die periode zou dit neerkomen op een dalende organisatiegraad 
van bijna 55 procent (!) in 1900 tot 25 a 30 procentomstreeks 1911. 

Scheuring. 

Zoals gezegd bestond de Rotterdamse afdeling jarenlang alleen in naam. In 1904 trachtte men 
vanuit Amsterdam, hierin verandering te brengen. De energieke Johan Brautigam vertrok 
naar Rotterdam om de afdeling opnieuw op poten te zetten. Met Amsterdamse subsidie werd 
een eigen verenigingslokaal aan de Hillelaan geopend. De afdeling kreeg in 1906 de wind in de 
zeilen toen ze wilde stakingen bij de H.A.L. en de Lloyd overnam en leidde. Ondanks de door 
de rederijen vanuit vooral Zeeland aangevoerde werkwilligen 63) (hetgeen aanleiding werd tot 
het oprichten van de ANZB-afdeling Vlissingen), slaagde de bond erin een tamelijk 
bevredigend compromis te bereiken 64). Dit kwam het ledental te Rotterdam zeer ten goede; 
er ontwikkelde zich een bond die zichzelf kon redden, niet langer afhankelijk was van 
Amsterdam en een eigen karakter ontwikkelde. 
Tegelijkertijd groeiden ook de meningsverschillen tussen de beide afdelingen. Ten dele had 
dit te maken met de principiële conflicten die zich in die tijd afspeelden tussen het 
syndicalistische NAS en het pas opgerichte moderne NW. Een man als Brautigam, die de 
Rotterdamse afdeling volledig beheerste, stond dichter bij de lijn NW - SDAP dan bij het 
syndicalisme dat, althans als ’hoger principe’ in de Amsterdamse ANZB heerste. Naast deze 
principiële meningsverschillen was overigens het persoonlijke element erg belangrijk in het 
conflict tussen de twee afdelingen. Het gaat hier te ver om alle doorgaans nogal futiele 
conflicten op te sommen 65). In 1909 splitste de Rotterdamse bond zich af van de ANZB en 
trad het jaar daarop onder de naam Rotterdamsche Zeelieden Vereeniging ’Volharding’ (na 
korte tijd een landelijke organisatie) toe tot het NW. De drie overgebleven ANZB- afdelingen 
sloten zich officieel aan bij het NAS. 
Hiermee vertoonden de zeeliedenorganisaties in Nederland een vergeleken met organisaties 
in andere sectoren uniek beeld. Na de gebeurtenissen van 1903 was in zo goed als iedere 
bedrijfstak de strijd tussen moderne en syndicalistische vakbeweging op plaatselijk vlak 
uitgevochten en bijna overal in het voordeel van de moderne bonden uitgevallen. Alleen bij de 
zeelui deed zich het merkwaardige verschijnsel voor van een vrij grote syndicalistische bond in 
de ene stad en een kleinere moderne organisatie in de andere zonder noemenswaardige 
plaatselijke concurrentie. Hierbij moet overigens wel aangetekend worden dat de Amster¬ 
damse ANZB, zoals eerder opgemerkt, meer in theorie dan in praktijk syndicalistisch was 66). 

De staking van 1911 en haar gevolgen. 

In de loop van 1910 verwisselde de Amsterdamse ANZB haar passieve, verdedigende 
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opstelling voor een meer agressieve. Deze veranderde houding werd in de eerste plaats teweeg 
gebracht door oorzaken van buitenaf. In 1910 achtte de voorzitter van de Engelse 
zeeliedenorganisatie (de Sailors and Firemen Union), J. Havelock Wilson, de tijd rijp voor een 
internationale actie ter verbetering van de aanmonsteringsvoorwaarden. Wilson kreeg een 
deel van de Internationale Transportarbeidersfederatie mee in zijn streven naar een algemene 
zeeliedenstaking, die zou beginnen op 14 juni 1911. De ANZB was bij de voorbereiding van 
de staking betrokken, de Volharding niet 67). Eerder in 1910 had de ANZB nul op het request 
gekregen toen ze, voor het eerst sinds jaren, een lijst eisen naar de Amsterdamse reders had 
gezonden. De bond wenste onder meer een goede overwerkregeling (fl. 0,25 per uur), 
verhoging van de maandgage met drie a zes gulden, uitkeringen bij ongelukken en ziekte en 
vrije toegang van bondsbestuurders tot de schepen 68). Ook wilde de bond aanwezig zijn bij 
de aanmonstering en eiste ze voor schepelingen hetzelfde voedsel als de officieren kregen. 
Eisen ’waarvan de inwilliging de verplaatsing van de macht aan boord naar het bestuur van de 
Zeemansbond tengevolge zou hebben’, zo oordeelde de KNSM-direktie 69). De reders wezen 
de eisen dan ook af; het enige dat men wilde toezeggen was een kleine gageverhoging (twee 
gulden per maand). 
Het gevolg van deze afwijzing was dat de ANZB vol strijdlust voorbereidingen trof voor de 
staking van 1911. In het bondsblad is duidelijk waar te nemen hoezeer de spanning stijgt in de 
loop van 1910 en 1911. Het blad bevat in die periode lange lijsten van zeelieden die geld 
schenken ’voor het bekende doel’, dat niet expliciet genoemd wordt: het vormen van een 
stakingskas. Op de lijsten is te zien dat in een aantal maanden een bedrag van bijna 5000 
gulden wordt bijeengebracht 70). 
Ook de Amsterdamse rederijen zagen blijkens de KNSM-notulen de staking aankomen en 
troffen hun voorbereidingen. Inderdaad brak op 14 juni 1911 de staking uit 71). De goede 
voorbereiding van beide kanten, vakbond en rederijen, bleek spoedig. In Amsterdam werd 
aan de stakingsoproep vrijwel algemeen gehoor gegeven 72). De schepen bleven echter 
merendeels uitvaren, aangezien de maatschappijen hadden gezorgd voor grote aantallen 
werkwilligen uit Groningen en Duitsland 73). Ondanks een solidariteitsstaking van de 
Amsterdamse bootwerkers werden de reders niet genoodzaakt tot concessies. De strijd 
verhardde, vooral toen in de nacht van 5 op 6 juli (de ’bloednacht van Kattenburg’) bij een 
vechtpartij tussen stakers en militairen, die door de regering naar Amsterdam waren gestuurd, 
een dode en een aantal gewonden vielen. Na een aantal weken echter begon de staking te 
verlopen. Op 25 juli gingen de bootwerkers weer aan het werk. De zaak van de zeelieden werd 
hopeloos: steeds meer onderkruipers werden aangevoerd. Hoe groot de rol van de 
buitenlandse werkwilligen bij het breken van de staking in Amsterdam moet zijn geweest 
wordt geïllustreerd door onderstaande cijfers van op Nederlandse schepen aangemonsterde 
buitenlanders; hun aantal is in één jaar enorm gestegen 74). 

In Amsterdam op Nederlandse schepen aangemonsterde buitenlanders: 

totaal van wie Chinezen Javanen Duitsers 
in 1910 1629 216 861 207 
in 1911 2852 788 1126 493 

Op 9 augustus besloot de ANZB de staking op te heffen. Behalve de kleine gageverhoging 
waren alle eisen afgewezen. In vergelijking met Rotterdam, waarde staking veel beperkter was 
geweest maar wel resultaat had gehad, was de bevoorrechte positie van de Amsterdamse zeelui 
(die althans in theorie vrij hoge gages kregen) sterk verminderd 75). 
De voor de Amsterdamse zeelieden tragische afloop van de staking werkte de resterende jaren 
van haar bestaan sterk door in de ANZB. De bond hield zich voorlopig bijna uitsluitend bezig 
met geldinzameling voor de zeelui die door hun deelname aan de actie brodeloos waren 
geworden. In ’De Nederlandsche Zeeman’ overheerst de verbittering. Men fulmineert tegen 
Duitsland met zijn sterke sociaaldemocratie(’Mofrikaals grootleverancier van onderkruipers’ 

118 

7 6)), tegen de reders, tegen de Volharding waarmee men een uitgebreide polemiek begon 7 7), 
en ook tegen de Diamantbewerkersbond, de machtigste vakbond van die tijd, die volgens de 
ANZB meer steun had moeten verlenen (’voorlopig hopen we dat den heeren hun oesters, 
wijntjes, sardientjes enz. goed mogen bekomen’ 78). Van grootscheepse activiteiten hoon 
men na 1911 weinig meer. Enkele zaken die nog van de grond kwamen: in 1913 kreeg de 
ANZB een vertegenwoordiger in de commissie van advies van de gemeentelijke arbeidsbeurs 
van Amsterdam. Verder worden in datzelfde jaar nog kleine afdelingen in Scheveningen en 
ook weer in Rotterdam opgericht. Daar ’discussiëren de reders echter liever met de 
Volharding’ 79). 
De klap van 1911 zal er toe hebben bijgedragen dat de ANZB er weinig heil meer in zag als 
zelfstandige zeemansvakbond verder te gaan. Men raakte er meer en meer van overtuigd dat 
een organisatie van enkel zeelieden te beperkt was om veel succes te hebben. Bij alle acties was 
gebleken dat samenwerking met andere groepen transportarbeiders noodzakelijk was. In de 
loop van 1913 begon de ANZB fusiebesprekingen met de Nederlandsche Scheeps- en 
Bootwerkersbond. Men besloot de samensmelting al in 1914 te laten ingaan, maar door het 
uitbreken van de wereldoorlog en haar gevolgen voor de Nederlandse scheepvaart trad 
vertraging op. Op 1 januari 1918 was het zover: de ANZB ontbond zichzelf, en de Landelijke 
Federatie van Transportarbeiders zag het daglicht 80). Deze bleef het syndicalisme en het NAS 
trouw 81). 

Nawoord. 
Wanneer we trachten de balans op temaken van de resultaten die de ANZB in de bijna achttien 
jaar van haar bestaan heeft geboekt, is de uitkomst ongetwijfeld niet erg positief. Behalve in de 
begintijd heeft de bond nauwelijks successen gekend; zelfs moest ze lijdelijk toezien hoe de in 
1900 bedongen Amsterdamse voorwaarden in de loop van de jaren door de maatschappijen 
zo goed als teniet werden gedaan. Na het eerste jaar van haar bestaan is de bond er niet meer in 
geslaagd om, in de woorden van Oudegeest, ’geld te verdienen voor haarleden’. Laat staan dat 
ze (wat het doel was van een syndicalistische organisatie) de kapitalistische maatschappij uit de 
weg hielp ruimen. 
Wat precies de oorzaken van dit gebrek aan succes waren is moeilijk te bepalen. Om toch een 
poging tot verklaring te doen kunnen we enkele voor de bond nadelige factoren noemen. In de 
eerste plaats de aard van het scheepvaartbedrijf: de strakke hiërarchische verhoudingen en de 
enorme versnippering van het ’zeevarend proletariaat’. Ten tweede de economische recessies 
die in het eerste decennium van deze eeuw voorkwamen. De toenemende werkloosheid die 
hiervan het gevolg was stelde de reders in de gelegenheid werknemers beneden de 
Amsterdamse voorwaarden te werven. 
Een derde, zeer belangrijke factor is de nasleep van de grote stakingen van 1903. Weliswaar 
heeft de ANZB daarin geen actieve rol gespeeld, maar ze voelde toch wel de gevolgen van de 
mislukking aan den lijve. De vakorganisaties van havenarbeiders hadden een gevoelige klap 
gekregen, zodat de zeemansbond jarenlang hun steun in de strijd tegen de havenwerkgever 
moest ontberen. Bovendien schrokken vooral confessionele arbeiders na 1903 ervoor terug 
zich bij geprofileerd socialistische organisaties aan te sluiten. Zoals Rüter het uitdrukt:’de 
roode vlag verloor ... veel van haar aantrekkingskracht en kreeg zelfs iets afschrikwekkends, 
sedert zij als ’vaan der revolutie’ boven de politieke spoorwegstaking gewapperd had’ 82). 
Ongetwijfeld is dit ook op de ontwikkeling van de ANZB een sterke rem geweest. 
Voor een beginnende, vrij kleine vakbond, die bovendien in de loop van haar bestaan te 
maken kreeg met de strijd tussen ’modern’ en ’syndicalistisch’, waren deze moeilijkheden te 
groot om te kunnen overwinnen. De voornaamste verdienste die de ANZB heeft gehad is 
waarschijnlijk het feit, dat ze ertoe heeft bijgedragen dat de zeelieden na 1900 niet meer op 
dezelfde bijna vanzelfsprekende manier werden uitgebuit als voor die tijd. De directe 
resultaten mogen niet indrukwekkend zijn geweest, aangetoond is wel dat de veranderingen 
mogelijk waren. 
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Noten. 

1. Dit artikel is een bewerking van een verslag voor het doctoraalwerkcollege zeegeschie¬ 
denis 1977/78 van dr.J.R. Bruijn te Leiden. ’De natte vakbond’ was in Amsterdam de 
bijnaam van de ANZB. 

2. Met ’zeelieden’ worden hier de schepelingen bedoeld die op de laagste plaats van de 
hiërarchie in de koopvaardijvloot stonden: matrozen, stokers, kajuitbedienden en zo 
meer. 

3. Zie bv. Jaarverslag christelijke zeemansbond 1901, aangehaald in Dagblad Scheepvaart 
30/4-1902. 

4. Deze tehuizen waren overigens wel een verbetering vergeleken met de logementen van 
slaapbazen waarop zeelui normaal aangewezen waren. 

5. Binneveld & Gaastra, Organisatie en conflict, blz. 305. 
6. Zie voor de talrijke marinebonden vooral J.L. Swarte, Spreekpunt 1971. Vijfentwintig 

jaar V.B.Z. en wat daaraan vooraf ging. z.p. 1971. 
7. Rüter, Spoorwegstakingen, blz. 222 e.v. 
8. In 1876 kwamen te Amsterdam 1090 schepen met bruto 1.136.000 m3 binnen in 1900 

waren deze getallen respectievelijk 2111 en 7.060.000 (Joh.de Vries, Amsterdam- 
Rotterdam, blz. 91). In Rotterdam, dat in dezelfde tijd als Amsterdam een directe 
verbinding met de zee kreeg in de vorm van de Nieuwe Waterweg (1872), waren de 
ontwikkelingen verschillend van die in de hoofdstad; hierover verderop meer. 

9. Rüter, blz. 223. 
10. id., blz. 222 e.v. 
11. De NS&BB was in 1900 met haar 3000 leden de grootste NAS-bond, die overigens, 

evenals later de ANZB, meer in principe dan in de praktijk syndicalistisch was (Harmsen 
& Reinalda, Voor de bevrijding v.d. arbeid, blz. 73-74). 

12. Wetboek van Koophandel artikel 397, 3e lid. Aangehaald in Gedenkboek ANZB, blz. 11. 
13. Gedenkboek blz. 17 en 20. 
14. id. blz. 19. 
15. Zie voor een zeer kritisch geschreven portret van Ronner: Brautigam, Langs de havens en 

op de schepen, blz. 73 e.v. 
16. J.A. dejonge, Industrialisatie, blz. 286/7 en 502/3. Men moet hierbij wel bedenken dat 

de zeeman aan boord gratis kost en inwoning had; zijn gezin echter uiteraard niet. En als 
de zeeman geen gezin had leefde hij aan de wal relatief duur, in zeemanshuizen en 
logementen. 

17. De Ned. Zeeman, maandblad, no. 1 (okt. 1902), 9 (juni 1903). Gedenkboek blz. 24-25. 
Statistiek voor de Zeescheepvaart 1900, blz. 29-30. 

18. Voor een volledige opsomming zie Gedenkboek blz. 21. 
19. Vgl. KNSM-notulen Raad van Commissarissen 10/9-1900 en Gedenkboek blz.44. 
20. Aangehaald in De Ned. Zeeman 1 (okt. 1902). 
21. K.W.I.M./Koninklijke West-Indische Maildienst (later overgenomen door KNSM). 
22. KNSM Notulen R.v.C. 5/2-1900. 
23. De reden dat de KNSM tenslotte toegaf aan de eisen was dat de fruitboten gelost moesten 

worden (notulen R.v.C. 7/5-1900). Ook de Mij. Nederland kon zich de staking niet 
langer veroorloven, aangezien twee mailboten op vertrek wachtten (Heldring geciteerd 
in Binneveld & Gaastra, blz. 308). 

24. KNSM. Verslag over het boekjaar 1900. 
25. Aangehaald in KNSM notulen R.v.C. 10/9-1900. 
26. F. de Jong, Om de plaats v.d. arbeid, blz. 42 e.v. Welcker, Heren en arbeiders, blz. 558 

e.v. 
27. J. Oudegeest geciteerd bij Rüter, blz. 563. 
28. Gedenkboek blz. 13. 
29. id. blz. 74 
30. De Ned. Zeeman 1 (okt. 1902). 
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31. Binneveld & Gaastra blz. 304 (naar De Nederlandse koopvaardijvloot in 1913 
Amsterdam 1913, blz. 103-139). 

32. Het is dan ook onjuist om, zoals Binneveld Sc Gaastra (blz. 309) doen, onderscheid te 
maken tussen een ’Amsterdamse’ en een ’Rotterdamse’ periode voor de zeeliedenorga¬ 
nisatie met als scheidslijn het jaar 1904: tot na de grote stakingen van 1911 bleef de 
Amsterdamse organisatie véruit de belangrijkste. 

33. De Ned.Zeeman 12 (sept. 1903). 
34. id. 92 (mei 1910). 
35. id. 30 (april 1905). 
36. Gedenkboek blz. 77. Om te illustreren hoe weinig de afdeling Rotterdam voorstelde: in 

het halfjaarlijks verslag van februari 1905 wordt een inkomsten- en uitgaventotaal van fl. 
209 gegeven, waarvan fl. 126 subsidie van het hoofdbestuur, met andere woorden de 
Amsterdamse bond (De Ned. Zeeman 30, april 1905). 

37. Dit waren overigens wel strikt symbolische bedragen; zo gaf de ANZB in 1904 fl. 43 voor 
een glasblazersstaking en fl. 5 voor stakende typografen te Winschoten (De Ned. Zeeman 
27, dec. 1904). 

38. De Ned. Zeeman 73 (okt. 1908). 
39. Zie bv. Jaarverslag Chr. Zeemansbond 1901, in Dagblad Scheepvaart 30/4 en l/5-’02. 
40. Jaarverslag Bond van Nederlandsche Stuurlieden over 1901, gec. in Dagblad Scheep¬ 

vaart 17/4-1902. 
41. Gedenkboek blz. 68. 
42. Zie bv. De Ned. Zeeman 12 (sept. 1904) en 108 (sept. 1911). 
43. Ondeend aan Statistiek voor de Zeescheepvaart, 1900-1914. 
44. Vgl. De Ned. Zeeman 27 (dec. 1904). Gedenkboek blz. 71. 
45. De Ned. Zeeman 73 (okt. 1908). 
46. Gedenkboek blz. 71. 
47. Helaas vermeldt de Statistiek alleen hoogste en laagste gages en ge^n gemiddelden, en 

zegt ze evenmin bij welke Maatschappijen deze gages voorkwamen. Waarschijnlijk 
werden dergelijke extreem lage gages aan Aziatische zeelui uitbetaald. 

48. De Ned. Zeeman 9 (juni 1903). 
49. Jaarverslag chr. zeemansbond 1901, in Dagblad Scheepvaart 30/4-1902. 
50. Gedenkboek blz. 31-32. 
51. De Ned. Zeeman 8 (mei 1903). 
52. Gedenkboek blz. 51. Het hoofdbezwaar van de ANZB tegen de nieuwe monsterrol (die 

o.m. te vinden is op blz. 108-115 van het Gedenkboek) was, dat er nog steeds geen goede 
regeling van werktijden en overwerkbetaling in was opgenomen, waardoor de willekeur 
op dit gebied bleef bestaan. 

53. Bruijn, Het gelag der zeelieden, blz. 4 e.v. De eerste die op deze wantoestanden wees was 
de journalist M.J. Brusse in zijn feuilleton ’Van af- tot aanmonsteren, het leven van den 
zeeman aan de wal’ (gebundeld Rotterdam 1899). Mede door Brusse’s publicaties is in 
de tijd waarover wij spreken wel wat verbetering in de situatie gekomen. 

54. Gedenkboek blz. 43. 
55. De Ned. Zeeman 168 (juni 1914). 
56. id. 10 (juli 1903). Gedenkboek blz. 67. 
57. Gedenkboek blz. 101 e.v. 
58. id. blz. 40. 
59. id. blz. 40 en 98. 
60. Deze cijfers zijn afgeleid uit de gegevens van het totale aantal zeelieden over het gehele 

land (de Statistiek geeft hierover geen getallen per haven afzonderlijk) en de gegevens 
over het aantal aanmonsteringen, die wel per haven afzonderlijk worden verstrekt. 
Beroepentellingen in het Koninkrijk der Nederlanden van 31 dec. 1899 en 31 dec, 1909 
zijn wat betreft de zeelieden vrijwel onbruikbaar, daar ze op één dag zijn gehouden en 
vele zeelui wegens uithuizigheid dus niet zijn meegeteld. 
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68. 

69. 

70. 
71. 
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73. 
74. 
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80. 
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Sneevliet, De stakingen in het transportbedrijf, in De Nieuwe Tijd 1911, blz 778 
Kappetein, De zeeliedenstaking, in De Nieuwe Tijd 1912, blz. 99. 
Brautigam, Langs de havens, blz. 20-21. Gedenkboek blz. 37. 
Zie Brautigam, id. blz. 22. 
Voor het Amsterdamse standpunt zie Gedenkboek blz. 89-96, voor dat van Brautieam 
en de zijnen diens Langs de havens blz. 117 e.v. 
Zie voor een goede analyse van deze situatie Sneevliet, blz. 834 e.v. 
Voor de motivatie van de Volharding om niet mee te doen aan de voorbereidingen zie 
Brautigam, De Zeehedenstaking, in De Nieuwe Tijd 1912, blz. 281 e v 
De Ned. Zeeman 95 (aug. 1910). 
KNSM notulen R.v.C. 21/6-1911. Evenals in 1900 vond de raad het vooral psychologisch 
gevaarlijk om toe te geven. Tot een bescheiden loonsverhoging was men bereid, hoewel 
dit maal de stijging van de bedrijfskosten in de overwegingen een grotere rol speelde ( 

notulen 25/9-1911 en Verslag over het boekjaar 1911). De R.v.C.-notulen werden 
bijgehouden door H.P.G.Quack, de schrijver van het standaardwerk De Socialisten Uit 
de notulen blijkt overigens niet dat hij bijzonder begaan was met de sociale omstandig¬ 
heden van de KNSM-werknemers. 6 
De Ned. Zeeman 98 (nov. 1910). 
Aangezien het feitenrelaas van de staking reeds enige keren eerder gegeven is beperk ik 
mij hier tot de hoofdzaken. Zie vooral Sneevliet. Voor een andere en fel bestreden visie 
zie Ed. Polak, De zeeliedenstaking en haar gevolgen. Amsterdam ’11 
Volgens de opgave van de ANZB ( De Ned. Zeeman 107, aug. 1911) deden in Amsterdam 

™,epen, ™Ct °n,geVeer 1800 zeelui 2311 de staking mee, waarvan 35 schepen van de 
KNSM en 15 van de Nederland. 
Sneevliet blz. 843 e.v. Wekker blz. 568. 
Bron: Statistiek voor de Zeescheepvaart, 1910 (blz. 41) en 1911 (blz. 41). 
Volgens de ANZB waren de Amsterdammers nog steeds in een bevoorrechte positie Het 
volgende loonhjstje verscheen in De Ned. Zeeman 109 (okt. 1911). 
Gages voor matrozen per maand per rederij: 

Rotterdam 
42 Lloyd 34.36 

44 Batavia (Batavier) 39 
45-47 alg. vrachtvaart 39 
48 Holland-Amerikalijn 45 

Volgens de Statistiek bleven ook nu veel lagere gages voorkomen in beide havens, tot 
zelfs acht gulden per maand. 
De Ned. Zeeman 108 (sept. 1911). 
Zie vooral de heftige discussie tussen Brautigam en Kappetein (De Nieuwe Tiid ’121 
De Ned.Zeeman 108 (sept. 1911). J ' 

id. 134 (jan 1913). Een verzoeningspoging van Brautigam wees de ANZB van de hand: 
een individu als Brautigam antwoorden wij niet’ (De Ned. Zeeman 143 juni 1913) 
De Rotterdamse ’Volharding’ deed hetzelfde als de ANZB: ze ging op in de Centrale 
Bond van Transportarbeiders binnen het NW. 
Deze bond, ook wel de ’Nederlandsche Federatie’ genoemd, speelde een voorname rol 
m de grote transportstaking van 1920 in de Amsterdamse en Rotterdamse havens, 

üter blz. 551-2. Zie ook de te weinig bekende brochure van A.de Jong De 
spoorwegstaking van 1903. Heemstede 1953. 

Amsterdam 
KNSM 
Nederland 
Kon.Holl. Lloyd 
Oceaan 
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Ajb. 2 Tijdens de grote staking van 1911 werden de Amsterdamse zeemansbuurlen bewaakt door infanteristen en 
Gemeentelijke archiefdienst, Historischtopografische atlas, Amsterdam. 
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Het hoekhuis van den bakker. Kleine Kattenburgerstraat J23. hel 
MEEST getroffen door de kogels »o den nacht van 5 op 6 juli f*JH< 
<De verwoesting daarvan is duidelijk zichtbaar op de afbeelding?. 

Tevens bewoond door den bootwerker Johannes Momma, die 
doodelijk getroffen werd. 

HE... DAAR.... HALT! EERST JE GEBOORTEBEWIJS.,.. OF TERUG....! 

Momentopname van de brug op het Mariniersplein tijdens de Zeelieden- en Bootwerkersstaking te Amsterdam 

bewaakt door politie en militairen. 

KATTENBURG IN STAAT VAN BELEG AMSTERDAM, JULI 1911 

. 
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MEDEDELINGEN 

Correcties op het artikel van dr S J. de Groot (Mededelingen, 37, 1978, blz. 54 e.v.) 

Blz.60, r. 13 v.b. : 9 moet zijn 8. 
Blz.60, r. 15 v.b. : 14 moet zijn 24. 
Blz.60 r. 5 v.o. : 1966 moet zijn 1906. 
Blz.63 r. 5 v.b. : 1857 moet zijn 1937. 

Aanvulling op het artikel van P.Dekker (Mededelingen, 37, 1978, blz. 27 e.v.) 

Enkele geïnteresseerde lezers maakten mij erop attent, dat het op blz. 34 van mijn 
bovengenoemde artikel vermelde aantal van 36,1 vaten spek, zijnde de gemiddelde 
i7(|o°^nCnnSt PCr geharP°eneerde waivts ten oosten van Groenland over de gehele periode 
1719-160, alleen mag worden aangehouden als we de gemiddelde jaarlijkse spekopbrenest 
per walvas zien als maatstaf voor de gemiddelde grootte van alle voorradige dieren in dat 
gebied in een bepaald jaar. Beschouwen we echter uitsluitend de daadwerkelijke geflenste 
walvissen, dan brengt het quotient van de totale spekopbrengst en het aantal gedode dieren 
over het gehele tijdvak 1719-1760 ons op een gemiddelde van 33,3 vaten voor de walvissen ten 
oosten van Groenland. Beide zienswijzen zijn, afhankelijk van het uitgangspunt, te verdedi¬ 
gen. Met betrekking tot de essentie van het artikel kunnen zonder bezwaar beide getallen 
worden gebruikt. 8 
P.Dekker. 

Over de auteurs. 

P.Dekker geboren in 1931, studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te 
Amsterdam. Hij is thans werkzaam als leraar M.O. Sinds lang al houdt hij zich bezig met de 
bestudering van vooral de 18e-eeuwse Nederlandse maritieme geschiedenis, met de nadruk 
op de geschiedenis van de walvisvaart. Er verschenen daarover van zijn hand vele publicaties 
zowel in boekvorm als in tijdschriftartikelen. In 1974 ontving hij de Lutine-prijs in verband 
met de bestudering van de Straat Davisvaart en de daaruit voortgekomen publicaties, onder 
andere met betrekking tot de Terschelhnger cartograaf en publicist Louris Feyckes Haan. 

FR.Loomeijer, geboren in 1953. Studeert sociaal economische geschiedenis aan de universiteit 
van Groningen. Van jongs af aan geïnteresseerd in de scheepvaart, richtte hij zich tijdens zijn 
studie op het verleden van de kustvaart, de binnenvaart en de visserij. Dit resulteerde in een 
afstudeerscriptie over het scheepstype tjalk. In maart 1980 zal deze in sterk uitgebreide vorm 
(7* '*et ,boek Met zeij en trei1’ ln de boekhandel verschijnen. Het in dit nummer van de 
Mededelingen gepubliceerde artikel van zijn hand vormt een korte inleiding op zijn 

eigenlijke tjalken verhaal. 8 ' J 

G. van der Meiden geboren in 1953. Studeert geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden 
met als hoofdvak contemporaine geschiedenis. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de 
periode die wordt aangeduid als die van de ’koude oorlog’. 

JKVerbeek -geboren in 1955. Studeert sinds 1975 geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van 
Leiden. In 1978 behaalde hij het kandidaatsexamen. Van 1977 tot 1979 werkte hij mee aan de 
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inrichting van de expositie aan boord van het museumschip ’Buffel’ in Rotterdam. 

J. Verseput, geboren in 1906. Promoveerde in 1935 op ’Het Oostenrijks-Hongaarse ultimatum 
aan Servië van juli 1914’. Hij was vele jaren werkzaam bij het middelbaar onderwijs, en bij de 
Vrije Leergangen te Amsterdam en de Nutsacademie in Rotterdam als docent nieuwste 
geschiedenis. Er verschenen vele artikelen van zijn hand, onder meer over de Europese 
geschiedenis van 1880-1945 en over de geschiedenis van Goeree-Overflakkee. 

LITERATUUR 

Boekbesprekingen. 

AMARAL, P., They ploughed the seas. Profiles of Azoran master mariners. 
St.Petersburg (Florida), Valkyrie Press, 1978, 171 blz. 

De schrijfster stamt af van de vele Azoriërs, die zich in Nieuw Engeland hebben gevestigd. 
Vandaar haar belangstelling voor Azorische zeelieden op Noordamerikaanse schepen. Zij 
kwamen van regenrijke en vulkanische, dus vruchtbare eilanden in de Adantische Oceaan. 
Deze onbewoonde eilanden hebben sinds de 15de eeuw Europeanen aangetrokken, onder 
wie vele Vlamingen (en waarschijnlijk ook Hollanders, voeg ik toe). Hoewel Portugezen de 
Azoren hebben ontdekt en onder hun vlag gebracht, heetten deze eilanden in de 15de en 16de 
eeuw de Vlaamse eilanden. Ze zijn vanouds gewilde aanloophavens tussen Europa en Noord- 
Amerika en exporteren fruit. Natuurlijk lokte de zeevaart vele jonge Azoriërs. Inde 19deeeuw 
moesten zij ten minste driejaar militaire dienst vervullen in Portugese koloniën met ongezond 
klimaat. Daarom monsterden velen op aanlopende schepen of drosten als verstekeling. Een 
hoog percentage van deze jongens kwam terecht op walvisschepen uit de Verenigde Staten. 
Deze plachten hun bemanning te completeren op de Azoren en de Kaap-Verdische eilanden, 
omdat de walvisvaarders gewoonlijk slecht gevoed, betaald en behandeld werden en weinige 
Nieuw-Engelanders vóór de grote mast wilden varen. Ik vermoed, dat deze jonge Azoriërs 
vaak door de walviskapiteins werden uitgebuit, maar de schrijfster zwijgt hierover. 
De immigratie van Azoriërs via de Noordamerikaanse handels- en vissersvloot begon in de 
18de eeuw. Velen van hen klommen op tot officier en vestigden zich blijvend in en bij de 
havens van Nieuw Engeland, in de 19de eeuw in Nieuw Bedford, de grootste haven der 
walvisvaart. De meesten namen een Noordamerikaans-Engelse naam aan, mede om de 
Portugese autoriteiten te misleiden. De achternaam Sylvia was oorspronkelijk Da Silva (wilde 
roos), Foster was Silveira, afgeleid van Van der Hagen, bekend Vlaams immigrant, Joseph was 
José, Mandly Mendou^a. Sommige kapiteinsportretten in Pat Amarals boek vertonen 
duidelijk trekken van Azoriërs uit West- Europa afkomstig. Velen van hun echtgenoten waren 
aan de wal vlijtig als modiste of dreven een winkel of restaurant. 
De schrijfster geeft levensschetsen, anecdoten en statistiek van reizen van 74 Azorische 
kapiteins, waarvan 42 op walvisschepen. Tijdens de achteruitgang van de walvisvangst na 1860 
(begin der aardoliewinning) lieten de geboren Nieuw-Engelanders dit bedrijf steeds meer aan 
Azoriërs over. Dezen vormden tegen het einde der visserij omstreeks 1920 meer dan de helft 
der opvarenden en commandeerden de meeste walvisschepen. Maar in de 20ste eeuw lieten 
zij een toenemend aantal kooien over aan Kaap-Verdiërs. De textielindustrie verving in Nieuw 
Bedford de walvisvaart als grootste bedrijf. Pat Amaral sluit haar werk dan ook af met de 
textielbaron William Wood, overleden in 1926, zoon van Azorische ouders in deze stad 
gevestigd. Haar boek is een welkome bijdrage aan de geschiedenis der Nooramerikaanse 
walvisvaart en immigratie. 
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BEUZEKOM, B.van, Van Watergeus tot Schorpioen. Vier eeuwen Gorcum en de Marine. 
Gorinchem, de Mandarijn, 1979, 84 biz. ill. 

De auteur van dit boekje, dat als no. 2 verscheen in de reeks ’Merewade. Facetten van Gorcums 
verleden’, publiceerde eerder in deze Mededelingen een korte levensbeschrijving van de te 
Gorcum geboren vice-admiraal Aegidius van Braam (1758-1822). Het onderwerp, dat hij 
ditmaal behandelt, ligt in het verlengde, maar omvat veel meer. Vrijwel alle denkbare facetten 
van de relatie tussen Gorcum en de Marine in een periode van (op ongeveer vijftig jaar na) vier 
eeuwen komen aan de orde. Na ter inleiding overzicht te hebben gegeven van de geschiedenis 
van de Nederlandse zeemacht behandelt Van Beuzekom achtereenvolgens de watergeuzen in 
en om Gorcum, Gorcum en de Admiraliteit van de Maze, Gorcum en de Mariniers, de twee 
Gorcumse vlagofficieren Jan Jacob van Hoey en Aegidius van Braam, Gorcumse marine¬ 
officieren in de vorige eeuw en het begin van deze eeuw (hieronder is ook een aantal 
vlagofficieren) en de matrozenopleiding te Gorcum. Laatstgenoemde verhuisde in 1921 can 
Leiden naar de Merwestad om reeds in 1926 weer vandaar naar Vlissingen te vertrekken. 
Eerste officier was gedurende de eerste jaren van die periode de scherpe waarnemer én 
begaafde stilist A.G. Vromans, die ook over dit hoofdstuk van zijn leven herinneringen op 
schrift stelde, waarvan Van Beuzekom gebruik heeft kunnen maken. Dat geen hoofdstuk is 
opgenomen betreffende marineschepelingen uit Gorcum afkomstig en dat evenmin alle 
daarvandaan geboortige marine-officieren, die vóór 1854 hun loopbaan begonnen, zijn 
vermeld, valt gemakkelijk te verklaren. Daarvoor zou zeer langdurig archiefonderzoek nodig 
zijn geweest. Met deze opmerking willen wij overigens zeker niet suggereren dat de auteur 
geen archiefonderzoek heeft verricht. De diverse thema’s worden behandeld op een manier, 
die zeer verantwoord voorkomt. Bijzonder trof ons dat de auteur nergens bezweken is voor de 
verleiding om, geïnspireerd door een toch zeker bij hem levend locaal-patriottisme, zaken 
fraaier of indrukwekkender voor te stellen dan zij in feite waren. Door op te geven welk beroep 
de vaders uitoefenden van de jongelui uit Gorcum, die tussen 1854 en 1926 marine-officier 
werden, geeft hij de beoefenaar van de sociale geschiedenis van de zeemacht waardevol 
materiaal in handen. Ook de keuze van de illustraties kan zeer verantwoord worden genoemd. 
Met een enkele uitzondering (helaas een zeer fraai penschilderij van Willem van de Velde de 
Oude) zijn zij goed gereproduceerd. Eenjaartallenlijst, een lijst van Gorcumse gecommitteer¬ 
den ter admiraliteit op de Maze en een lijst van oorlogsschepen, die de naam ’Gorinchem’ of 
Gorcum hebben gedragen, vormen nuttige bijlagen. Wanneer de schrijver een nieuwe 

uitgave ter hand neemt zal hij stellig gebruik maken van de gegevens, die intussen 
gepubliceerd zijn door M.J.C. Klaassen over de leerlingen van de adelborstenopleidingen te 
Delft, Breda en Medemblik. Misschien zullen wij dan ook iets vernemen over de ’zeekrijgs- 
geschiedenis van Gorcum in de Middeleeuwen. De vraag of de stad toen ooit één of meer 
eigen oorlogsschepen heeft bezeten, lijkt ons een onderzoek waard. 

Ph.M.Bosscher. 

BEYLEN, J.VAN, De Hoogaars. Geschiedenis en bouw. (Tweede deel in de serie ’Monogra¬ 
fieën over klassieke Nederlandse scheepstypen’)v. Bussum, De Boer Maritiem, 1978, 184 blz., 
ill. 

De heer van Beylen, conservator van het Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen, heeft 
jarenlang alle mogelijke gegevens over Zeeuwse vissersschepen waaronder hoogaarsen, 
verzameld, daarmee het werk dat zijn leermeester Maurice Seghers (1883-1959) begonnen 
was, voortzettend. In de jaren 1961-1964 is hij met het resultaat van zijn onderzoek naar 
buiten getreden in een tweetal lezingen en een uitvoerige bouwbeschrijving van het model van 
een Tholense hoogaars. Eén der lezingen, voor de Marine Academie te Antwerpen, is door dit 
genootschap in haar Mededelingen’, Boek XIII, in 1961 gepubliceerd en in 1964 door 
P.N.van Kampen in boekvorm uitgegeven (Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en 
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Westerschelde). De bouwbeschrijving van ’ De Tholense hoogaars TH 64’ is opgenomen in het 
maandblad van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers, jaargangen 1962 t/m 1964. 
In het nu voor ons liggende boek is een deel van de tekst uit het genoemde deel van de 
Mededelingen van de Marine Academie en de gehele publikatie uit De Modelbouwer 
overgenomen en, volgens de uitgever, ’....opnieuw bewerkt, aangevuld en waar nodig 
verbeterd. Daarbij werden de illustraties drastisch uitgebreid. De opzet van dit werk is de 
informatie, die voorhanden is over de hoogaarsen in het algemeen, vast te leggen en voor een 
ruim publiek toegankelijk te maken....’. 
Allereerst staat de schrijver stil bij de visserij in Zeeland en de Zeeuwse schepen daartoe in 
gebruik. Dat waren alle ’platbodems’ zoals de hoogaars, de hengst, de lemmerhengst, de 
schouw en de boeieraak; de kenmerken, die deze type-onderscheiding aanwijsbaar moeten 
maken, worden helaas niet vermeld. Wél vinden we in dit hoofdstuk een duidelijk overzicht 
van de benamingen van een aantal onderdelen zoals die in 1953 op een Tholense hoogaars 
aangetroffen werden. 
De benamingen van en het onderscheid tussen verschillende hoogaarsen blijkt een ingewik¬ 
kelde zaak te zijn. Soms worden de schepen aangeduid naar de plaatsnaam van de bouwwerf 
zoals: Kinderdijk (Kinderdijkse hoogaars), Arnemuiden (Arnemuidense hoogaars of Arne- 
muidenaar), Oostduiveland (Oostduivelander of platte Duivelander), Tholen (Tholense 
hoogaars), Zeeuws- Vlaanderen (hoogaars van De Klerk, hoogaars van Verras). Maar 
gewoonlijk identificeert men de schepen naar de registratieletters die in de zeilen en op de 
romp aangebracht zijn, bijvoorbeeld Tholense, Arnemuidense, Bruinisser hoogaars, enz., 
hetgeen niet inhoudt dat die schepen ook op een werf in die thuishavens gebouwd zijn. De 
karakteristieken van de schepen op eenzelfde werf gebouwd, zijn vaak nog aan de beschikbare 
materialen en aan de wensen van de opdrachtgever aangepast, zodat er maar weinig precies 
gelijkvormige hoogaarsen gevaren hebben. Nochtans onderkent dé schrijver gemeenschap¬ 
pelijke kenmerken die men met nuances op ieder type terugvindt. 
Er is een flink aantal min of meer uitvoerig omschreven bestekken opgenomen, soms in een 
tekening nader uitgewerkt. Heel instruktief zijn in een lijnenplan , naar een bestek van een 
Arnemuidense hoogaars uit 18 74, de in het bestek genoemde maten op de tekening ingevuld, 
daarmede de vaak moeilijke omschrijving van de bestekafmetingen verduidelijkend. Helaas is 
de reproduktie van die tekening in dit boek te klein uitgevallen; men moet een vergrootglas 
gebruiken om de getallen af te lezen! Veel beter, en daar ook aangevuld met een mooie 
konstruktietekening en een tuigplan van hetzelfde schip, staan ze in het eerdergenoemde deel 
van de Mededelingen. Jammer ook, dat de bestekmaten uit de werfboeken van P.H.Jonker te 
Kinderdijk, betreffende een Kinderdijkse hoogaars en een Duivelandse hoogaars en de drie 
bestekken van Tholense hoogaarsen uit hetwerfboek van Dirk van Duivendij k te Tholen, niet 
op dezelfde wijze in tekening gebracht zijn. Het zou bovendien de mogelijkheid geopend 
hebben om een aantal vreemde termen uit die bestekken, die nu onbesproken blijven, te 
verduidelijken. Wél staat bij het bestek van de Kinderdijkse hoogaars een lijnenplan getekend, 
maar dat is van een tekening uit het Maritiem Museum ’Prins Hendrik’ te Rotterdam, en bij de 
bestekken van de Tholense hoogaarsen staan keurige tekeningen (inrichtingsplan, lijnente- 
kening en tuigplan) die door de schrijver in 1951 samengesteld zijn naar opmetingen van een 
oorspronkelijk schip, de TH 35. 
Onder het hoofd ’De Zeeuwsvlaamse hoogaars’ wordt gekonstateerd dat over dié schepen 
geen gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn. Toch worden hier een tweetal plantekeningen 
uit het Nationaal Scheepvaartmuseum, Antwerpen, afgedrukt, maar dat zijn ’jachten’ waarbij 
vergeten is de afmetingen of maataanduidingen via een maatlatje te vermelden. 
In het hoofdstuk ’Hoogaarsjachten’ wordt, naast enkele summiere notities over aantallen en 
afmetingen, een aantal Belgische kunstenaars en modelbouwers genoemd die ooit de 
hoogaars in beeld of model vastlegden. Hier vinden we ook een jachtplantekening van Simon 
van Duivendijk, terwijl bij ’Werven’ een jachtplantekening van Melis van Duivendijk staat 
(beide zonder maataanduiding!) De pentekening van het hoogarsjacht ’Reiger’ getekend door 
Hugo van Kuyck, staat (voorzien van een maatlatje) bij ’Werven’. Het lijnenplan van de 
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jachthoogaars Caro’ getekend door Dirk van Duivendijk vinden we in het hoofdstuk ’De 
hoogaars , de bij de tekening genoteerde schaal 1:20 resp. 1:10 is, door verkleining, natuurlijk 
niet goed, zodat ook hier geen maatvergelijking mogelijk is. 
In het hoofdstuk over de tuigage worden drie uitvoeringen van het spriettuig één bezaantuig 
besproken; zij worden gedragen door een ’steekmast’ of een ’strijkmast’ die op verschillende 
manieren neergenomen kan worden. De hoofdstukken over roervormen en zwaarden zijn 
veel te kort; geen enkele tekening verduidelijkt de tekst. Het eerste deel van het boek wordt 
afgesloten met hoofdstukken over ’Werven’, ’Het bouwen van een houten hoogaars’ en 
’Kenletters en afkortingen van thuishavens’. 
In het tweede deel van het boek beschrijft van Beylen het bouwen van een scheepsmodel in de 
volgorde zoals de scheepstimmerman het echte schip in elkaar zet. Dat is een prachtige manier 
om vertrouwd te raken met de originel werkwijze van de scheepmakers. Ieder onderdeel van 
het schip wordt omschreven en klaar gemaakt om op het juiste moment zijn plaats tijdens de 
bouw in te nemen. Je ziet het schip onder je handen opgroeien en vorm krijgen en je krijgt 
uiteindelijk een scheepsmodel dat volkomen natuurgetrouw nagebouwd is. Qua modelbouw 
is het echter een moeilijke methode van bouwen, omdat het gereedschap en de handen van de 
modelbouwer natuurlijk niet op de bouwschaal (hier het twintigste deel van de ware grootte) 
verkleind kunnen worden. Ook het spijkerwerk is, zeker voor de kleinere onderdelen, veel te 
grof (de dunste speld, van 0,6 mm., zou in werkelijkheid immers al een diameter van 12 mm 
hebben!). Er zijn plaatsen in het model, die niet als bij het echte schip, direkt bereikbaar zijn, 
laat staan datje daar met beitel of hamer terecht kan om alsnog een sponning aan te brengen of 
te lang gehouden hout af te korten. Voor die gevallen dient de modelbouwer vooraf 
maatregelen te treffen. Het komt ons voor dat in de bouwbeschrijving daar wel wat aandacht 
aan besteed had mogen worden. Maar de kritiek doet niets af aan onze waardering voor de vele 
prachtige schetsen en tekeningen die de bouwbeschrijving van de Tholense hoogaars TH 64 
verduidelijken. Iedere serieuze bouwer kan met deze handleiding een mooi model bouwen! 
Wel zal hij, al doende, bemerken dat hier en daar in de beschrijving wat kleine maat- en 
schrijffoutjes gekorrigeerd moeten worden. 
Samenvatting: De Hoogaars’ is een tweedelig boek. Enerzijds een historisch deel met 
tekortschietende informatie, anderzijds een goede bouwbeschrijving van een populair 
scheepsmodel. De technische uitvoering van het drukwerk laat te wensen over; naast een reeds 
bijgevoegd erratum treffen we nog enkele missers aan (o.a. een stuk dubbeltekst op blz 42/49). 
Vele plantekeningen zijn te klein afgedrukt, de bijschriften zijn daardoor moeilijk leesbaar. 
Toch. een bruikbaar boek dat de zoeker naar feitelijke bronnen op hetjuiste spoor kan zetten 
en de modelbouwer een schat aan informatie verstrekt. 

J. Ploeg. 

BOCK, B., H. Paschburg, Sea Cloud. Die Story eines eleganten Luxusseelers. Herford 
Koehler, 1979, 120 blz.; ill. 

Het boek Sea Cloud is een zogenaamd vlot geschreven boek over de levensloop van een zeer 
luxueus jacht, in 1931 gebouwd op de Germania-Werft te Kiel. De opdrachtgever was de 
miljonair E.F. Hutton, New York. Het jacht kwam in de vaart als ’Hussar’. De naam ’Sea 
Cloud kreeg het schip nadat een echtscheiding het schip had toegewezen aan de ex-vrouw van 
Hutton. Deze naam wordt nu opnieuw gevoerd door de huidige Duitse bezitters, die het schip 
eind 1978 onder Panamese vlag als zeilend cruise-schip in de vaart brachten. Het schip is veel 
het middelpunt geweest van de feestuitingen van de zeer welgestelden van deze aarde, hetgeen 
ook is af te leiden van de ondertitel van het boek. De ’Sea Cloud’ behoorde ook een aantaljaren 
aan het dictators geslacht Trujillo op Santo Domingo. Na een kommervol bestaan, op weg 
naar het einde, in de haven Colon, heeft een groep zeilschipenthousiasten het schip weer naar 
Duitsland gehaald. De ’Hussar’ mat bij de tewaterlating2700 BRT(2323 volgens plan), en had 
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3160 m2 zeil, vier masten en een hulpmotor van 2750 PK (thans 6000). De lengte-over-alles 
was 96 meter, bij een breedte van 15 meter en een diepgang van circa 5 meter. Het 
oorspronkelijke interieur sloeg alles, Franse salons, Engelse landhuisstijl kamers en gouden 
badkranen. 
In feite is er te weinig stof voor een boek door de schrijvers bijeengebracht Dit was beslist 
mogelijk geweest. Een goed artikel zou de stof wel opgeleverd hebben. Nu is er een soort 
hybride ontstaan, duidelijk gemaakt voor de watersport enthousiasten met weinig kritische zin 
en historische belangstellingHet boek zit vol met veel weetjes, die nauwelijks of niets met het 
jacht te maken hebben. Het Duits zijn is erg belangrijk. Doorspekt is het Duits met Engelse 
woorden, dat daarbij een soort compromis gesloten wordt is blijkbaar onvermijdelijk. In 
Engelse zinnen wordt Jamaica geschreven als Jamaika. Soms werden zinnen in het Duits naar 
het Engels vertaald, met ongewilde grappige effecten, bijvoorbeeld blz. 46/47. Het opschrift 
voor het rumvat voor de oorlam van de Royal Navy wordt weergegeven als ’God bless Our 
Queen’ (vul de keizer maar in),maar het luidde ’The Queen God bless her’. Met wat goede wil 
is dat ook te lezen op bijgeleverde foto op de tegenoverliggende bladzijde. Het commando 
voorafgaande aan de verstrekking van de oorlam is ’up spirits’ en niet ’up spirit’. Ik verafschuw 
zinnen als ’Glockenputzer sind die american cooks bis heute geblieben’. De verwijzing naar 
vele Duitse heldendaden (of vermeende, o.a. Slag bij Narvik (1940) slaan bij mij niet erg aan. 
Het altijd latente minderwaardigheidsgevoel van de Duitser ten opzichte van de Britse marine 
uit zich door het hele boek, met als ondertoon wij Duitsers zijn net zo (of iets beter). Op blz. 10 
wordt een afleiding van het woord jacht gegeven wat erop neer zou komen dat het vrijwel een 
Duits woord is, alleen staat er in het woordenboek nl. ’jagt’. Dit nl. wat best eens 
’niederlandisch’ zou kunnen betekenen wordt niet verklaard door de schrijvers. De 
vergelijking van de ’Sea Cloud’ met HMS ’Britannia’ doet wat potsierlijk aan. Waarom namen 
de schrijvers ook niet een vergelijking op met de ’Aviso Grille’, in 1934 bij Blohm und Voss te 
Hamburg gebouwd, vrijwel zelfde tonnage en uiterlijk veel overeenstemming (Gevoelig¬ 
heid?). De stukken over de stabiliteit en bouw (blz. 32-37) zijn de meest informatieve. 
Samenvattend: het is een rommelig ingedeeld boek; het gebrek aan primaire informatie wordt 
ruimschoots aan gevuld met franje en goede foto’s in kleur zowel als zwart/wit. In twee 
avonden kan men deze ca. 80 blz.tekst rustig doorlezen en de ca. 40 blz. platen bekijken. Of 
men het wil aanschaffen laat ik de lezer gaarne over zelf te bepalen, mijn oordeel zal duidelijk 
zijn. 

S.J. de Groot. 

DAVIES, P.N., Sir Alfred Jones, shipping entrepeneur par excellence. 
Londen, 1978, 224 blz. ill. 

Alfred Lewis Jones (1845-1909) is Davies blijven boeien sedert deze het onderwerp was van 
diens scriptie voor de graad van M.A. van de Universiteit van Liverpool, in 1964. Vervolgens 
beschreef Davies het levenswerk van Jones in ’The trade makers:Elder Dempster in West 
Africa’ (1973). De persoon van Sir Alfred staat nu wéér centraal in het boek dat is uitgekomen 
in The Europe Library of Business Biography. Het schetst een man met een ijzeren gestel, een 
scherp verstand, onuitputtelijke energie en een sterke behoefte aan erkenning;een die zijn 
ambities bekroond zag in de jaren waarop Joseph Chamberlain zijn stempel heeft gedrukt. 
Davies geeft een voortreffelijke schets van dat Engeland tussen de Akte van Berlijn (1885) en 
het begin van de twintigste eeuw; het tijdvak van een koloniale expansie, waarin de regering de 
handel eerder volgde dan voorging. Voor een man van het kaliber van Jones lagen hier unieke 
kansen. Davies kiest de macht, diejones nastreefde en bereikte, als het centrale thema van zijn 
beschouwing. Met niet altijd even kieskeurige middelen schiep Jones een scheepvaart 
imperium en werd tot drijfveer in de Britse heerschappij over grote delen van Westafrika. 
Hoezeer deze persoonlijke economische en commerciële macht in Jones’s dagen positief 
werd gewaardeerd, blijkt uit de bevindingen van de onderzoekcommissies over zijn Bank of 
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British West Africa en over scheepvaart kartels, evenals uit Chamberlain’s aandrang dat juist 
hij de passagiers- en fruitvaart tussen Jamaica en Engeland zou opnemen. Hij kende echter 
ook zijn grenzen. Met de Westafrikaanse handelshuizen wist hij telkens weer tot een vergelijk 
te komen. Tesamen met de Woermann Linie vormde hij een conference die de handel noopte 
eigen scheepvaartbelangen op te geven (zo bijvoorbeeld De Nieuwe Afrikaansche Handels¬ 
vennootschap die in 1897 haar vlaggeschip ’Koningin Wilhelmina’ aan hem verkocht). 
Begrensde de conference- overeenkomst zijn macht ten opzichte van de Duitse concurrentie, 
ten aanzien van de Franse zou eerder een dulden kunnen worden vermoed zonder bepaalde 
bindingen over en weer. Een beoordeling van Jones door zijn buitenlandse collegas 
ontbreekt. 
In hetzelfde jaar (1895) waarin de conference werd opgericht, gaven Jones zowel als 
Woermann gevolg aan de wens van Koning Leopold II om hun schepen in de dienst tussen 
Antwerpen en Matadi onder Belgische vlag te brengen. Uit deze dienst kwam een generatie 
later de Compagnie Maritime Beige voort. De band tussen Jones en deze vorst, geestverwant 
van de ’bourgeois conquérants’ (aldus genoemd door Ch.Morazé), zou hem op de duur 
enigszins in opspraak brengen toen in Engeland actie gevoerd ging worden tegen misstanden 
in de Kongo Vrijstaat. 
Afgezien van de biografische verdiensten die dit boek bezit, belicht het op overtuigende wijze 
het spel van krachten, nationale, economische maar niet minder persoonlijke, die een 
scheepvaartonderneming hebben groot gemaakt. Het vormt daarmede een waardevolle 
bijdrage tot de kennis van de maritieme historie. Het mag echter de vraag heten in hoeverre 
biografieën van uitzonderlijke personen zoals Jones veel inzicht geven in de functie van het 
moderne ondernemerschap en of zij talentvolle jongeren van heden vermogen te stimuleren 
in hun beroepskeuze. De redacteur van deze serie, Niel McKendrick, bepleit dit in de 
inleiding tot dit deel in een wat lange beschouwing over de wijze waarop de letterkunde de 
ondernemer heeft gezien. Jones is duidelijk tijd- en plaatsgebonden. Wat mogelijk was in 
Engeland rond de eeuwwisseling, was dit hier in Nederland niet. Wat toen bewonderd werd, 
zou nu eerder voorbehoud ontmoeten. Misschien is Jones tijdig, op 64-jarige leeftijd nog 
betrekkelijk jong, gestorven. Zijn reputatie stond hoog en hij was vermogend. Sommigen van 
zijn collega-reders is het, ondanks evengrote successen, anders vergaan. De omslag van het 
boek vermeldt dat P.N.Davies voor deze zelfde uitgever een biografie van Lord Kylsant in 
voorbereiding heeft. Onder zijn vroegere titel van Sir Owen Philipps nam deze Elder 
Dempster and Company over uit de nalatenschap van Sir Alfred Jones. De onderhavige 
biografie wekt grote verwachtigingen van de komende. 

H. Reuchlin. 

DEUTSCHE MARINEGESCHICHTE DER NEUZEIT. Bnd 4, Abschnitt VIII van het 
Handbuch zur deutschen Militargeschichte. München, Bernard & Graefe, 1977, 528 blz. 

Dit omvangrijke boek is samengesteld uit drie onderdelen. Het eerste van de hand van 
Wolfgang Petter omvat de geschiedenis van de tijd van Wallenstein tot 1913; in het tweede 
stuk, dat is geschreven door Rolf Güth, wordt de periode 1913-1933 globaal behandeld, terwijl 
Jost Dülffer dejaren 1918-1939 beziet. 
Het Duitse Rijk was een kontentinentale macht geweest, maar keizer Ferdinand II hoopte in 
samenwerking met Spanje en Polen successen te kunnen behalen in de strijd tegen Zweden, 
Denemarken en de Republiek door een zeeoorlog. Petter schrijft, dat het uitblijven van 
Spaanse hulp, vooral veroorzaakt door het verlies van de zilvervloot, fataal was voor de 
keizerlijke plannen. Op blz. 16 lezen wij de boute bewering:’Mit ihrem Verlust brach nicht 
nur die spanische Herrschaft über Nordbrabant, sonder auch das Gebaude der kaiserlichen 
Seemachtplane zusammen’. Het duurde tot 1684 voor er weer sprake was van - een 
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staatsmarine, maar gebrek aan belangstelling leidde tot verwaarlozing en omstreeks 1715 was 
in het noorden alles verdwenen. 
Tijdens de rumoerige dagen van 1848 werden weer voorbereidingen voor de bouw van een 
oorlogsvloot getroffen. Het navalisme duurde slechts kort en op 31 maart 1853 hief de 
Bondsdag de vloot op. Slechts Oostenrijk behield een aantal bruikbare oorlogsschepen in de 
Middellandse Zee. De Pruisische koning Frederik Willem IV legde zich hierbij niet neer en 
met steun van de Vlissinger Schröder werd een begin gemaakt met het in gebruik nemen van 
fregatten. In 1867 werden met de oprichting van de Noordduitse Bond plannen ontworpen ter 
bescherming van de opkomende zeehandel, de kustverdediging en zelfs voor de strijd in open 
zee. In 1871 ging de keizerlijke regering op de ingeslagen weg voort. Met vallen en opstaan 
werd aan de vloot gewerkt. In 1897 nam A. von Tirpitz de zaak krachtig ter hand en werd een 
begin gemaakt met de bouw van een grote slagvloot. 
Het verloop van deze geschiedenis wordt op vlotte en goed verantwoorde wijze beschreven. 
Een uitzondering moet worden gemaakt voor de periode na 1905. Zelfs wordt dan de naam 
van de Engelse minister Haldane en diens reis naar Berlijn niet vermeld. Jammer is, dat de 
schrijver geen notenapparaat heeft ingevoerd. De lezer kan derhalve niets naslaan. Weliswaar 
is bij elk hoofdstuk een lijst van belangrijke monografieën gevoegd, maar de gebruiker weet 
niet waar de vele citaten aan ondeend zijn. Het valt ernstig te betreuren, dat de auteur de 
technische zijde zo tekort doet. De overgang van houten naar ijzeren schip, van zeil naar 
stoom, van raderboot naar schroefstoomboot en de wedstrijd tussen kanon en pantsering 
blijven onbesproken. 
Het tweede gedeelte van het boek draagt als titel ’Die Organisation der deutschen Marine in 
Krieg und Frieden’. Dit deel is ontaard in een opsomming en encyclopedische behandeling 
van schepen, personeel, diensten, rangen, administratieve indelingen e.d. Het historische 
gebeuren wordt zeer oppervlakkig behandeld, zo krijgt de eerste wereldoorlog slechts twaalf 
bladzijden toegekend. 
In het derde gedeelte geeft Dülffer een goed overzicht van de gebeurtenissen op de vloot in het 
tijdsverloop tussen 1918 en 1939. Instructief is zijn uiteenzetting over de moeilijkheden in 
1918 en ’19. De vloot stond daarna niet meer zo sterk in de belangstelling. Wel werden 
pogingen ondernomen om de beperkende voorwaarden uit het verdrag van Versailles te 
ontduiken. Opvallend is de mededeling op blz. 416, dat het Ingenieurskantoor voor 
Scheepsbouw in Den Haag daarbij de helpende hand bood. Een door mij ingesteld 
onderzoekje leverde geen tastbaar resultaat op. Dülffer wijst er op, dat onder de oudere 
marinemensen, in tegenstelling tot de jongeren, de belangstelling voor het Nazisme gering 
was. Vanaf 1934 toonde Hider belangstelling voor de vloot. Hij bepleitte de bouw van 
superslagschepen, waartegen de marine-autoriteiten verzet aantekenden. Het was Raeder, 
die, rekeninghoudend met oorlog tegen Engeland en Frankrijk, de Führer kon overtuigen van 
de noodzakelijkheid van het treffen van voorbereidende stappen (zomer 1938). De lezer treft 
in dit gedeelte verschillende belangrijke mededelingen aan, die ontleend zijn aan moderne 
publikaties, maar door het ontbreken van annotaties kan hij deze nergens naslaan. Een nadeel 
is ook, dat een register ontbreekt, dat volgens een aantekening zal worden afgedrukt in deel IX. 
Dit neemt niet weg, dat het geheel een waardevolle bijdrage voor de Duitse marinegeschie- 
denis is. 

J.Verseput. 

FRIEDMAN, N., Batdeship. Design and development 1905-1945. Greenwich, Conway 
Maritime, 1978, 176 blz. ill. 

Dit boek is een kritische analyse van de ontwikkeling van het slagschip gedurende de laatste 
vier decennia, waarin het type nog een rol van betekenis speelde. De auteur kenschetst wijlen 
ons medelid ir.R.F.Scheltemade Heere als waarschijnlijk de eerste publicist, die bij de analyse 
van scheepsontwerpen uit het verleden uitging van zuiver scheepsbouwkundige criteria. 
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Voorzover wij kunnen beoordelen hanteert Friedman een methode, die op Scheltema’s 
pionierswerk geïnspireerd is, op zeer competente wijze. Toch is hij geen scheepsbouwer van 
professie: hij studeerde natuurkunde en is thans werkzaam bij het ’Hudson Institute’ te New 
York, waar hij zich bezighoudt met onderzoek op het gebied van de strategie, meer in het 
bijzonder the technical aspects of naval policy’. In dit boek geeft hij allereerst aan waarom de 
essentie van het bouwen van oorlogsschepen bestaat uit het vinden van een aanvaardbaar 
compromis tussen wat wij bij de Nederlandse marine de diverse stafeisen plegen te noemen en 
zulks zonder dat het schip in kwestie al te zeer uitdijt. Daarna behandelt hij in een hoofdstuk 
met de goed gekozen titel The ’Squeeze” globaal een aantal categorieën stafeisen om in de 
volgende hoofdstukken na te gaan hoe deze werden gerealiseerd bij de diverse typen 
slagschepen, die gedurende de gekozen periode werden gebouwd. Na elkaar komen aan de 
orde de romp annex zijn gedrag in zeegang, de bescherming tegen projectielen en mijnen, de 
voortstuwingsinstallade en de bewapening. Hierbij worden de resultaten van ingrijpende 
verbouwingen, zoals bijvoorbeeld diverse slagschepen ondergingen in de periode van de 
vlootverdragen van Washington en Londen, bepaald niet vergeten en komt ook een aantal niet 
gerealiseerde ontwerpen aan de orde. Bijzondere aandacht verdienen Friedmans uitwei¬ 
dingen over de ontwikkeling van de opvattingen omtrent horizontaal pantser in dejaren ’20 en 
’30. Hij verdedigt op overtuigende manier de stelling dat toen ’battleships were designed 
against a rather exaggerated aerial threat : in casu van grote hoogte aanvallende bommen¬ 
werpers, welker projectielen slechts een zeer geringe trefkans hadden. Eveneens in het 
hoofdstuk over de pantsering en de waterdichte onderverdeling vindt men een belangwek¬ 
kende beschouwing over ’the immune zone concept’. Het laatste hoofdstuk analyseert op 
welke manier bij het ontwerpen van een slagschip de ’requirements levied on the naval 
architect compete with one another’ (aldus de formulering op biz. 11 van Friedmans 
inleiding). Van de twee bijlagen geeft de eerste nuttige bijzonderheden betreffende de diverse 
formules, die gedurende de behandelde periode zijn gebruikt om de cijfers voor standaard- 
waterverplaatsing te verkrijgen, die men in handboeken als ’Jane’s’ pleegt aan te treffen. De 
tweede geeft de uitkomsten (in cijfers) van de analyse der behandelde scheepstypen in 
tabellarische vorm; het bijgevoegde commentaar probeert een patroon van ontwikkeling aan 
te geven voor die marines, welke zich meer dan incidenteel van slagschepen hebben voorzien. 
De afbeeldingen zijn goed gekozen en in het algemeen zeer behoorlijk gereproduceerd. In de 
bijschriften wordt ruime aandacht besteed aan het significante detail. Dit komt trouwens ook 
niet tekort in de eigenlijke tekst, niettegenstaande Friedman de grote lijn consequent 
vasthoudt. 
Het bijschrift van de foto op blz. 136 is in zoverre onjuist dat daar niet de ’Emperor of India’ 
maar de Empress of India’ is afgebeeld. Wat de tekst betreft moet ons één principiële 
bedenking van het hart. 
Wij weten, wij hebben ook aan den lijve ondervonden, dat bij het ontwerpenvan oorlogs¬ 
schepen de accomodatie voor de opvarenden in de regel sluitpost is. Toch vinden wij het niet 
te verdedigen haar zozeer buiten beschouwing te laten als Friedman gedaan heeft. Dat neemt 
echter niet weg, dat wij de laatste jaren zelden een kijk- en leesboek’ over een maritiem 
onderwerp onder ogen kregen, dat wij met zo weinig voorbehoud kunnen aanbevelen. 

Ph.M. Bosscher. 

JACKSON, G., The British whaling trade. London, Adam & Charles Black, 1978, 310 blz. ill. 

Na in zijn werk Hull in the Eighteenth Century’ (1972) reeds een hoofdstuk te hebben gewijd 
aan de historische walvisvaart van deze Engelse havenplaats, kwam er met ’The British 
whaling trade een studie tot stand die de gehele Britse walvisvaart omvat, met het accent op de 
economische betekenis van deze zeevaarttak. Jackson is er in geslaagd om op beknopte w ijze 
een goed werk te schrijven dat, duidelijk voor iedere belangstellende lezer, de Britse 
walvisvangst in vele facetten behandelt, want het boek is beslist niet alléén interessant voor de 
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economisch geïnteresseerden. Het boeit van het begin tot het einde en leidt ons door de gehele 
historie van de walvisvaart die, in kort bestek, verantwoord uit de doeken wordt gedaan. 
Beginnend met de baaivisserij rond Spitsbergen, in de periode 1604-1670, behandelt Jackson 
achtereenvolgens de ijsvisserij ten oosten en westen van Groenland, de uitbreiding van de 
vangst naar zuidelijker wateren tot rond Kaap de Goede Hoop en Kaap Hoorn en later, vanaf 
1808, nog verder tot Australië en Nieuw Zeeland. De moderne walvisvangst in de antarctische 
wateren, vanaf 1904, besluit de Britse walvisvaarthistorie. 
Na de constatering dat Jackson een goed werk heeft geschreven komen we echter direct bij een 
zwak punt in deze studie, namelijk de vrij smalle basis waarop het werk stoelt. Een bedrijf als 
de walvisvangst kan moeilijk beschreven worden zonder ook studie gemaakt te hebben van de 
historische walvisvaart van andere naties. Hier moeten we dan ook de oorzaak zoeken van een 
aantal onjuistheden als de auteur vergelijkingen maakt met bijvoorbeeld de Nederlandse 
walvisvangst. Hij citeert in dit verband uitsluitend Engelstalige auteurs als W.Scoresby Jr. en 
J.T.Jenkins en neemt ook hun onjuistheden over. Zo beschrijft hij (blz. 17) de Nederlandse 
nederzetting Smeerenburg op Spitsbergen als een stad waar in het vangstseizoen tot 18.000 
lieden verblijf hielden en laat hij de Nederlandse walvisvloot na 1642 snel groeien tot maar 
liefst 300 schepen. Onbegrijpelijk is dat ookjackson evenals andere Britse auteurs weer de fout 
maakt om de walvisvaarders van de westkust van Sleeswijk-Holstein met ’Dutch’ aan te 
duiden. In het kader van de equipering der schepen van de Britse Zuidzee Compagnie (blz. 
45) laat de schrijver weten dat van de officieren uitsluitend de ’captains’ Engelsen waren en de 
overigen Holsteiners van Föhr. Hij vermeldt echter niet, dat nog in 1725 op deze 
walvisvaarders de ’captain’ zich uitsluitend met de navigatie bezighield en dat de leiding bij de 
vangst in handen was van een commandeur. Deze commandeurs van de Zuidzee Compagnie 
kwamen ook zonder uitzondering van Föhr, terwijl de ’captains’ inderdaad bijna allen Britten 
waren. Uitzondering was de Nederlandse oud-commandeur en Zaandammer Willem Joor, 
die in de periode 1702-1706 voor de rederij van Willem Visser in zijn woonplaats voer. Het 
moet deze Joor zijn geweest die volgens Jackson in moeilijkheden kwam, toen hij trachtte 
landslieden aan te werven voor de bij ons verboden arctische vaart op Engelse schepen. 
Belangrijker is echter datjackson niet onderkent, dat de situatie van twee bevelhebbers op één 
schip, die op de Nederlandse schepen rond 1725 reeds lang niet meer voorkwam, voor de 
Britten in de ijsvisserij ongetwijfeld gevolgen had voor de slagvaardigheid tijdens de vangst. 
De pas aangeworden Föhringers waren totaal niet gewend aan deze overleefde situatie uit de 
tijd van de baaivisserij voor 1670. Deze toestand op de schepen van de met de ijsvisserij 
practisch onbekende Britten is veel eerder de door de schrijver genoemde sleutel voor de 
verklaring van de aanvankelijke mislukking dan het mislukken van de bevelhebbers. Schepen 
met uitsluitend ervaren Föhringer commandeurs als éénhoofdige leiding voor vangst en 
navigatie in het drijfïjs zouden ongetwijfeld meer kans op succes voor de Britten hebben 
gehad. Verder zou Jackson een parallel hebben kunnen trekken tussen de initiatieven van de 
Nederlanders bij de ijsvisserij (rond 1670) ten oosten van Groenland en die van de Britten 
(vanaf 1790) ten westen van dit eiland (blz. 80). Bij eerstgenoemde nieuwe activiteit 
te verzetten, terwijl ten westen van Groenland de Nederlanders niet in de grote Britse vangsten 
gingen delen door daar het vangstgebied uit te breiden, meer in tegendeel de vaart op Straat 
Davis practisch staakten. 
Wanneer (blz.80) Scoresby wordt aangehaald met betrekking tot de grootte van de geharpoe¬ 
neerde Groenlandse walvis in Straat Davis, die rond 1816 gemiddeld ongeveer 3296 meer spek 
zou opleveren dan de soortgenoot ten oosten van Groenland, dan is het riskant om hier 
zonder een duidelijke verklaring conclusies aan te verbinden voor vroegere jaren. Jackson 
toont dit ongewild zelf aan door (blz. 80) een tweetal walvisschepen uit Huil, in 1804, aan te 
halen. Het eerste schip kwam van het oude vangstgebied terug met het spek van maar liefst 44 
walvissen, terwijl de tweede walvisvaarder van Straat Davïs thuisvoer met een lading afkomstig 
van 13 dieren. Als we nu in aanmerking nemen dat een vangst van 30 walvissen ten oosten van 
Groenland, in 1786, door de Helderse commandeur Cornelis Baske, voor de Nederlandse 
walvisvaart al een zeer grote uitzondering was, maar de Engelse vangst van 13 walvissen, door 
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de ontsluiting van rijke vangstgebieden in Straat Davis, beslist niet als bijzonder moet worden 
gezien, dan ontkomen we niet aan de indruk dat de verhoudingen scheef worden getrokken. 
De oorzaak hiervan was het harpoeneren door de Britten in het oude, bijna leeggevangen, 
gebied ten oosten van Groenland van ’alles wat voor de boeg kwam’, inclusief zeer jonge 
dieren. In Straat Davis kon echter, door ruimere vangstmogelijkheden, toen nog meer selectief 
te werk worden gegaan. Met andere woorden: het verschil in grootte tussen de volwassen 
dieren in beide gebieden was toen en ook eerder niet zo groot als Jackson uit zijn bronnen 
afleidt, maar door het te kort aan deze grotere walvissen ten oosten van Groenland werd daar 
door de Britten medogeloos op alles gejaagd. Wanneer Scoresby dan ook berekent dat ’the 
average Greenland whale yieldet 9 1/2 tuns of oil’, krijgt dit een zeer wrange bijsmaak; we 
moeten beseffen dat het begrip ’average’ ten oosten van Groenland helaas iets anders 
betekende dan in Straat Davis waar, door de grotere mogelijkheden, de jonge walvissen in die 
periode nog niet interessant genoeg voor de jagers waren. Als Jackson ook nog vermoedt dat 
(blz.80) voor 1816 het verschil tussen de ’gemiddelde’ geharpoeneerde Groenlandse walvis 
ten oosten en ten westen van Groenland nog groter was dan de door Scoresby genoemde 32% 
is dit zeer discutabel als we daar ook de 18e eeuw bij betrekken, dus de tijd voor de Britten in 
Straat Davis ter walvisvangst gingen, (zie mijn bijdrage ’De spekopbrengst van de geharpoe¬ 
neerde walvissen in het Arctische vangstgebied gedurende de periode 1719-1760’, in 
’Mededelingen’ 37, 1978, blz. 27-35.). Jackson schrijft verder (blz.57) de opkomst van de 
Britse walvisvaart vanaf 1750 mede toe aan de omstandigheid dat de Nederlanders 
’demoralised’ waren door lage gemiddeld vangsten, ’especially in Davis Straits’ en daarom 
veel schepen terugtrokken uit de arctische vaart. Inderdaad was het aantal schepen sinds de 
twintiger jaren van de 18e eeuw teruggelopen, maar dit zette reeds rond 1730 merkbaar in. De 
oorzaak was in de eerste plaats de vermindering van het aantal kleine, niet specifiek voor de 
arctische vaart uitgeruste schepen die zich behalve met walvisjacht ook vooral met de 
handelsvaart bezighielden. Deze vaartuigen verdwenen langzamerhand en de echte walvis¬ 
schepen, met jacht als hoofddoel, gingen, wat kleiner in aantal, de boventoon voeren. Verder 
schrijftjackson de grote opkomst van de Britse walvisvaart, na 17 83, ook weer mede toe aan de 
vermindering van het aantal Nederlandse schepen in het arctische gebied. Dit is op zich juist, 
maar als Jackson deze verkleining toeschrijft aan de zeer moeilijke politieke en economische 
situatie in ons land na de Vierde Engelse oorlog, dan maakt hij dezelfde fout als meerdere 
historici. Bijna de hele scheepvaart in ons land beleefde namelijk in de periode 1784-1795 
weer een krachtig herstel. Helaas wordt dit tijdvak maar al te vaak in één adem genoemd met 
de rampzalige periodes 1795-1802 en 1803-1814. (Ook Dr.P.C.Emmer laat bijvoorbeeld de 
handel op Curasao en St.Eustatius na 1780 ’opdrogen’, resp. ’verlopen’ (Maritieme 
geschiedenis der Nederlanden III, Bussum, 1977, blz. 305). Niets is minderwaar. Beide 
eilanden kenden tot 1795 nog een levendige commercie met het moederland. Pas na 1803 was 
het definitief met handel van betekenis gedaan. (Zie in dit verband ook: P. Dekker, Willem ’t 
Hart, 1750-1830.... enz., Zaltbommel, 1966.). 
Dat bijna alleen de Nederlandse walvisvaart na de Vierde Engelse oorlog geen herstel 
beleefde, had andere oorzaken en wel voornamelijk het vasthouden aan oude gevestigde 
waarden. Er werden geen initiatieven genomen ten aanzien van nieuwe vangsttechnieken en 
betere jachtgebieden. Dit dus in tegenstelling tot de Britten die bijvoorbeeld hun kans grepen 
in Straat Davis maar ook, in navolging van de Amerikaanse walvisjagers uit Nieuw Engeland, 
in de Atlantische Oceaan, om de noordkaperen de potvis te achtervolgen, (zie ook: C. de Jong, 
Maritieme geschiedenis der Nederlanden, III, Bussum, 1977, blz. 350). Op dezelfde 
raadselachtige wijze als de Engelsen weigerden de vroegere baaivisserij bij Spitsbergen te 
verwisselen voor de lucratieve ijsvisserij, gaven de Nederlanders het op. Zeer snel werd onze 
arctische vaart nu overvleugeld door de energieke Britse ’nieuwelingen’. Jackson beschrijft 
ook deze verdere grote ontwikkeling van de walvisvaart, ’all over the world’, tot in het 
antarctische ijs. Hij eindigt met een ’conclusion’ en stelt dan in het kader van de walvisjacht 
onder andere: ’....almost the entire history of the trade every captain endeavoured to kill every 
whale he could, whether or not it was ’needed’ by the economy as whole’(blz.256). Dit is de 
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kern van de tragiek rond de walvis. Door de eeuwen heen is dit dier uitsluitend met financiële 
oogmerk, zonder enig verder inzicht, gejaagd door alle betrokken naties. Tot op de huidige 
dag hebben de animators van deze jacht hun zienswijze niet veranderd en daardoor zullen 
met het prachtige dier ook ongetwijfeld, noodgedwongen, de jagers verdwijnen. Tenzij.....Ja, 
maar die kans is helaas te verwaarlozen klein. Ondanks ’Greenpeace’. 
Een aantal tabellen met betrekking tot de vangstcijfers, aantallen schepen, havens van afvaart 
enz. completeren dit van harte aanbevolen werk. 

P. Dekker. 

KAISER, J., Segler in der Zeitenwende. Biografie der kleinen stahlernen Frachtsegelschiffe 
(1880-Gegenwart). Noderstadt, E. Heinemann, 1977, 239 blz., ill. 

Alleen al vanwege het feit dat dit boek op een uitgebreide en serieuze manier aandacht 
besteedt aan de kleinschalige bedrijven in de scheepvaart, verdient het besproken te worden in 
de Mededelingen. Het is het tweede boek van deze auteur. In 1974 verscheen van zijn hand 
Segler im gezeiten Strom, een biografie van de houten ewers. Zijn jongste boek geeft een 
beschrijving jan de ijzeren en stillen zeilschepen die in de Duitse kustwateren, voornamelijk 
het Elbegebied, gebruikt werden. Dit moet in ruime zin opgevat worden. Kaiser beperkt zich 
niet tot de in Duitsland gebouwde schepen. Naast uitgebreide beschrijvingen van diverse 
ewertypen komen ook de uit Nederland afkomstige tjalken, loggers, schoeners en schoener- 
aken aan bod. Zowel de vorm, tuigage en constructie als het gebruik van de vele schepen 
krijgen aandacht. 
Bij lezing van het boek wordt duidelijk dat de auteur een specialist is op zijn gebied en dat hij 
de schepen waarover hij schrijft niet alleen van foto’s en geschriften kent. Het materiaal voor 
zijn boek heeft hij op vele manieren verzameld. Gesprekken met oud-schippers en 
scheepsbouwers, archiefonderzoek en eigen opmetingen van oude schepen vormen de basis 
van zijn verhaal. Dit alles is verwerkt met een zekere Duitse ’gründlichkeit’ en dat maakt het 
boek tot een waardevolle bron voor hen die geïnteresseerd zijn in dekust- en binnenvaart. Wel 
moet worden opgemerkt dat de veelheid van gegevens de leesbaarheid niet overal ten goede 
komt. 
Dit Duitse boek is ook voor de Nederlandse geïnteresseerde van groot belang. Kaiser is er 
namelijk in geslaagd om het belang van de Nederlandse scheepsbouw, voornamelijk de 
Groninger, en de verspreiding van Nederlandse scheepstypen in Duitsland aan te tonen. Het 
hoofdstuk over de scheepsbouw heeft hij opgehangen aan de aktiviteiten van twee werven, 
namelijk: Schiffwerft Jacobs in Moorrege en scheepswerf Gebr. Van Diepen in Waterhuizen. 
Het blijkt dat de auteur goed thuis is in ons land, want men kan hem slechts op kleine 
schoonheidsfoutjes betrappen waar het om Nederlandse schepen en bedrijven gaat. 
Het boek maakt enigszins de indruk de pretentie te hebben een komplete beschrijving van de 
laatste zeilende vrachtschepen in Duitsland te zijn. Het is een voortreffelijk boek, maar 
kompleet kan een dergelijke studie nauwelijks zijn. Men zal bijvoorbeeld tevergeefs zoeken 
naar een goede beschrijving van de woonruimten aan boord van de diverse scheepstypen. 
Ook de lijst van nog bestaande traditionele, voor Duitse rekening gebouwde schepen achter in 
het boek is niet geheel volledig. Men kan dit de auteur nauwelijks kwalijk nemen. Een boek 
schrijven over een dergelijk onderwerp betekent pionierswerk. Kaiser is er in geslaagd om een 
groep schepen die in de Duitse (en Nederlandse?) maritieme literatuur totaal genegeerd 
werden op een aantrekkelijke wijze te beschrijven. 

F.R. Loomeijer. 
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KETTING, H., Prins Willem. Een zeventiende-eeuwse oostindiëvaarder. Bussum, de Boer 
Maritiem, 1979, 184 biz., ill. 

Het is verheugend dat eindelijk een goede beschrijving verschenen is van een van onze oudste 
contemporaine scheepsmodellen in de geest van Winter over het z.g. ’Hohenzollern-model’. 
Een toenemende belangstelling voor de constructieve bijzonderheden van de schepen die wij 
zo dikwijls op onze schilderijen afgebeeld zien, valt hieruit gelukkig te constateren. Het boek 
van de heer Ketting zal daaraan ongetwijfeld in belangrijke mate bijdragen. Uit de met veel 
zorg voor een duidelijke uitvoering vervaardigde tekeningen kunnen belangstellende zowel 
als modelbouwer zich een uitstekend beeld vormen van de voornaamste delen, waaruit een 
zeventiende-eeuws schip in principe was opgebouwd en van de onderlinge verbindingen. 
Daar schrijver stelt dat het boek geen wetenschappelijke pretenties heeft, heb ik getracht het als 
geïnteresseerde leek te lezen; enige punten vallen dan op, die ik toch liever op andere wijze 
behandeld had gezien. Wat de wat dieper geïnteresseerde leek bijvoorbeeld toch wel gaarne 
zal willen vernemen is de bron waarop de gegevens over de levensloop van het schip berusten; 
zo ook waar de uitbreiding tot 40 stukken gevonden kan worden. In het algemeen zou een iets 
uitvoeriger vermelding van bronnen hier en daar niet onwelkom geweest zijn. 
Wanneer de auteur meent dat aan de hand van zijn gegevens ook andere zeventiende-eeuwse 
modellen gebouwd of berekend zouden kunnen worden, is die stelling in haar algemeenheid 
toch wel wat optimistisch. Ik denk daarbij vooral aan het begin van de eeuw, met haar 
galerijen, smalle spiegels en nog geen blinde stengen, doch ook aan de veranderingen in het 
tuig. Ik had daarom gaarne R.C.Anderson’s ’The rigging of ships in the days of spritsail 
topmast 1600-1720’(Salem, Mass., 1927) vermeld gezien. 
De opzet, een overzicht van de scheepsbouw in de zeventiende eeuw te geven en daarin het 
originele model zowel als de bouw van de copie van de ’Prins Willem’ te betrekken is naar mijn 
mening niet aan de overzichtelijkheid ten goede gekomen. De beschrijving van het oude 
model komt er wel eens wat door in het gedrang. De overigens zeer uitvoerige, verklarende 
woordenlijst blijkt hier en daar toch nog niet geheel volledig genoeg; wat zijn bijvoorbeeld 
(voor de leek) verloren lippen (blz. 19)? Het steeds moeten opzoeken van begrippen in de 
woordenlijst maakt het lezen niet gemakkelijker; ware het niet beter geweest de belangrijkste 
’vreemde’ begrippen bij het eerste gebruik eenmaal kort te verklaren? Schrijver is naar mijn 
mening niet altijd even gelukkig met zijn tekst; hier en daar heb ik slechts met moeite de 
bedoeling van het geschrevene kunnen begrijpen. Gelukkig verduidelijken de prachtige 
tekeningen en de uitstekende teksten daarbij veel van hetgeen in het geschrevene onduidelijk 
bleef. 
Het heeft kennelijk moeite gekost uit de geweldige hoeveelheid gegevens een zodanige keuze 
te doen dat een overzichtelijk geheel werd gevormd; het hoofdstuk waarin de berekeningen 
van de touwdiktes volgens Witsens en van Yk vergeleken worden, kon bijvoorbeeld veel 
beknopter zijn, zonder aan kwaliteit in te boeten. Anderzijds mis ik een dektekening waarop 
aangegeven wordt waar het lopende touwwerk belegd werd. Bij de bespreking van de 
poortafstanden en de breedten blijkt en passant dat een 18-ponder een 5-duims loopmond 
heeft. Hoe was deze afmeting bij andere stukken, zal de modelbouwer zich afvragen en wat 
waren ook overigens de afmetingen van de verschillende kalibers geschut? Ik heb tevergeefs 
geprobeerd uit de berekeningen op blz. 129 het verband te reconstrueren tussen de 
waterverplaatsing van 757 last en de gewichten van romp en tuigage, het geschut met 
toebehoren en de rest van de uitrusting. Wat voor zin heeft in dit verband de opsomming van 
de gewichten van een achttal 12- en 18-ponders op blz. 134? 
Nog een enkel woord van zuiver technische aard. Op blz. 22 vestigt de tekst ’Boven op de 
buikstukken en tussen de oplangen werden de stutten geplaatst’ de indruk dat deze delen 
aaneensloten, hetgeen met enige moeite slechts uit de langsdoorsnede en het grootspant 
onjuist kan blijken te zijn. Ook vestigt de tekst de indruk dat alle spanten reeds dadelijk werden 
geplaatst, terwijl pas veel later over senten gesproken wordt ter aftekening van de huidstroken. 
Waarom de bij van Yk besproken methode niet gevolgd: twee middelspanten, eventueel nog 
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twee, dichter bij de einden, dan scheerstrook en een aantal senten aanbrengen en dan pas de 
spanten verder invullen? 
De beschrijving van de bouw van het model zal de amateur nog heel wat denkwerk bezorgen 
over de wijze van aanbrengen en weer afnemen van onderdelen, het harmonisch vlakmaken 
van de delen waarop huid en wegering moeten worden aangebracht, het vervaardigen van de 
inkepingen daar waar bijvoorbeeld balken en schaarstokken elkaar kruisen en meer dergelijke 
details. 
Iets dat moeilijk aan de schrijver ten laste gelegd kan worden, is het soms wel zeer slordige 
gebruik van de Nederlandse taal; iets dat men van deze uitgever niet gewend is. Wat 
bijvoorbeeld te zeggen van een tekst als: ’ook deze vadems hadden verschillende lengtes, of 
beter gezegd in drie groepen ingedeeld’ (blz. 111). 
Buiten het direct belangrijke bevat het boek een schat van secundaire gegevens, zoals 
salarisstaten, scheepsinventarissen en gegevens over het leven aan boord. 
Het komt mij voor dat een zekere onevenwichtigheid in de opbouw in hoofdzaak het gevolg is 
van de dubbele doelstelling van het boek; het verdient evenwel alle lof voor de duidelijkheid 
van de tekeningen en van de vele details die nuttig zijn voor een inzicht in de scheepsbouw van 
de zeventiende eeuw, zodat het, ondanks de gesignaleerde onvolkomenheden, in de 
verzameling van geen belangstellende mag ontbreken. 

B.E. van Bruggen. 

LEES, J., The masting and rigging of English ships of war 1625-1860. Londen, Conway 
Maritime, 1979, 207 blz., ill. 

Tot hiertoe werd het tuigen van schepen door meerdere auteurs behandeld volgens bepaalde 
perioden zoals b.v. R.C. Anderson die in 1927 ’The rigging of ships in the days of the spritsail 
topmast (1600-1720)’ publiceerde of E.W. Petrejus die in 1948 ’Het model van de oorlogsbrik 
’Irene’ uitgaf. Het werk van James Lees geeft echter een overzicht van de evolutie van de 
tuigage op Engelse oorlogsschepen van 1625 af tot omstreeks 1860. Wij leggen er wel de 
nadruk op, dat het over Engelse oorlogsschepen gaat en dat de gegevens dus niet zonder meer 
en blindelings op koopvaarders en op schepen van andere landen kunnen toegepast worden, 
waar de technieken soms anders waren. 
De auteur is verantwoordelijk voor de restauratie en het onderhoud van de verzameling 
scheepsmodellen van het National Maritime Museum te Greenwich. Dit is uiteraard de plaats 
waar men een bijzonder goede kijk op de evolutie van de tuigage van Engelse schepen heeft, 
waar men tevens ook over practisch alle handschriften en gedrukte bronnen over het 
onderwerp beschikt. . . 
Het thema wordt ingedeeld in vier grote hoofdstukken: I- het bemasten, II- het tuigen, III- het 
zeilmaken; IV- zeemanschap. Deze hoofdstukken worden dan nog gevolgd door een 
aanhangsel met lijsten die de afmetingen van masten, rondhouten en tuig opgeven. In het 
eerste deel worden alle onderdelen van de masten, rondhouten, marsen, zalings, ezel¬ 
shoofden, stampstokken, davits en botteloeven stuk voor stuk beschreven. Deel twee- wel het 
belangrijkste - handelt over het tuigen van de masten, mars- en bramstengen, de blinde steng, 
ra’s, gaffels, zowel wat betreft het staande als het lopende want en de zeilen. In deel drie wordt 
de samenstelling van de zeilen besproken, zowel van de vierkante als van de langsscheepse. 
Het laatste deel geeft een overzicht van de volgorde waarin de masten en de ra’s getuigd 
worden en een interessante chronologische lijst van de veranderingen die in de tuigage plaats 
grepen tussen 1625 en 1860. Men bespreekt er eveneens het touwwerk, allerlei bindsels en 
knopen, blokken, juffers, kousen en dergelijke. Daarbij hoort eveneens de omschrijving met 
plattegrond van het beleggen van het lopend want op vijf typen van schepen: van een schip met 
20 stukken tot een linieschip en dit tussen 1719 en 1850. 
Ieder van deze hoofdstukken wordt gevolgd door een aantal foto’s van scheepsmodellen en 
onderdelen van het tuig. Er zijn ook enkele eigentijdse plans of tuigschema’s opgenomen, 
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naast enkele meer illustratieve platen met schilderijen of gravures. De kwaliteit van de foto’s 
ligt echter niet zeer hoog. Opnamen van zwaar beschadigde modellen dragen ook niet bij tot 
verheldering van het onderwerp en over het algemeen is uit dit deel van het boek niet veel te 
leren. Enkele oorspronkelijke gravures zijn voorzien van een cijferlegende, waardoor 
tuigonderdelen aangeduid worden, maar de auteur heeft het niet nodig gevonden de 
verklaring van deze cijfers in het werk op te nemen. Dit had nochtans enigszins kunnen 
bijdragen tot het ondervangen van een tekort, nl. het ontbreken van een synthese over de 
tuigage. Alle onderdelen worden afzonderlijk voorgesteld en enkel in de genoemde gravures 
krijgt men een enigszins klaar beeld van het onderling verband. Een tuigplan van de 
behandelde schepen ware zonder twijfel gewenst. De auteur zegt in zijn inleiding wel dat het 
niet zijn bedoeling is te leren hoe men een model moet optuigen, maar het is wel jammer dat 
de leek het boek daarvoor dan niet kan gebruiken, tenzij met veel moeite. Men moet 
inderdaad al behoorlijk thuis zijn in het onderwerp om te weten waar precies het besproken 
onderdeel zit. Er wordt ook niet één schip behandeld, maar meerdere, gaande van een schip 
met 20 stukken tot een linieschip. Wat bij welk type hoort, wordt niet altijd gezegd en men mag 
niet stellen, dat een gegeven technische toepassing op alle schepen gangbaar was. Wel wordt 
voor vele tuigonderdelen aangegeven wanneer het voor het eerst gebruikt werd en tot wanneer 
het diende. Dit is natuurlijk een belangrijk punt als het er op aan komt een scheepstype te 
identificeren naar een aantal bijzonderheden in de tuigage. Het is wel tamelijk moeilijk 
werken met de nochtans zeer uitgebreide index. Deze is niet gewoon alfabetisch gerangschikt, 
maar alfabetisch volgens ieder hoofdstuk. Men moet dus al weten in welk hoofdstuk men een 
bepaald onderdeel moet vinden. Aan de andere kant zijn de talrijke tekeningen zeer duidelijk 
en leerrijk en het boek vormt in zijn geheel een zeer waardevol naslagwerk, in het bijzonder 
dan van Engelse schepen. 

J. van Beylen. 

NAUTICAL TERMS. The Country life book of nautical terms onder sail. 
An illustrated guide to the language of the great sailing ships and the men aboard them. 
Londen, Country Life Books, 1978. 

Het wordt de hedendaagse lezer van maridem-historische boeken en de onderzoeker op dit 
terrein voortdurend gemakkelijker gemaakt om de voor een belangrijk deel in onbruik 
geraakte terminologie in de zeilvaart te begrijpen. Niet alleen worden oude woordenboeken 
zoals Röding’s Allgemeines Wörterbuch der Marine, Falconer’s an Universal Dictionary of the 
Marine of Jal’s Glossaire Nautique heruitgegeven of bewerkt, maar ook worden nieuwe 
boeken in dit vlak samengesteld. Het gaat dan of om een soort encyclopedie van de 
scheepvaart in het algemeen - bijvoorbeeld de zevendelige Maritieme Encyclopedie van 
Nederlandse bodem of The Oxford Companion to Ships and the Sea - of om boeken zuiver 
beperkt tot woord - en begripsverklaringen. Het onderhavige boek is er een van dit tweede 
genre. Dergelijke publicaties zijn handig maar ook altijd prijzig. 
Een team van personen met ervaring in de zeevaart heeft dit ’Book of Nautical terms under 
sail’ samengesteld. Ieder nam een of meer onderdelen voor zijn rekening, schreef bij elk een 
korte inleiding van twee bladzijden en groepeerde daarna de termen, die op het onderdeel 
betrekking hebben in meestal alfabetische volgorde in onderafdelingen bijeen. Hoofdstuk zes 
bijvoorbeeld is gewijd aan ’Anchor, Capstan and Windlass’ en is onderverdeeld in 06.01 
Anchoring the Vessel, 06.02 Anchor, anchor fittings and stowage, 06.03 Capstan, windlass 
and cables. Bij de meeste hoofdstukken loopt die verdeling wat verder uit, bij ’Building a Ship- 
Keel to Bulwarks’, zelfs tot zeventien paragrafen. In totaal zijn er twintig hoofdstukken, 
variërend van tuigage, vlaggen en seinen, zeemansleven en gebruiken tot navigatie en getijden 
en stromen. Talloze illustraties, ook tekeningen, verduidelijken en verluchten de tekst. Het 
boek is niet gepagineerd, omdat het gebruik van hoofdstuk- en paragraafaanduidingen als 
17.05 verdere aanduidingen niet strikt nodig maakt. Het doet echter toch wel vreemd aan, 
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want de inleidingen zijn zonder enige nummering. Ik schat het boek op ongeveer 300 
bladzijden. Een index waarin elke term, die wordt verklaard, is opgenomen, maakt het boek 
prima toegankelijk en dat is het voornaamste. 
De Nederlandse gebruiker zal direct bemerken dat het boek vooral op de Engelse zeilvaart Ls 
afgestemd. Het is altijd weer treffend hoe voor een Engelsman het grote achttiende-eeuwse 
Engelse oorlogsschip (lees de Victory) het referentiekader is om termen uit de bouw van een 
schip en de onderdelen uit te leggen. Ook valt op dat in het hoofdstuk scheepstypen het 
gewone grote zeventiende-eeuwse koopvaardijschip ontbreekt. De Engelsen bezaten dat toen 
zelf immers eigenlijk nog niet. Verder vermag men een levensgroot vraagteken te stellen bij de 
opmerking dat tot in de negentiende eeuw geen verschil bestond tussen zeelieden bij de 
koopvaardij en de marine. Ook voor de Engelse zeevaart lijkt me dat deze simplificatie sinds 
Lloyd’s The British Seaman (1968) herziening behoeft. 
Bij een boek als dit is het onvermijdelijk dat niet iedere term wordt aangetroffen of dat de juiste 
uitleg wordt gegeven. Het is tenslotte een eerste in zijn soort. De Nederlandse lezer echter van 
Hornblower of Conrads of van een verslag van een moderne zeilrace zal heel wat termen, die 
hem niet duidelijk zijn, verklaard vinden. Wil hij zelf eens over een maritiem onderwerp in het 
Engelse schrijven, dan biedt ook daarbij het boek vast hulp. 

RANFT, B. (ed), Technical change and British naval policy 1860-1939. Londen, Hodder & 
Stoughton, 1977, 178 biz., ill. 

In dit boek is een zevental lezingen gebundeld. In het eerste, van de hand van Bryan Ranft, 
wordt naast de bescherming van de Britse handel de voorbereiding van strategische plannen 
in de tijd van 1860 tot 1906 besproken. Een belangrijk aspekt was het konvooiëren van 
koopvaardijschepen. Steeds meer won de overtuiging veld, dat ’defence of the ocean trade 
primarily rests on the defeat of the enemy’s batde fleet or its compulsory inactivity’ (biz.9). 
Engeland met zijn wereldbelangen moest ook denken aan de strijd buiten Europa. Hier zou 
een kruiservloot uitkomst moeten brengen, maar dan moesten er ook steunposten zijn, 
hetgeen voor het Britse Rijk niet zo moeilijk was. Hier is een algemeen probleem aangesneden 
en het valt te betreuren, dat Ranft geen melding maakt van de opvattingen van de Jeune Ecole. 
Inde negentiger jaren meent admiraal Richards, dat de marine haar taak zal kunnen vervullen 
wanneer zij over 106 schepen zal kunnen beschikken, hetgeen betekende, dat er een tekort van 
42 bodems was. Hij bepleitte een bouwprogramma, dat in 1899 moest zijn voltooid, waarbij 
eventueel gebruik gemaakt kon worden van hulpkruisers. Het voor Engeland zeer dringende 
vraagstuk van een ononderbroken im- en export hield velen bezig. Fisher geloofde, dat het het 
beste zou zijn als kruisers op bepaalde punten zouden worden samengetrokken. Hij meende, 
dat dan een vijandelijke vloot, op zoek naar koopvaardijschepen, naar buiten zou worden 
gelokt, waardoor een treffen zou kunnen plaatsvinden. 
Alan Cowpe toont in zijn werkstuk aan, dat de Engelse marine het gevaar van de 
torpedoaanval ernstig inzag en daarom had aangedrongen op de bouw van met kanons 
bewapende torpedojagers. Een probleem, dat sterk in de belangstelling stond, was waar de 
oorlogsschepen moesten worden gebouwd. Hugh Lyon toont in zijn bijdrage aan, dat in 
verband met de opgedane ervaring de voorkeur diende te worden gegeven aan partikuliere 
werven. 
Het spreekt vanzelf, dat de marine ervaringen opdeed uit vroeger gevoerde oorlogen, hetgeen 
speciaal gold voor de Russisch-Japanse oorlog uit 1904/05. Over deze kwestie schrijft Philip 
Towle. Japan gebruikte middelzwaar en zwaar geschut, dat afzonderlijk kon worden 
afgevuurd. De waarde van het geschut was daardoor wel aangetoond. Fisher sloot zich hierbij 
gedeeltelijk aan, want hij gaf de voorkeur aan het gebruik van zwaar geschut aan de brede 
zijde, dat echter collectief moest worden afgevuurd. 
Een wapen, dat tijdens de wereldoorlog van grote betekenis bleek, was de onderzeeër. David 
Henry wijst er op, dat Engeland na die oorlog ijverde voor de afschaffing van dit wapen, maar 
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langzamerhand ging de marineleiding overstag. De ontwikkeling van dit wapen kwam echter 
tengevolge van de financiële moeilijkheden tijdens de crisis moeilijk op gang. 
Ook het vliegtuig was een nieuw wapen. Hieraan schenkt Geoffrey Till aandacht. De 
meningen liepen uiteen, de meesten geloofden, dat een oorlogsschip een luchtaanval zou 
kunnen afslaan door de inzet van deugdelijk afweergeschut, terwijl het ook gunstig was 
wanneer het oorlogsschip, dat werd aangevallen, goed wendbaar zou zijn. De slag bij Jutland 
bracht een keerpunt in de berichtgeving. Na november 1916 ontving, volgens Anthony Wells, 
de Grand Fleet dagelijks mededelingen betreffende de Duitse vlootbewegingen, waarvan ook 
de koopvaardij gebruik kon maken. Wel werd de verdere ontwikkeling na de oorlog 
verwaarloosd, maar in november 1937 werd de Operational Intelligence Centre opgericht. 
De konklusie moet wel zijn, dat toen de tweede wereldoorlog uitbrak de marine in 
verschillende opzichten redelijk was toegerust, maar verwaarloosd waren: de bescherming 
van de overzeese handel, de bestrijding van onderzeeërs, speciaal in de nachtelijke uren als 
deze vaartuigen boven water konden komen zonder veel gevaar voor ontdekking, en het 
gebruik van de luchttorpedo. Deze achterstand moest tijdens de oorlog worden ingehaald. 
Het geheel is een belangrijke bijdrage voor de historie der Britse marine geworden en het boek 
bevat veel stof voor belangstellenden. Het is jammer, dat er geen bijdrage betreffende de 
ontwikkeling van de grote pantserschepen is, terwijl het zeker ook dienstig was geweest 
wanneer meer aandacht aan operationele plannen was gegeven. 

J. Verseput. 

SCHEPEL, A.F. (ed), West Afrika 1857/1858. Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. Schiedam, 
Interbook, 1978 (Stichting Historische Publicaties Roterodamum, deel 20), 228 blz.,ill. 

’In opdracht van het Rotterdamse handelshuis Kerdijk en Picoffs begaf Lodewijk P. Kerdijk 
zich in 1857 naar Afrika om zich daar persoonlijk op de hoogte te stellen van de 
mogelijkheden om handel te drijven. Hij vertrok in augustus 1857 en is in West-Afrika 
werkzaam gebleven tot zijn dood, minder dan vier jaar later. Reeds op 30 mei 1861 overleed 
hij nl. te Banana aan de mond van de Kongo, aan ’koorts’, waarschijnlijk malaria, maar het kan 
ook wel zwartwaterkoorts geweest zijn’. Met deze lakonische woorden begint Schepel zijn 
inleiding op het in vele opzichten belangwekkende verslag, dat Kerdijk opstelde over zijn reis 
naar en vooral de eerste maanden van zijn verblijf aan de kust van West-Afrika (tot februari 
1858). Tot 1872 bezat Nederland een kwijnende reeks bezittingen aan de Goudkust, maar het 
waren meer de bocht van Biafra en het Kongo-bekken, die de aandacht van Hendrik Kerdijk 
en Lodewijk Pincoffs (de firmanten van K & P) getrokken hadden. Er bestond dan ook geen 
connectie met de eerdere Amsterdamse activiteiten van de firma’s J.Boelen 8c Co en 
Trakranen, noch met die van de Rotterdammer H. van Rijckevorsel, geleid door Hendrik 
Muller, die zich vooral op de Goudkust, en zijn hoofdstad St. George d’Elmina, gericht 
hadden. Integendeel, zoals Schepel nauwkeurig uit de doeken doet, lag de oorsprong van deze 
onderneming in het centrum van de industriële revolutie, Manchester. Hier was een broer van 
één der firmanten, Simon Pincoffs als fabrikant en handelaar in verfstoffen en chemicaliën 
gevestigd. Bij hem was Hendrik Kerdijk’s jongere broer, Lodewijk (geboren 1831), werkzaam, 
voordat hij op zijn missie naar Afrika werd gestuurd. Via hem ook waren K 8c P in relatie 
getreden met de van oorsprong Hannoveraanse koopman en textielexporteur Leopold 
Samson, die ook al door zijn eerste huwelijk, met Henriette Jacobson, nauwe banden met de 
Rotterdamse koopmanswereld bezat. In 1856 of 1857, juist voordegrotecrisis van het laatste 
jaar, namen K 8c P tegen een overigens onbekende som Samson’s ondernemingen, inclusief 
schepen en handelsetablissementen, op de Afrikaanse kust beoosten Sierra Leone over. 
Geheel onbekend met de gang van zaken aldaar en overtuigd van de noodzaak een vertrouwd 
vertegenwoordiger ter plaatse te hebben, vonden K 8c P het wenselijk broer Lodewijk er op uit 
te sturen. Zoals deze spoedig zou ervaren, was dit noch een overbodige noch een voorijlige 
maatregel. 
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Tot zijn dood in 1861, met een onderbreking in 1859 wegens een kort verblijf in Europa, 
leidde Kerdijk de zaken in Afrika. Ook daarna werd de handel voortgezet en zodanig 
uitgebreid, dat in 1866 de c.v. Africaansche Vereeniging kon worden opgericht. Het was de 
ineenstorting hiervan, na een reeks malversaties van Lodewijk Pincoffs, die het grote 
Rotterdams schandaal van dat jaar ontketende. 
Het voorliggende boek vormt een waardevolle aanvulling op de recent verschenen biografie 
van Hendrik Muller Szn. (zie de bespreking in Mededelingen 36,1978, blz.73). Het behandelt 
de beginstadia van een nieuwe phase in de belangstelling, ook in Nederland, voor de 
Afrikaanse handel, die zich vooral in het gebied van de Kongo-monding nog maar aarzelend 
van de slavenhandel aan het losmaken was. Schepel’s inleiding bevat een gedetailleerd verslag 
van de familierelaties en -omstandigheden der betrokkenen, de overname van Samson’s 
zaken door K 8c P, en vooral ook de ontwikkeling van de opvolgende handelsvestigingen aan 
de Kongo en op de Noordangolese kust. Hij is evenwel wat te spaarzaam geweest met gegevens 
en inzichten aangaande de meer commerciële aspecten van het bedrijf, waarover met name 
een reeks uitvoerige brieven van Kerdijk en ander materiaal uit het archief van de Nieuwe 
Afrikaansche Handelsvennootschap belangrijke gegevens bevatten. Ook de hiermee direkt 
verbonden rederijzaken en scheepsbewegingen hadden systematischer behandeld kunnen 
worden; men zie bijvoorbeeld de uitgebreide, maar geheel geïsoleerd staande voetnoot 70 op 
blz. 93. Blijft de handel als zodanig daardoor wat te veel in het duister, en Muller’s biografie 
belangrijk voor een wijder perspectief, Kerdijk’s verslag is een uniek document, vanuit een 
Nederlands gezichtspunt, van de omstandigheden waaronder de Europeanen op de 
Afrikaanse kust leefden. Uitgebreid geannoteerd, en ook hier is het in het tot leven wekken van 
namen en personen dat Schepel zich van zijn sterkste en meest informatieve zijde toont, bevat 
het uitvoerige en levendige beschrijvingen van plaatsen als Fernando Poo, Cabinda, 
Quisembo, Ambriz, Loandaen St. George d’Elmina. Ondanks zijn onervarenheid op de kust, 
was Kerdijk een scherpzinnig waarnemer en vooral zijn observaties in de hoofdplaats van de 
Nederlandse Goudkust vormen een bron van betekenis voor de sociale historicus Opvallend 
is Kerdijk’s tweeslachtige houding tegenover de inheemse bewoners: hij was nog niet in staat 
de paradox te verwerpen, dat op korte termijn de slavenhandel en slavernij hun toestand 
scheen te verbeteren. In navolging van de meeste Europeanen ter plaatse vertoonde hij een 
levendige belangstelling in zwarte vrouwen. Hij beschreef zijn ontmoetingen met hen in naief 
pseudo- romantische termen (’voer voor psychologen’) die er weinig twijfel aan laten bestaan, 
dat hij zich (Schepel’s mening ten spijt) vermoedelijk spoedig een zwarte metgezellin 
verworven zal hebben. 
Het boek wordt gecompleteerd door een literatuuropgave, een ruime index, en een 
aanzienlijke reeks illustraties en verhelderende kaarten. Ondanks het soms wat beperkte 
perspectief sluit het op een geslaagde wijze aan op de biografie van Muller, zowel in conceptie 
en inhoud als verzorging; de uitgevers, Interbook, mogen eveneens gecomplimenteerd 
worden voor de voortreffelijke produktie in identieke stijl als Muller. 

F.J.A. Broeze. 

SCHNALL, U., Navigation der Wikinger. Oldenburg/Hamburg, Stalling, 1975 (Schriften des 
Deutschen Schiffarhtmuseum, Band 6), 207 blz., ill. 

’Wer die Zeugen der frühmittelalterlichen Seeschiffahrt in Skandinavien sieht, die Schiffe von 
Gokstad, Oseberg, Tune, Skuldelev etc. bewundert das schiffbauliche Können der Wikinger; 
wer sich met Geschichte und Literatur der Nordleute beschaftigt, findet berichte über kühne 
Fahrten nicht nur um den ganzen europaischen Kontinent herum, sondern auch über den 
Nordadantik nach Island, Grönland und Amerika; wer aber etwas erfahren will darüber, (wie) 
die Wikinger diese erstaunlichen seemannischen Leistungen vollbrachten, muss sich mit 
Theorien auseinandersetzen, denn die Quellen selbst geben kaum eine direkte auskunft’. 
Met deze zin opent de phililoog Dr. Uwe Schnall het voorwoord van zijn studie die als 
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ondertitel ’Nautische Problemen der Wikingerzeit im Spiegel der schriftlichen Quellen’ 
draagt. Het is een hier en daar uitgebreide versie van zijn in 1971 aan de Universiteit van 
Göttingen geaccepteerde dissertatie. Het was omstreeks 1965, dat de vraag hoe de Vikingen 
navigatorisch kans zagen grote stukken oceaan over te steken, zich bij hem opdrongen hij die 
vraag tot uitgangspunt van zijn promotie- onderzoek maakte. Voor ons ligt het resultaat, dat 
we als een belangrijke bijdrage bij de bestudering van de vroege Europese navigatie moeten 
beschouwen. 
Aangenomen wordt dat de bewoners van de Nederlanden de stuurmanskunst van Zuid- 
Europeanen hebben geleerd, en voor oceaan-navigatie is dit ook zeker het geval, maar ook 
voordat deze Zuideuropese invloeden ons land bereikten, bevoeren de Nederlanders al de 
zee. Ook toen al moeten zij een zekere hoeveelheid kennis van de navigatie hebben gehad, al 
weten wij niet op welk peil deze kennis stond. Is het mogelijk dat een deel van die kennis 
afkomstig was van de Noormannen die onder andere ook onze streken bezochten. Het lijkt 
mij niet helemaal uit te sluiten. Deze vraag komt in Schnall’s studie niet aan de orde, evenmin 
trouwens de vraag in hoeverre de Vikinger navigatiekunst door ander volken is overgenomen. 
Een onderzoek hiernaar zou de waarde van dit boek zeker hebben verhoogd, maar tevens de 
auteur voor een ongelofelijk zware taak hebben gesteld. 
Nu hebben wij voor ons een afgerond onderzoek waarin alle aspecten van de Vikingnavigatie, 
voor zover die uit thans bekende schriftelijke bronnen zijn te distilleren, aan de orde komen. 
Het zijn alleen de schriftelijke bronnen die ons iets vertellen over de vroege navigatie. 
Archeologische vondsten zijn er niet, althans geen overtuigende. Schnall is zo voorzichtig om 
het bij Dorestad gevonden lood niet zonder meer tot navigatiemiddel te bestemmen (blz.49). 
De door Solver ontdekte, vermeende Noorse peilschijf, die omstreeks 1953 zoveel stof deed 
opwaaien in de historische-navigatiewereld (blz. 85/86) wordt door hem serieus behandeld 
maar niet als navigatie-instrument beschouwd. 
Wat de schriftelijke bronnen betreft moet worden opgemerkt dat men zich hierbij geen 
zeevaartkundige werken moet voorstellen, maar sagen, reisverhalen enz. die vaak pas na 
jarenlang mondeling te zijn doorgegeven op schrift zijn gesteld. Door deze teksten zorgvuldig 
te bestuderen kan men uit bepaalde mededelingen kennis van navigatie en zeemanschap 
destilleren, die kenmerkend geacht kan worden voor de Vikingen. Een gemakkelijk herken¬ 
baar voorbeeld hiervan is (blz. 43) een reisverhaal van een schip dat een fjord (de Westfjord) 
verlaat en pas de (gewenste) zuidelijke koers gaat voorliggen als ’de zee tot het midden van de 
bergen is gekomen’. Nu weet men door bewaard gebleven schepen de ooghoogte van de 
waarnemer en uit de moderne zeekaart de hoogte van de betreffende bergen bij de monding 
van de fjord. Hieruit is gemakkelijk te berekenen hoe ver het schip uit de kust voer. (De 
uitkomst, ca. 60 km, wordt door Schnall niet in zeemijlen gegeven, zodat iemand die de 
situatie in een zeekaart wil bekijken, de km eerst in zeemijlen moet omzetten). 
Schnall onderzoekt de waarde van zijn bronnen (hfdst.II), in sommige gevallen kon de 
juistheid van een sage bewezen worden door bodemvondsten, waardoor de betrouwbaarheid 
betrekkelijk hoog komt te liggen. De auteur heeft zijn boek op een overzichtelijke manier 
ingedeeld; na de inleiding en de bronnenbehandeling volgen hoofdstukken over kustvaart 
(hfdst.III) met de daarbij gebruikte hulpmiddelen, en grote vaart (hfdst.IV). Dit laatste 
hoofdstuk is in tweeën verdeeld, het eerste deel gaat over de hulpmiddelen en instrumenten, 
het tweede over de vaart op Ijsland. 
Van de instrumenten wil ik er twee noemen, de zeilsteen en de zonnesteen. Een zeilsteen is een 
stuk natuurlijk magneetsteen gebruikt om de noordrichting mee te vinden, al dan niet met 
behulp van een ijzeren naald.Schnall laat de discussie over de twee klassieke kompastheorieen 
de revue passeren: (a) de Noormannen ontdekten het kompas en introduceerden het in het 
Middellandsezeegebied;(b) het kompas werd in Middellandsezeegebied uitgevonden, de 
Noormannen namen de vinding op hun reizen daarnaartoe over. (Schnall laat hier terecht 
buiten beschouwing dat de eigenschappen van natuurlijk magneetsteen in China al veel 
eerder bekend waren, blz. 82). Het andere instrument is de ’’zonnesteen” die in verschillende 
bronnen wordt genoemd (hoewel meestal niet in verband met navigatie). Deze werd gebruikt 
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om bij bewolkte lucht de zon te vinden. Men hield de steen omhoog en als deze in de lichting 
van de (onzichtbare) zon kwam, begon de steen te stralen, waardoor plaatselijke tijd en de 
kompasrichtingen bij benadering bekend werden. Schnall besteedt veel aandacht aan dit nog 
steeds onbekende mineraal en komt tot de conclusie dat deze geheimzinnige steen, die onder 
meer in vroege kerkinventarissen wordt genoemd, beslist geen navigatie-instrument is. 
Uit de vaart op Ijsland, waar al spoedig regelmaat in kwam, blijkt hoe hoog de stuurmanskunst 
bij de Vikingen was ontwikkeld. Schnall onderscheidt hier drie routes (a) via de Shetland en 
Faröer eilanden; (b) door langs de Noorse kust noordelijk te varen tot de breedte van Ijsland 
was bereikt en daarna pal west; (c) rechtstreeks de oceaan over. Van deze laatste route zijn 
onvoldoende vermeldingen om het regelmatig gebruik ervan te kunnen aantonen. 
Het is bij dit laatste deel van het boek (de vaart op Ijsland en de daarmee gepaard gaande 
behandeling van zeestromen, winden enz.) dat het gemis aan illustraties zich erg doet 
gevoelen. Dat geldt in feite voor het hele boek, maar het wordt hier bepaald lastig. Er wordt van 
de lezer een behoorlijke hoeveelheid kennis verwacht van Noorse en IJslandse geografische 
namen. Ook breedtes, lengtes, verheden, zeestromen en winden worden genoemd zonder dat 
ze in een kaart zijn terug te vinden. Tenminste één goede kaart met deze belangrijke gegevens 
had opgenomen moeten worden en dan wel met de namen in het Duits en niet zoals bij het 
piepkleine kaartje op blz. 137 inhetNoors. Nog beter waren een aantal kaarten geweest waarin 
de in de tekst verwerkte gegevens per thema zijn getekend. 
Dit zijn dan mijn enige woorden van kritiek op dit boek dat natuurlijk ook een zeer uitvoerige 
literatuurlijst heeft, waarin niet alleen Scandinavische en Duitse, maar ook Engelse en 
Nederlandse werken worden genoemd. Zoals ook bij de eerdere publicaties uit deze serie van 
het Duitse scheepvaartmuseum in Bremerhaven, is de uitvoering fraai. Omslag, lettertype, 
papier enz. doen prettig aan. Vergelijkt men de uitvoering van de ’Schriften’ met die van de 
’Maritime Monographies’ van het Maritime Museum te Greenwich, dan komen de eerste veel 
gunstiger uit de bus, maar ze zijn dan ook veel duurder. 

W.F.J. Mörzer Bruyns Jr. 

STAMMERS, K., The passage makers. The history of the Black Ball Line of Autralian Packets, 
1852-1871. Brighton, Teredo Books, 1978, 508 blz., ill. 

De geschiedenis van de Britse koopvaardijvloot onder zeil in de periode na de afschaffing der 
scheepvaartwetten in 1850 is bepaald geen verwaarloosd terrein. Met name de schepen, 
rederijen en gezagvoerders in de vaart op Australië en China hebben ruimschoots in de 
belangstelling gestaan, getuige bijvoorbeeld de klassieke reeks van hoofdzakelijk anecdotische 
werken van Basil Lubbock (’The Blackwall frigates , The colonial clippers , The China 
clippers’), A.G. Course’s ’Painted ports’(over de firma Devitt & Moore), en van David 
MacGregor ’The tea clippers’ en ’The China Bird’. Alleen het laatst genoemde boek kan, wat 
betreft zijn wetenschappelijk niveau, vergeleken worden met de studies, die voornamelijk in 
Liverpool door Francis Hyde en zijn navolgers aan de Britse stoomvaart gewijd zijn: Blue 
Funnel’ en ’Cunard’ (door Hyde zelf), ’Elder Dempster’ en ’Sir Alfred Jones’ (door P.N. 
Davies), of ook ’John Samuel Swire’ (door Sheila Marriner en Hyde). Hoewel populaire 
werken van uiteenlopende aard ook in de stoomvaart in grote getale voorkomen, kan een 
duidelijk contrast met de historiografie van de zeilvaart worden geconstateerd. Gezien de 
schamele hoeveelheid aan materiaal uit bedrijfs- en persoonlijke archieven over de zeilvaart, 
die is bewaard gebleven, is dit niet verwonderlijk, al mag wel gesteld worden, dat dat weinige 
materiaal tot nu toe weinig effectief gebruikt is. Het is tegen deze achtergrond, dat Michael 
Stammers’ambitieus en luxueus gepresenteerde 'The passage makers beoordeeld moet 
worden. 
De in 1852 door James Baines en Thomas Mackay te Liverpool opgerichte Black Ball Line was 
gedurende de twintig jaar van zijn bestaan één van de meest prominente en spectaculaire 
Britse zeilvaartrederijen, en als zodanig is iedere serieuze studie ervan meer dan welkom. Na 
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het eclatante succes van de ’Marco Polo’, die in 1852 door ’Bully’ Forbes gedreven alle 
bestaande records voor de reis naar Melbourne en terug verpulverde, verwierf de lijn binnen 
enige jaren een grandioze vloot van nieuwe in Groot-Brittannië, Canada, en vooral de 
Verenigde Staten gebouwde snelzeilers. Het hart hiervan werd, naast de ’Marco Polo’ en de op 
zijn eerste uitreis rampzalig vergane Aberdeense ’Schomberg’, gevormd door het schitte¬ 
rende kwartet klippers, dat in 1854-55 door Donald Mckay te Boston gebouwd werd. De 
’Lightning’ (2093 ton), ’Champion of the Seas’ (2447 ton), ’James Baines’ (2515 ton) en 
'Donald McKay’ (2604 ton) waren (afgezien van de ongelukkige ’Great Republic’, die trouwens 
ook éénmaal door de Black Ball Line gecharterd werd) achtereenvolgens de grootste 
zeilschepen ter wereld en alle in staat om meer dan 400 mijl in een etmaal af te leggen. Na het 
ineenstorten van de Australische markt in 1857 verminderde de vloot geleidelijk in sterkte, 
mede door een aantal tragische ongelukken. In 1860 echter leek het dieptepunt bereikt en 
begonnen Baines en Mackay weer te kopen. Gebruik makend van de paniek van talloze 
Noordamerikaanse reders, die uit angst voor de Geconfedereerde kapers hun schepen voor 
spotprijzen verkochten, en een emigranten-contract met de regering van het in 1859 van New 
South Wales afgescheiden Queensland, werd een nog formidabeler vloot opgebouwd. Deze 
omvatte niet alleen verscheidene fameuze Amerkaanse clippers, als McKay’s ’Flying Cloud’, 
maar ook in Canada en Engeland gebouwde schepen. In 1862 en 1863 alleen al werden vijftig 
schepen verworven, en in het laatste jaar verzorgde de Black Ball Line, sinds 1858 ook vanaf 
Londen, niet minder dan 63 afvaarten naar Australië en Nieuw-Zeeland. Toen Baines & Co in 
1866 failleerde, toen hun bankiers bankroet gingen en crediteuren de terugbetaling van 
hypotheken eisten ,telde de vloot 61 schepen. Meer dan driekwart hiervan werd verkocht, 
maar doordat de kopers hun vertrouwen in Baines en Mackay behielden en dikwijls de 
schepen weer aan de lijn vercharterden, bleef de Black Ball Line bestaan. Er ontstonden echter 
ernstige moeilijkheden met de regering van Queensland en de lijn stond steeds meer onder 
druk, totdat in 1871 een tweede faillisement het einde betekende. Baines stierf in 1889 niet in 
armoede, zoals dikwijls beweerd werd, maar zijn rol was uitgespeeld. 
Stammers had bij zijn onderzoek de boven gesignaleerde grote handicap, dat geen bedrijfs- of 
persoonlijk archief van de Black Ball Line, Baines of Mackay is bewaard gebleven. 
Desalniettemin was het zijn doel een zo volledig mogelijke bedrijfgeschiedenis van de lijn te 
schrijven, en zijn boek is daarom allereerst een voorbeeld van wat met beperkte middelen 
bereikt kan worden. Enige van de voornaamste bronnen, die hij gebruikt heeft, mogen hier 
aangestipt worden. Van groot belang waren vooral de (in Nederland helaas volledig verloren 
gegane) scheepsregisters, die een compleet overzicht bieden van de eigenaars en hypotheek¬ 
houders van ieder schip, dat onder de vlag van de lijn voer. Alle schepen behoorden aan 
individuele partenrederijen, waarin Baines’ en Mackay’s eigen firma’s verreweg het grootste 
aandeel namen;de ’lijn’ bestond voornamelijk uit het collectief management van de schepen. 
Het is bijzonder interessant te zien, dat de financiering van de meeste aankopen geschiedde 
door onmiddellijk hypotheken op de nieuw verworven schepen te nemen. Slechts zelden 
werden aandelen aan derden verkocht, en mede gezien Baines’ extravagante leefwijze is het 
geen wonder, dat zijn firma tweemaal over de kop ging. Deze registers bevatten overigens geen 
gegevens aangaande de boekhouding, en het was Stammers dus niet mogelijk de financiële 
wisselvalligheden van de schepen van de lijn te volgen. Belangrijke bronnen zijn voorts de 
dagelijkse door de douanekantoren te Londen en Liverpool gedrukte ’Bills of Entry’, die veel 
gegevens aangaande de scheepvaartbeweging, aangekomen ladingen en in lading liggende 
schepen bevatten. Dagbladen bieden eveneens een schat aan informatie, te meer daar Baines 
en Mackay, zij het op verschillende manieren, de publiciteit niet schuwden. Baines deed alles 
om zijn lijn bij het grote publiek en de elite bekend te maken, vanaf het stelen van de naam van 
de bekendste Noordatlantische paketlijn tot het organiseren van overdadige banketten, terwijl 
Mackay zijn opinies over talloze zaken neerschreef in brieven aan The Times. 
Uitgebreid, hoewel niet uitputtend, gebruik makend van deze en vele andere bronnen, heeft 
Stammers een zeer informatief en over het algemeen overtuigend verslag van de ontwikkeling 
en ondergang van de Black Ball Line gecreëerd. ’The passage makers’ is in drie delen 
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georganiseerd: een uitgebreid historisch overzicht; een thematische behandeling van de 
kapiteins, bemanningen en passagiers van de lijn; en tenslotte een uitgebreide reeks 
’biografiën’ van de door Baines en Mackay uitgerede schepen. De opkomst en val van de lijn 
worden in detail beschreven. De nadruk ligt op de emigrantenvaart vanuit Liverpool en vanaf 
1858 ook Londen. Statistieken aangaande het passagiersvervoer worden aangehaald om de 
relatieve positie van de lijn in Liverpool aan te geven, en vooral de hoogtepunten krijgen zo het 
nodige reliëf. Stammers heeft zijn onderwerp fris aangepakt en schroomt niet af te rekenen 
met de diverse mythes, die in de loop der tijden de lijn en vooral Baines omgeven hebben, en 
waarvan de meeste bij Lubbock te vinden zijn. Hij is vooral sterk in zijn behandeling van de rol 
en persoonlijkheid der leiders (met name wordt Thomas Mackay zijn gerechtigde plaats naast 
Baines gegeven), de concurrentie met de andere te Liverpool gevestigde lijnen, de emigran¬ 
tenvaart op Queensland, de financiering der aankopen, de ontwikkeling van het snelle 
zeilschip, en vooral ook de kwaliteiten en levensloop der individuele schepen (hij rekent 
definitief af met het op Brits vooroordeel gebaseerde waanidee, dat alle Amerikaanse schepen 
van ’soft wood’ gebouwd waren). Uiteraard hebben ook talloze min of meer bekende ’yarns’ 
hun plaats in het boek gevonden; als de dramatische botsing van de ’Indian Oueen’ met een 
ijsberg of de ondergang van de ’Schomberg’, hetgeen in de historische sectie wel eens ten koste 
van de systematische ontwikkeling van het hoofdthema gaat 
Hoewel Stammers wel ingaat op de concurrentie van de Black Ball Line met de andere 
Liverpoolse lijnen, vooral de White Star met zijn ’Red Jacket’, heeft hij over het algemeen te 
weinig afstand genomen van zijn onderwerp. De geschiedenis van de Black Ball wordt 
onvoldoende geïntegreerd in de ontwikkeling van de Britse koopvaardij als geheel, en behalve 
in de beperkte context van troepentransporten tijdens de Krim Oorlog en de Indische 
Opstand (1857) wordt nauwelijks ingegaan op de scherpe concurrentie tussen Liverpool en 
Londen, dat tot 1851 de vaart op Australië beheerste. Het open van het Londense kantoor van 
de lijn in 1858 wordt dan ook onvoldoende toegelicht Deviit 8c Moore worden slechts 
éénmaal, en dan alleen nog in het voorbijgaan, vermeld. Een vergelijking met deze, 
vermoedelijk veel conservatievere, firma binnen een algemeen kader zou zeker tot een dieper 
inzicht in de betekenis en eigenaardigheid van de Black Ball Line geleid hebben. Evenmin 
wordt een duidelijk totaalbeeld gegeven van de Australische vaart, zowel uit als thuis, zeil en 
stoom, of van de plaats die Australië innam in het geheel van de Britse scheepvaart in Oost- 
Azië, de Indische en Stille oceanen. De dikwijls op bestelling gebouwde passagiersclippers van 
de jaren 1850 betekenden immers niet alleen een geheel nieuwe klasse schip, maar brachten 
bovendien aanzienlijke veranderingen in de organisatie van het verkeer met zich mee. Tijdens 
de door de goudvondsten ontketende explosieve groei van emigratie en export van Groot- 
Brittannië keerden de clippers onmiddellijk van Australië naar Engeland terug (dikwijls met 
slechts gedeeltelijke ladingen, waarvan het goudtransport echter zeer voordelig was) om zo 
spoedig mogelijk een volgende lucratieve uitreis te kunnen ondernemen. Zodra de goede 
tijden echter voorbij waren, keerden zij terug tot het oude patroon: lange wachttijden in 
Australische havens voor een direkte retourlading, een reis naar laadhavens elders als 
bijvoorbeeld Burma, China of Peru, of ook deelname aan de wilde vaart. Zo was de op blz.200 
aangehaalde reis van de ’Saldanha’ Liverpool-Melbourne-Newcasde NSW- Hong Kong-West 
Indië-Liverpool inderdaad een ’long round voyage’, maar bepaald geen uitzonderlijke 
afwijking, zoals gesuggereerd wordt. Het zou bijzonder interessant geweest zijn om een 
systematische analyse van de bevrachtingspolitiek van de lijn na 1852 te zien. 
Stammers’ verslag is dan ook wat te beperkt gebleven: meer had gezegd dienen te worden over 
het emplooi van de Black Ball-schepen buiten de Australische vaart. Verwijzingen naar 
bijvoorbeeld de uitreis in 1853 van de ’Mary Winch naar Callao zijn frustrerend, omdat zij 
niet worden vervolgd. Eveneens had, eventueel in de bijlagen, een systematisch overzicht van 
de sterkte van de vloot in ieder jaar geboden kunnen worden, en een concluderend hoofdstuk, 
waarin de oorzaken voor de specifieke levensloop van de Black Ball Line worden samengevat. 
De behandeling van de kapiteins, passagiers en schepen van de lijn is, hoewel grotendeels 
conventieel, grondig en verfrissend, en toont Stammers’ nuchter oordeelsvermogen. De 
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biografie van de ’Marco Polo’ is een meesterstukje, dat heel wat zaken recht zet. Voor de 
Nederlandse lezer is het jammer, dat niet vermeld wordt welke twee Nederlandse schepen in 
1854 gecharterd werden (blz. 188). Een teleurstelling daarentegen is de schamele passage over 
de bemanningen. Niet alleen hadden veel meer gegevens uit de bewaard gebleven 
monsterrollen geput kunnen worden, maar vooral ook had de zeeman in zijn levensomstan¬ 
digheden ter zee en te land tot leven gewekt kunnen worden. Één van de weinige, enigszins 
specifiekere, vermeldingen is bovendien incorrect (blz. 406, voetnoot): de ondergang van de 
ijzeren clipper ’Tayleur’ van de concurrerende White Star Line werd in genen dele 
toegeschreven aan de geringe kwaliteit van de bemanning. Zelfs kapitein Noble, die zelf het 
meeste baat van een dergelijk oordeel gehad zou hebben, ontkende dit ten stelligste. Het is 
evenmin waar, dat de meerderheid der manschappen uit Lascaren (Indiërs) en Chinezen 
bestond. 
’The passage makers’ is al met al een goed geschreven en boeiend boek, vol informatie en 
dikwijls met frisse opinies, en bovendien prachtig geproduceerd. Ondanks het enigszins te 
beperkte perspectief levert het een belangrijke bijdrage aan onze kennis van de Britse zeilvaart 
tussen 1850 en 1870. Enige kanttekeningen mogen tenslotte nog over de presentatie gemaakt 
worden. Van geen der talrijke afgedrukte illustraties wordt de vindplaats aangegeven. 
Kwalijker is, dat geen opgave van het gebruikte materiaal wordt geboden, hetgeen in een werk 
als ’The passage makers’ absoluut noodzakelijk is. Dit weerspiegelt het onvoldoende gebruik, 
dat Stammers van de bestaande literatuur gemaakt heeft, en het maakt het de lezer on mogelijk 
beweringen te controleren of dieper op een bepaald aspect in te gaan. Enige kaarten en 
diagrammen met een verklaring van de tuigage en zeilplan van de clippers zouden eveneens 
nuttig geweest zijn. De index had ter wille van de overzichtelijkheid gesplitst kunnen worden 
in personen- en scheepsregisters, terwijl een zakenregister node gemist wordt. Desondanks: 
’The passage makers’ is een rijk boek en de niet geringe som van £22 meer dan waard. 

F.J.A. Broeze. 

VELDE, C.W.M. van de, Gezigten uit Neederlands Indië, naar de natuur geteekend en 
beschreven. Franeker, T.Wever, 1979 (herdruk ed. Amsterdam, 1844-45, met een toelichting 
door W.A.Braasem). 

Sedert Jan Huygen van Linschoten zijn de Nederlandse boeken en boekjes over de reizen naar 
en in Oost-Indië rijker geïllustreerd dan de standaardwerken der Portugezen over hun 
koloniale historie. Ja, zelfs doet menig handboek over het verleden der Portugese koloniale 
geschiedenis een beroep op het Nederlandse materiaal en geeft voor afbeeldingen hunner 
hoofdstad Goa reproducties naar illustraties uit Van Linschoten’s Itinerario. Evenwel, 
platenboeken over onze handelsexpansie met louter toelichtende tekst verschijnen pas in de 
18e eeuw. Het eerste, en voorlopig enige werk van dit soort is J.W. Heydt’s ’Allerneuester 
geographisch- und topographischer Schauplatz von Africa und Oost-Indien’ dat talrijke, wel 
heel nuttige maar niet erg fraaie gravures bevat. Het merkwaardige werk verscheen buiten 
Nederland te Willhermsdorf in 1744. De Deen Johannes Rach had ook zo iets kunnen leveren, 
doch zijn talrijke tekeningen van Batavia en omstreken moesten nog anderhalve eeuw 
wachten, eer zij met hulp der moderne reproductietechnieken vermenigvuldigd konden 
worden. 
De zee-officier Q.M.R. VerHuell (1787-1860) heeft stellig de bedoeling gehad de tekeningen, 
die hij in Zuid-Amerika (1807-1810) en in Oost-Indië (1817-1818) in zijn groot tekenalbum 
verzamelde, eens door de nieuwe steendrukkunst vermenigvuldigd te zien. Er is ook een 
eerste poging toe gedaan, doch de kunst der lithografie stond zijns inziens in ons land nog op 
zulk een laag peil, dat van voortzetting van dit experiment werd afgezien. Doch door het 
bijzondere karakter zijner tekeningen - hij kiest soms ongewone onderwerpen uit - en hun 
hoog kunstgehalte, zouden zij een moderne reproductie al dan niet met de tekst van zijn boek 
over zijn Oost-Indische reis, alleszins verdienen. Aldus bleef het allergrootste deel van zijn rijk 
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werk binnen de muren van het Arnhemse Museum verscholen, tot het pas lang na zijn dood 
opnieuw de aandacht trok. 
Zijn jongere collega, de zee-officier Charles William Meredith van de Velde, geboren in het 
jaar, toen VerHuell de Oost voor altijd vaarwel zegde, volgde in zijn spoor en vervaardigde op 
zijn tochten aan boord van Z.M. oorlogsfregat ’Triton’ (1838-1839) en tijdens zijn ambtelijke 
verblijf in West-Java (1842- 44) een groot aantal tekeningen, doch hij slaagde er wél in ook een 
bekwaam lithograaf te vinden, de begaafde Brusselaar Paul Lauters, zo kundig zelfs, dat men 
wel eens de goede kwaliteit van Van de Velde’s tekeningen al te eenzijdig aan zijn lithograaf 
geweten heeft. Dit is echter overdreven, want Van de Velde heeft blijkens andere van hem 
bewaarde tekeningen en schilderijen inderdaad een bijzonder eigen talent. Zijn ’Gezigten uit 
Neerlands Indië’ zijn evenwel het eerste werk van die aard, dat ooit verschenen is. In de loop 
van de 19e eeuw zijn naderhand nog verschillende andere dergelijke plaatverzamelingen 
verschenen, bijvoorbeeld van Ritter en Hardouin in 1855, Deeleman in 1859, zelfs 
verzamelingen kinderprenten. De repatriërende oudgasten behoefden dus niet meer de 
povere vruchten van hun tekentalent aan de familie thuis te gaan vertonen, tenzij ze 
beschikten over een eigen tekenaar, gelijk de generaal J.B. von Gagern, die in opdracht der 
Indische Regering Java bereisde in het belang der defensie, en daarna Sumatra, vanwaar hij 
zich ook naar Brits-Indië en Ceylon begaf. Hij werd daarbij begeleid door de tekenkundige 
luitenant J.W.H. Leclercq, die tijdens de reis van 1844 tot 1846 niet minder dan 191 
aquarellen vervaardigde. Deze verzameling is enige jaren geleden in zijn geheel in het bezit 
gekomen van het Kon.Instituut v.Taal-, Land- en Volkenkunde, thans te Leiden (nos. F 2 & 3). 
Tot dusver werd van deze waterverftekeningen nog geen enkele gereproduceerd. 
De behoefte aan teken- of schilderkunst voor het vasdeggen van Indische herinneringen raakte 
nog meer op de achtergrond door de komst der fotografie, die pas na 1850 op Java in zwang 
kwam. Echter bleef het maken dezer fotografieën nog lang een moeilijke en omslachtige zaak, 
vooral in dit hete klimaat. Gelukkig daarom, dat zich na 1870 te Batavia enige beroepsfoto¬ 
grafen vestigden, meest buitenlanders, die het publiek van een aanzienlijk aantal grote 
fotografieën voorzagen, bijvoorbeeld Meessen, Hermann, Woodbury &: Page, Charles en 
anderen, welke foto’s vaak in lijvige albums ter markt kwamen. Een deel dezer vaak 
uitstekende foto’s werd onlangs gereproduceerd in ’Batavia, Koninging van het Oosten’, 
vergezeld van een leerzame tekst van de bekende auteur E.Breton de Nijs. Pas na 1895 kwam 
de goedkopere prentbriefkaart deze dure fotografieën concurrentie aandoen. Na de uitvin¬ 
ding en toepassing van de ’kodak’ en dergelijke sloegen de amateurs zelf weer aan het werk met 
maken van ’kiekjes’ of ’snapshot’, ( een nu al weer verouderd woord), waarmede zij hele 
albums vulden, hetgeen wel de kwantiteit, doch de kwaliteit niet steeds ten goede kwam. 
Evenwel, de marineman Van de Velde is de eerste, die een groot platenboek met 50 goede 
lithografieën en begeleidende tekst het licht deed zien, zodat hij als een baanbreker te 
beschouwen is. Doch het lag niet in zijn opzet zich tot een platenalbum met verklaring te 
bepalen. Hij liet zijn keurige steendrukken vergezellen door een tekst, waarmede hij beoogde 
’een beknopte beschrijving van Oost-Indië te geven”. In dit doel werd hij beperkt door zijn 
ondergeschikte betrekking aan boord van een oorlogsbodem, die hem slechts toestond 
kustplaatsen te bezoeken, al waren daaronder ook plekken, zelden door reizigers bezocht. 
Doch de binnenlanden der eilanden bleven doorgaans een gesloten boek, uitgezonderd de 
Soendalanden, waar hij enige jaren in een betrekking verbleef) 1842-44). Deze beperking geldt 
niet enkel voor het illustratieve materiaal, doch ook voor de tekst. Hierin zijn de herinneringen 
aan de tochten met de ’Triton’ verwerkt, zij het niet steeds in chronologische volgorde 
gerangschikt. Ook was hij niet tegenwoordig bij de actie tegen Singkel, waaraan de ’Triton’ in 
1840 deelnam, terwijl Van de Velde te Batavia was. Een collega zal hem over dit eerste treffen 
met de dappere Atjehers hebben ingelicht, zodat hij het verhaal tóch in zijn boek kon 
opnemen. Ook over de binnenlanden van Midden- en Oost-Java zijn zijn verhalen vrij vaag. 
Hij heeft dus ook schriftelijke bronnen benut, zelfs de oude Valentijn. Eerlijk worden echter 
zijn bronnen vermeld. Bovendien kreeg hij de medewerking van ds. H.Hillies uit Haarlem, 
die zich in geschrifte menigmaal met de Oost heeft bezig gehouden. Van de Velde was, ook 

149 



blijkens zijn tekst, een ’kerks’ man en is ook later een tijd lang zendeling geweest. Aldus 
ontstond een korte beschrijving van gans Nederlands-Indië, wel in groot formaat, doch 
uiteraard met enige leemten. Het best laten zich zijn belevenissen aan boord van de ’Triton’ 
lezen of die in West-Java. waar hij lang verbleef. Van de Velde was een scherp opmerker en 
moet zijn geheugen ondersteund hebben door dagelijkse aantekeningen. Zo verhaalt hij tal 
van bijzonderheden, die men elders vergeefs zal zoeken. Met name lijkt mij belangrijk, dat hij 
lang voordat de bekende assistent-resident Ed. Douwes Dekker daar een bijzondere rol zou 
spelen, diens standplaats Lebak niet slechts bezocht, doch ook uittekende. Men ziet er onze 
vlag wapperen aan de vlaggemast, die de aanwezigheid van de Nederlandse gezagdrager 
verraadt. Zelfs bracht hij een bezoek aan de plaatselijke regent, de ook uit de Max Havelaar zo 
bekende raden tumeng Karta Nata Nagara, die de tekenaar en zijn gezelschap uitnodigde op 
een déjeuner dinatoir. Van de Velde verwachtte een dalem te zien op de eigenaardige 
inlandsche wijze ingericht, doch was niet weinig verwonderd in het bamboehuis van de regent 
meubelen, ja zelfs een Friese staartklok aan te treffen. Diens ’vriendelijk en innemend gelaat 
droeg alle kenmerken van schranderheid’. ’De echtgenoot van den hoogen gastheer, Njai 
Tommongong, vereerde de maaltijd met hare tegenwoordigheid en zoowel zij als haar gemaal 
waren onuitputtelijk in beleefdheden. Goede wijn ontbrak er geenszins, en ofschoon de 
gastheer, als getrouw belijder der Mohammedaanse leer, de ingestelde toasten met geenen 
schuimenden beker mogt deelen, zoo vulde hij toch telkens zijn glas met koude thee, en deed 
daarmede zijnen gasten bescheid’. 
Zo treft men tal van aardige bijzonderheden in Van de Velde’s tekst aan, die van zijn humor en 
opmerkingsgave getuigen, waardoor het lezen en bekijken van dit merkwaardige boek tot een 
bijzondere ontspanning wordt. Mijn hulde aan de uitgevers, die dit merkwaardige genot 
opnieuw op ruimer schaal hebben mogelijk gemaakt. 

H.J. de Graaf 

WINTER, J.P. van, De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande, ’s-Gravenhage, 
Martinus Nijhoff, 1978, (Werken uitgeg. door de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch- 
Historisch Archief, nr. 15), VIII + 280 biz., ill. 

Hendrik Gerrit van Bulderen, boekhouder en hoofdparticipant van de kamer Stad en Lande 
van de Westindische Compagnie en na de opheffing in 1791 belast met de liquidatie van de 
zaken van de kamer, hechtte zo weinig waarde aan het toen nog vrij compleet bewaarde archief 
van de kamer, dat hij in 1801 de Raad der Amerikaanse bezittingen adviseerde het na schifting 
’aan de vlam op te offeren’ - met het rampzalige gevolg dat bijna idles werd vernietigd. Dit 
vertelt prof. van Winter op blz. 114 van zijn hier besproken boek, en wie de betekenis van zijn 
arbeid naar waarde wil schatten, moet beginnen met te erkennen dat hij de wandaad van Van 
Gulderen op overtuigende wijze heeft gewroken. Hij is er namelijk in geslaagd ondanks het 
gemis van het archief de geschiedenis van de Groningse kamer in volle omvang te doen 
herleven, en dit met een overvloed aan feiten- en cijfermateriaal die het gemis van het archief 
bijna zou doen vergeten. Maar dat materiaal moest dan ook moeizaam worden opgedolven 
uit tal van andere archieven, met name uiteraard die van de Westindische Compagnie in het 
algemeen, van de stad Groningen en van het gewest, benevens uit een indrukwekkende 
hoeveelheid gedrukte bronnen. ’Het speurwerk dat daartoe verricht moest worden was 
omvangrijk’, zegt de auteur in het woord vooraf en het boek getuigt er op elke bladzij van. 
Het munt ook uit door de wijze waarop de lotgevallen van de kamer worden gevlochten in het 
patroon van de algemene geschiedenis van de Compagnie. Het verhaal bestrijkt het gehele 
terrein van de bedrijfsvoering van de Compagnie, met name hier te lande, en daarbij wordt de 
ondergeschikte rol, die de kamer Stad en Lande daarin meespeelde, afzonderlijk belicht zo 
vaak dat pas geeft. Deze opzet is door de auteur goed getypeerd, waar hij in het hoofdstuk over 
Nederlands-Brazilië terloops opmerkt: ’Ons engere onderwerp, de kamer van Stad en Lande, 
moet daarbij tot zijn recht komen, maar het verhaal mag niet door speciaal Groningse, 
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persoonlijke belevenissen worden gestremd en verstikt’(blz. 121). Zo is een evenwichtig beeld 
ontstaan en kreeg de kamer binnen het geheel van de nogal gecompliceerde verhoudingen in 
de Compagnie - waarover veel nieuws wordt geboden - haar juiste plaats. 
Een bescheiden plaats, dat is van meet af aan duidelijk. Het heeftGroningen om te beginnen al 
heel wat moeite gekost om een kamer in de Compagnie te verkrijgen. De oprichting was in feite 
een Hollands-Zeeuwse aangelegenheid, men had Groningen er niet bij nodig. De stad had 
dan ook geen ervaring met de grote scheepvaart en handel, maar wilde zich door Holland en 
Zeeland niet in de hoek laten drukken. Vooral Amsterdam verzette zich tegen het koppig 
volhouden van Groningen en toen tenslotte in 1620 de meerderheid van de Staten van 
Holland bereid bleek Groningen een kamer toe te staan, was er een brief naar Amsterdam 
voor nodig om de machtige stad eveneens tot toegeven te bewegen. Prof. van Winter meent dat 
de directe reactie op die brief niet meer valt na te gaan (blz.6), maar hier heeft hij bij hoge 
uitzondering niet genoeg diep gedolven, want de reactie van Amsterdam is te vinden in een 
vroedschapsrevolutie van 10 april 1620. Het kwam erop neer dat men Groningen zijn zin gaf 
op conditie, dat het gewest het toegezegde negende part in het kapitaal inderdaad zou 
opbrengen (daar had Amsterdam dus blijkbaar zijn twijfels over) en dat de noorderlingen 
voortaan van alle aanspraken op deelname in de VOC zouden afzien. Dit slechts ter 
completering van het beeld, als laatste stukje in een legpuzzel. 
Uitvoerig wordt ingegaan op de ingewikkelde geschiedenis van het bijeenbrengen van het 
kapitaal, de verdere ontwikkeling daarvan en de financiële reconstructie bij de oprichting van 
de nieuwe compagnie in 1674. In 1621 overtrof Groningen de verwachtingen door zelfs meer 
te presteren dan het half miljoen waartoe het zich had verbonden, waarvan ongeveer een 
derde voor rekening van de stad, de provincie en de Ommelanden kwam. De bijdrage van de 
provincie ad f. 114.000 vormde daarbij een belangrijke sluitpost, die kon worden betaald uit 
de opbrengst van de voormalige kloostergoederen, die in 1594 aan de provincie waren 
vervallen. In een theoretische slotbeschouwing wordt deze voor Groningen typerende wijze 
van financiering nog eens getoetst aan de denkbeelden van W.W.Rostow over de betekenis van 
de stimulerende taak van de overheid bij het inslaan van nieuwe wegen en van de prikkel van 
geldingsdrang, die in Groningen zo duidelijk was gebleken. In de gereorganiseerde 
compagnie van 1674 is het aandeel van de Groningse overheid als kapitaalverschafster nog 
toegenomen. 
De voorwaarden voor het deelnemen aan de oceaanvaart waren in een landstad als Groningen 
uiteraard ongunstig. De verbinding met de zee werd gevormd door het kronkelende Reitdiep, 
dat ondanks uitbaggeren en afsnijden van bochten onbevaarbaar bleef voor grote schepen. 
Op de Westindische scheepswerf, sedert 1634 in bedrijf, werden dan ook alleen maar kleine 
vaartuigen zoals landingssloepen voor de strijd in Brazilië gebouwd en reparaties verricht. 
Toen het getij keerde, was er nog zo weinig emplooi dat de werf in 1670 werd afgestoten. 
Overigens vertrokken er ook wel schepen uit Delfzijl, maar dat waren dan vooral transport¬ 
schepen met troepen en oorlogstuig, bestemd voor de strijd te land en ter zee, met name in 
Brazilië. De veronderstelling van de auteur, dat de Groningse bewindhebbers het krijgsvolk 
van twijfelachtig allooi liever in Delfzijl concentreerden dan in hun eigen stad, windt aan 
waarschijnlijkheid als men denkt aan de moeilijkheden, die in Amsterdam ontstonden toen 
daar in 1647 troepen naar Brazilië moesten worden verscheept. 
De bewindhebbers, meestal stedelijke magistraten en Ommelander jonkers, toonden zich in 
de begintijd zeer aktief en kwamen voor de belangen van hun kamer op waar dat nodig was, 
maar onder de tweede Compagnie verslapte dit en werden de zaken overgelaten aan 
ondergeschikten, die niet altijd even betrouwbaar waren en te weinig werden gecontroleerd. 
Zo moest de boekhouder Abraham Blencke in 1730 de vlucht nemen, zijn zaken in opperste 
verwarring achterlatend. De aktiviteit van de kamer inde eerste decennia blijkt uit het aandeel, 
dat zij had in de uitrustingen voor de grote expedities ter zee en de strijd in Brazilië. Tal van 
schepen, eigen of gehuurde, voeren in die jaren af en aan en de kamer had in Brazilië haar 
eigen compagnieën soldaten in dienst, waarvan een der kapiteins, Sigismund van Schoppe, 
het in 1648 tot legercommandant bracht. Aan een oud-burgmeester van Groningen, Wolter 
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Schonenborgh, viel de ondankbare taak ten deel Nederlands-Brazilië als president van de 
hoge raad te besturen in de benarde jaren van 1646 tot aan de ondergang in 1654. 
In de handel op Brazilië kon Groningen echter geen grote rol spelen. Voor de uitvoer leverde 
de provincie alleen produkten van landbouw en veeteelt maar die waren ook elders en vaak 
gemakkelijker te krijgen en zo ging de Groningse kamer van lieverlede ertoe over haar schepen 
in Amsterdam te doen beladen en daar een commissie aan te stellen om de zaken te 
behartigen. De voor Groningen bestemde retouren uit de koloniën kwamen ook steeds meer 
in Amsterdam aan en werden dan vandaar met lichters naar Groningen vervoerd of, nog 
eenvoudiger, in Amsterdam voor rekening van de Groningse kamer verkocht. Op deze wijze 
werd de kamer in toenemende mate afhankelijk van Amsterdam en kon zij alleen nog 
’meevaren in de achterhoede’ (blz. 251). Zij bleef verstoken van de algemene bedrijvigheid, 
die de aan- en afvoer van scheepsladingen meebracht, en rekte haar bestaan tenslotte als een 
klein maar deftig kantoor met een topzware directie van twaalf bewindhebbers, die er een 
erebaantje aan hadden, en een boekhouder, die niet veel meer te doen had dan het 
administreren van wat in Amsterdam voor Groningse rekening werd verhandeld. Illustratief is 
hier een lijst van de inkopen voor de uitrusting en belading van het fregat Stad en Lande, dat in 
1690 een reis naar West-Afrika maakte (toevallig een van de zeer weinige archiefstukken die 
aan de vernietiging van 1801 zijn ontsnapt): scheepsbehoeften en inventaris, victualie en 
handelsgoederen, alles werd bijna uitsluitend in Amsterdam aangekocht, tot het gebruikelijke 
psalmboek toe. In 1711 verklaarde de president-bewindhebber van de Amsterdamse kamer 
kort en duidelijk dat ’Stadt en Lande esquipeert tot Amsterdam’ en stelde hij dit aan de andere 
kamers ten voorbeeld, omdat alleen op die manier efficiënt kon worden gewerkt. Dat laatste 
zal wel juist geweest zijn, maar het betekende dan ook dat Amsterdam de kleine kamers (ook 
het Noorderkwartier en de Maze) hoe langer hoe meer in zijn greep trachtte te krijgen. 
Wat voor de handel op Brazilië en West-Afrika gold, was ook bij die op Curasao en Suriname 
het geval: het meesteliep over Amsterdam. De auteur illustreert dit met tal van voorbeelden, 
die een indruk geven van de rammelende organisatie van de Compagnie, waar de vaak 
tegenstrijdige belangen van de kamers tegen elkaar botsten en de slavenhandel werd geregeld 
volgens een systeem van toerbeurten, waarvan men zich afvraagt of iemand er nog wel uit wijs 
kon worden. 
Het laatste hoofdstuk behandelt de vraag wat West-Indië in de Groninger samenleving heeft 
betekend. Dat dit meer was dan men uit het voorafgaande zou afleiden, had zijn voornaamste 
oorzaak in het volgens het octrooi gelden partensysteem: de verdeling van het kapitaal in 
negende parten, waarin Stad en Lande voor een negende bijdroeg, gold ook voor het 
aannemen van personeel. Dit werd zover doorgetrokken dat de kamer, waardoor iemand naar 
een overzeese standplaats werd uitgezonden, in de regel ook verantwoordelijk bleef voor zijn 
bezoldiging. Zo vonden in de loop van bijna twee eeuwen tal van Groningers een bestaan in 
Brazilië, West-Indië en Guinea, ook op hoge posten. Uiteraard waren er ook gelukzoekers bij 
en werden weesjongens geronseld voor de vloot: het ’zilvervloot-effect’ veroorzaakte 
omstreeks 1630 een grote toeloop van deze knapen. In Groningen zelf behoorden de 
hoofdparticipanten in de achttiende eeuw uitsluitend tot de elite en gold het als het ware als 
een statussymbool als men entree tot het Westindische huis h^d. 
Prof. van Winter heeft zich veel moeite gegeven om de personalia van de Groningers in 
compagniedienst bijeen te brengen en uit de voetnoten blijkt, welke een ruim gebruik hij 
daarvoor heeft gemaakt van genealogische bronnen en literatuur. Het trof mij daarom dat een 
enkele, toch niet geheel onbekende bron hem blijkbaar is ontgaan, namelijk het doopboek 
van het Recief (1633- 1654), dat bewaard is gebleven in het archief van de hervomde classis 
Amsterdam en waarvan de tekst is gepubliceerd in een aantal afleveringen van het Algemeen 
Nederlandsch Familieblad (jaargangen Ven VI, 1888-’89, met alfabetische klappers). Wellicht 
zou dit nog een aantal namen van Groningers in Brazilië kunnen opleveren: ik vond er 
tenminste Eppo Gockinga, Ludolph Harckemaen Nicolaes en Balthasar Bijma in terug. Maar 
ook dit zij hier slechts voor de volledigheid vermeld en doet allerminst af aan de conclusie, dat 
het boek een goed getekend en rijk gedocumenteerd beeld geeft van wat de kamer Stad en 
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Lande zowel voor de Compagnie als voor Groningen heeft betekend, terwijl het bovendien 
een belangrijke bijdrage vormt voor onze nog steeds onvoldoende kennis van het reilen en 
zeilen van de Compagnie in het algemeen. 

W.J. van Hoboken. 

Aankondigingen. 

Een steeds groeiend aantal scheepvaartmusea publiceert tegenwoordig in een of andere vorm 
de resultaten van maritiem-historisch onderzoek over of naar aanleiding van (elementen uit) 
hun collecties. De auteurs zijn stafleden van musea of deskundigen van buitenaf. 
Soms zijn het ruim 7.. opgezette jaarverslagen waarin de vaak uitstekend geïllustreerde studies 
worden gepubliceerd. De jaarboeken van de maritieme musea van Oslo, Bergen, Helsingor en 
Karlskrona zijn hiervan goede voorbeelden. Andere musea publiceren, soms in samenwer¬ 
king met een uitgever, al dan niet in serie verschijnende monografieën. Het National Maritime 
Museum in Greenwich bijvoorbeeld laat in snelle opeenvolging delen verschijnen in de serie 
’maritime monographs and reports’ en verzorgt samen met de uitgever British Archeological 
Reports een reeks over scheepsarcheologie. Ook zijn er musea die een eigen tijdschrift 
uitgeven. Voorbeelden daarvan zijn The American Neptune van het Peabody Museum of 
Salem in Salem, Massachusetts en The Log van het Mystic Seaport Museum in Mystic, 
Connecticut. 
Het nog jonge (Deutsches Schiffahrtsmuseum) in Bremerhaven heeft op het gebied van 
museumpublicaties in korte tijd een voortreffelijke reputatie opgebouwd. Het museum geeft 
een drietal series publicaties uit. De Führer vormen een inleiding op delen van de expositie, 
maar geven tegelijk een afgerond verhaal over een onderwerp. Tot op heden zijn tien gidsen 
verschenen, waaronder ’Schiffeauf Fliesen’, ’Kogge, Kahn und Kunststoffboot’, ’Wassersport’ 
en als meest recente ’Die erste deutsche Flotte’. Een tweede categorie vormen de Schriften, 
monografieën die door een particuliere uitgever worden gepubliceerd, maar onder auspiciën 
van het museum. Onlangs verscheen als nummer 12 in deze serie G.Timmermann’s 
geschiedenis van de theoretische scheepsbouw, ’Die Suche nach dergünstigsten Schiffsform’. 
Onder de Schriften wordt een aparte plaats ingenomen door delen van het Deutsches 
Schiffahrtsarchiv. In deze als telkens terugkerend element in de serie bedoelde uitgaven zullen 
kleine wetenschappelijke bijdragen worden gebundeld, die door hun omvang niet afzonder¬ 
lijk kunnen worden uitgegeven. Twee delen zijn tot op heden verschenen, in 1975en 1978. De 
titels van de afzonderlijke artikelen zijn in de bibliografie van dit tijdschift verwerkt. Op een 
paar bijdragen vestig ik de aandacht. In het eerste deel geeft G.Milkereit een boeiend relaas 
over de stimulerende invloed die de ijzerindustrie in het Ruhrgebied en de Duitse 
scheepsbouwindustrie in het midden van de 19e eeuw op elkaar hadden. In deel II maakt 
L.U.Scholl, in een goed gedokumenteerd artikel duidelijk, dat impulsen vanuit Nederland in 

\ de eerste helft van de 19e eeuw een belangrijke rol hebben gespeeld bij het onder stoom 
komen van de Duitse Rijnvaart. In datzelfde deel demonstreert E.Strohbusch aan de hand van 
de figuur van Hermann Hüllmann, dat de opbouw van een sterke Duitse oorlogsvloot in het 
decennium voor de eerste wereldoorlog vooral mogelijk werd door de aanwezigheid van enige 
zeer kundige scheepsbouwkundig ingenieurs in de civiele top van de Duitse marine. 
Als laatste categorie zijn er dan nog de incidentele publicaties van het museum in Bremerhaven. 
Bijzonder aardig vind ik het in 1979 verschenen deeltje dat is gewijd aan het maritieme werk 
van de Duitse illustrator Herbert Pridöhl. Hij vertelt zelf over het hoe en waarom van zijn werk 
en illustreert zijn verhaal met tekeningen uit de jaren 1932-1977. \ 
Alle publicaties van liet Deutsches Schiffahrtmuseum worden gekenmerkt door een zeer 
verzorgde uitvoering. 

LMA 
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Bij de uitgeverij British Archeological Reports (zie: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging 
voor Zeegeschiedenis 37, 1978, 88) zijn wederom twee delen verschenen die de vroege 
scheepsbouw in Europa tot onderwerp hebben. In Logboats ofEngland and Wales with comparative 
material from European and other countries (1978, British series, deel 51, twee stukken) geeft 
S.McGrail, hoofd van het Archeological Research Centre van het National Maritime Museum 
in Greenwich de resultaten van zijn onderzoek naar de ontwikkeling van de boomstamkano, 
zoals die valt af te leiden uit de exemplaren aangetroffen in Engeland en Wales. Als 
uitgangspunt nam McGrail de dissertatie van G.Fox uit 1926. Fox geeft een opsomming van de 
ruim zestig tot dat jaar in Engeland en Wales aangetroffen (fragmenten van) boomstamkano’s, 
en plaatst deze in een chronologische volgorde aan de hand van de mate waarin hun bouwers 
de door de boomstam opgedrongen scheepsvorm naar zijn mening hadden weten te 
overwinnen. Tussen 1972 en 1975 onderzocht McGrail alle door Fox vermelde kano’s 
opnieuw, plus een aantal na 1926 aangetroffen dergelijke vaartuigen, en voerde een 
systematisch onderzoek uit in de contemporaine archeologische literatuur over alle vondsten. 
Daarbij zocht McGrail vergelijkingsmateriaal in gedocumenteerde vondsten van boomstam¬ 
kano’s in West-Europa (waaronder ook schip III van Zwammerdam). Aanvullende gegevens 
over de boomstamkano en zijn gebruik vond McGrail in ethnografische literatuur over min of 
meer recente onderzoeken naar bouw en gebruik van zulke vaartuigen in de westerse (in Zuid- 
Duitsland bijvoorbeeld werden zij tot voor kort nog gebouwd) en niet-westerse wereld. Op 
basis van al dit materiaal stelde hij een beschrijvingsschema voor boomstamkano’s op. Alle in 
Engeland en Wales aangetroffen vaartuigen werden met behulp daarvan uniform beschreven. 
Van alle kano’s zijn een of meer tekeningen opgenomen. In de inleiding tot de opsommende 
boomstamkano: methoden voor verbreding en voor vergroting van de laadcapaciteit , 
afsluiting in het achterschip, toepassing van spanten, voortstuwing en besturing, stabiliteit en 
manoeuvreerbaarheid. 
In deel 53 van de British series, The Graveny boat, wordt door verschillende deskundigen (onder 
redactie van Valerie Fenwick) een gedetailleerd verslag gegeven van ontdekking, opmeting, 
berging en conservering van dit in 1970 in Kent in het moerasgebied van Graveney, op de 
zuidelijke Theemsoever nabij Faversham, aangetroffen restant van een 10e-eeuws schip. 
Slechts tweederde van het vaartuig is bewaard gebleven, een 5,5 meter lang deel van de kiel en 
een stuk achtersteven van ruim 3 meter. Na bestudering van de constructiedetails van het 
schip en na vergelijking daarvan met iconografisch materiaal was de conclusie dat het schip 
van Graveney een middelgrote kustvaarder moet zijn geweest. Onderzoek van de ligging van 
de grondlagen rond het schip en van de bij het wrak aangetroffen voorwerpen, en bestudering 
van de jaarringen in het eikenhout van het vaartuig leidden tot een datering van het schip in de 
eerste helft van de 10e eeuw n.Chr. Nog in de grond is een glasvezel afgietsel van het schip 
vervaardigd. Deze kopie is thans in het maritiem museum te Greenwich*ten toongesteld. Op 
basis van een door E.Mckee gemaakte reconstructie-tekening zal in de toekomst mogelijk een 
houten model, schaal 1:1, worden gebouwd om daarmee stabiliteits- en vaarproeven te doen. 
De vondst van het schip bij Graveney was voor de National Maritime Museum in Greenwich, 
dat de berging uitvoerde, aanleiding tot het opzetten van een reeds lang gepland Archeolo¬ 
gical Research Centre als een aparte museumafdeling met een staf van deskundigen op diverse 
terreinen van de scheepsarcheologie. De afdeling beheert thans in het museum een 
permanente expositie over de ’archeology of water transport’ met modellen en diorama’s van 
belangrijke scheepsvondsten in Engeland, en uitleg over vroege scheepsbouwmethoden, 
opgravingstechnieken en conservering van nat hout. 

LMA 

Sinds in de 30-erjaren van deze eeuw begonnen werd met de droogmaking van het Ijsselmeer 
zijn in de nieuwe polders talloze scheepswrakken aangetroffen. Vele daarvan zijn door de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) opgemeten en in tekening gebracht. Een enkele 
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is geborgen en geconserveerd. De buitenwacht merkte echter maar weinig van die activiteiten. 
De Rijksdienst volstond met een vermelding van de aangetroffen wrakken in het jaarverslag. 
Tekeningen en ander documentatiemateriaal verdwenen in archiefkasten, die voor geïnteres¬ 
seerden niet gemakkelijk toegankelijk waren. In die situatie is nu verandering gekomen. 
Kortgeleden gaf de RIJP twee publicaties uit over recent opgegraven en onderzochte wrakken. 
Modderwerk. Het uitdiepen van de haven van Amsterdam in de tweede helft van de zeventiende eeuw (RIJP 
Rapport 1978-19 Abw) handelt weliswaar vooral over organisatie en werkwijze van de 
stedelijke dienst die in Amsterdam was belast met het op diepte houden van de haven, maar 
vertelt ook iets over de modderschouwen die daarbij werden gebruikt. Een tweetal van deze 
schuitjes is in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland aangetroffen. Een afzonderlijke publicatie over 
de scheepsbouwkundige aspecten van deze twee vaartuigen wordt in het vooruitzicht gesteld. 
De tweede uitgave is het Verslag van het onderzoek van een vissersschip op kavel W 10 in Oostelijk 
Flevoland (Flevobericht nr. 140). Het boekje is een nauwgezette vastlegging in woord en beeld 
van datgene, wat men bij de opgraving van het wrak aantrof, met de daarop gebaseerde 
conclusies. Fotogrammetrische opnamen tijdens verschillende stadia van de opgraving, 
opmetingen met het meetlint, opbouw van een fragment van het vaartuig in Ketelhaven en 
bestudering van de grondlagen rond het schip en van de aangetroffen voorwerpen leidden tot 
de conclusie, dat men hier te maken heeft met een waterschip, vergaan in de tweede helft van 
de 16e eeuw. Foto’s, tekeningen van het schip in situ en reconstructietekeningen maken het de 
lezer mogelijk de bewijsvoering stap voor stap te volgen en, indien nodig, te becritiseren. Het 
is te hopen, dat de RIJP ook de resultaten van vroegere opgravingen van scheepswrakken, hoe 
onvolmaakt misschien ook vastgelegd, voor geïnteresseerden toegankelijk gaat maken. Ik ben 
ervan overtuigd, de bestudering van de Nederlandse scheepsbouw en scheepvaart daarmede 
zeer gediend zal zijn. 

LMA 

Begin dit jaar verscheen bij Unieboek Een nuchter volk en de zee: beeldverhaal van de Nederlandse 
zeegeschiedenis door Ph.M.Bosscher. Het is een geheel herziene uitgave van schrijver’s 
Zeegeschiedenis van de lage landen uit 1975. De tekst is uitgebreider dan in de oorspronke¬ 
lijke uitgave, en op een aantal punten gewijzigd. Sommige wijzigingen zijn zeker verbete¬ 
ringen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de eerste alinea van het hoofdstuk De Engelse oorlogen. 
Minder overtuigend acht ik onder andere de vervanging van de titel van hoofdstuk 5 dat 
globaal de periode 1680-1850 bestrijkt: ’stagnatie en verval’ werd ’stilstand en verval’. Ook in 
het illustratie-gedeelte zijn wijzigingen aangebracht. Er zijn nu afbeeldingen in kleur 
opgenomen. Niet altijd is dat een verbetering. De zwart-wit afbeelding van een 17e-eeuwse 
Nederlandse traankokerij, afgedrukt over twee bladzijden (40/41) van de oorspronkelijke 
uitgave is veel illustratiever dan dezelfde afbeelding in kleur op een halve pagina (50) van de 
herziene editie. De (nieuwe) afbeelding van een Duinkerker kaper, gekrast in een plank in het 
Gravensteen in Zierikzee, is in zijn eenvoud een zeer verhelderende scheepsafbeelding. Al 
met al een boek, dat ook voor de vakman verrassende elementen bevat. 

LMA 

De Afdeling Voorlichting van de gemeente Den Haag liet dit jaar het boekje 75 Jaar haven Den 
Haag - Scheveningen. De geschiedenis van de Scheveningse en Laakhaven door H .Slechte en M. van der 
Mast verschijnen. Deze publicatie is uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat in 1904 de 
Scheveningse vissershaven en omstreeks dat jaar de Laakhaven gereed kwamen. De 
vissershaven had toen al een voorgeschiedenis van 75 jaar en de Laakhaven van 40 jaar. Het 
boekje biedt een chronologisch overzicht van de vele plannen. Het accent ligt op het 
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bestuurlijk-politieke vlak en niet op het haven-technische. Het gedenkboekje is wel verzorgd 
en goed leesbaar. 

JPvdV 

Nieuwe boeken en artikelen 

Mede omvat het tijdschriftenbestand in de bibliotheek van het Maritiem Museum ’Prins 
Hendrik’ in Rotterdam geruime tijd niet beschikbaar was wegens de verhuizing van het 
museum, kon de bibliografie voor deze aflevering van de Mededelingen niet op tijd 
beschikbaar zijn. De betreffende titels zullen in de bibliografie van nummer 39 worden 
opgenomen. 

De redactie 
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