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Ten geleide

Voor u ligt een bijzonder themanummer. Op de kaft prijkt een ‘Hollander’ 
gezien door Japanse ogen. De prent is rond 1700 vervaardigd. Het beeld dat 
buitenlanders hadden van de Nederlanders met wie zij dankzij handels-
contacten of als gevolg van oorlogen in aanraking kwamen, staat in deze 
aflevering van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis centraal. In een viertal 
artikelen nemen de auteurs ons mee naar vroegmodern Japan, West-Afrika 
en Brazilië. Door de toepassing van bronnen die tot nog toe niet of nau-
welijks gebruikt zijn bij de studie naar de Nederlandse expansie in de ze-
ventiende en achttiende eeuw zijn de auteurs in staat het optreden van 
de Nederlanders vanuit een nieuw perspectief te schetsen. Zo schrijft Jurre 
Knoest over de Japanse perceptie van VOC-dienaren in Nagasaki en analy-
seert  Filipa Ribeiro Da Silva hoe er in Deense, Franse, Engelse en Portugese 
bronnen wordt gesproken over de aanwezigheid van Nederlandse kooplie-
den in West-Afrika. Ook schenkt zij daarbij aandacht aan de houding van 
de Afrikaanse bevolking ten opzichte van de Nederlanders. Edgar Peirara 
bespreekt hoe de Portugezen de Nederlandse vijand bezagen tijdens de 
strijd om Angola tussen 1641 en 1648. Susana Münch Miranda en João Paulo 
 Salvado, tenslotte, beschrijven de zeeslag bij Paraiba in 1640 vanuit Spaans 
en Portugees perspectief. 

Annette de Wit
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Knoest

‘Een venster op het Westen’
De Japanse perceptie van VOC-dienaren in Nagasaki1

Jurre Knoest

Abstract
This article aims to assess how Dutch East India Company personnel at the 
trading post in Nagasaki was perceived by their Japanese hosts. The image of 
Japan as a ‘closed country’ during the period 1641-1854 has been repeatedly 
contested since the 1970s. Scholars now mostly prefer to speak of a system 
of ‘regulated contact’ dictated by a Japanese worldview and accompanying 
tributary system. The Dutch had to conform (at least in theory) to their posi-
tion as laid down by this Japanese worldview in order to continue relations. 
This official image of foreigners could be adapted when it served the political 
agenda. For instance, late eighteenth century Matsudaira Sadanobu (1759-
1829), the highest shogunal official at the time, created a new image that he 
used as a precedent and excuse to refuse the Russian request for relations 
with Japan. Subsequently, this article compares the official conceptualiza-
tion of the Dutch with fringe interpretations that originated through (in)di-
rect contact at Nagasaki. In doing so, the travel journals of Nagakubo Sekisui 
(1717-1801) and Furukawa Koshōken (1726-1807), who are counted amongst 
a group of Japanese scholars that began to view and describe the world in 
an empirical fashion, act as a case in point. Their travel journals contain el-
ements of the Dutch image constructed by early modern Japan’s political 
center, which shows us that, in spite of their empirical approach, the impres-
sions of these authors cannot be separated from the paradigm in which they 
were formed.

1 Voor de transcriptie van Japanse namen en termen is de Hepburn-transcriptie gebruikt. Alle 
Japanse vertalingen zijn van mijn hand.
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Inleiding

De Nederlanders hebben als enige westerlingen ongeveer twee eeuwen 
lang een bijzondere positie ingenomen binnen de uitwisselingen van ma-
teriële goederen en cultuur tussen Japan en het Westen. Gedurende de ze-
ventiende eeuw speelde de factorij in Japan, eerst in Hirado (1609-1640) en 
later te Nagasaki (1641-1799) een belangrijke rol binnen het intra-Aziatische 
handelsnetwerk van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, 1602-
1799). Vanaf het begin van de achttiende eeuw echter boette de factorij in 
aan belang en werd er zelfs gediscussieerd over het sluiten van de facto-
rij, die nauwelijks nog rendabel was. Uiteindelijk besloten de hoge heren 
in Batavia dat de positie van de Compagnie in Nagasaki te bijzonder was 
om op te geven.2 Behalve op handelaren had Japan ook aantrekkingskracht 
op verzamelaars, filosofen, wetenschappers en mensen die interesse had-
den in vreemde volkeren. Zo zijn er gedurende de tijd dat de VOC in Japan 
handel dreef verscheidene Compagnie-dienaren geweest die een beschrij-
ving hebben gemaakt van het land. De bekendste zijn de Vlaming François 
 Caron (1600-1673), de Duitse chirurgijn Engelbert Kaempfer (1651-1716) en 
de Zweedse medicus Carl Peter Thunberg (1743-1828). In hun werken be-
handelden zij naast de dagelijkse gang van zaken omtrent de Compagnie-
handel ook de geschiedenis, de religie, de zeden en gewoonten en de flora 
en fauna van Japan. Hun werken vonden dan ook gretig aftrek bij het Eu-
ropese lezerspubliek, dat twee eeuwen lang nauwelijks andere mogelijkhe-
den had om kennis te nemen van dit Aziatische land.
 In de westerse academische literatuur is de nodige belangstelling ge-
weest voor de Nederlandse visie op Japan, maar hoe zit het met de Japanse 
kant? Dit artikel beoogt kort weer te geven hoe de Japanners hun relaties 
met de Nederlanders ervoeren en welke indruk de Nederlanders op hen 
maakten.3 Het eerste deel behandelt deze relaties vanuit het gezichtspunt 
van het politieke centrum in Edo en de manier waarop de Nederlanders 
in het officiële Japanse wereldbeeld zijn ingepast. Het tweede deel geeft 

2 Shimada Ryuto, The Intra-Asian Trade in Japanese Copper by the Dutch East India Company 
During the Eighteenth Century (Brill: Leiden 2006) 170-171; Suzuki Yasuko, Japan-Netherlands Trade 
1600-1800. The Dutch East India Company and Beyond (Kyoto University Press en Trans Pacific 
Press: 2012) 159-188. 
3 Er is hier gekozen voor de term Nederlanders, maar men moet in gedachte houden dat een 
groot gedeelte van ’s Compagnies arbeidskrachten uit verschillende delen van Europa afkomstig 
was. Dit geldt in zekere mate ook voor het VOC-personeel op de Japanse factorij. De Japanners 
op hun beurt verwezen naar deze lieden als Hollanders of als ‘roodharigen’, afgeleid van de term 
roodharige barbaren, zoals ze in China bekend stonden. 
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de praktische kijk die Japanse regeringsfunctionarissen hadden op de rol 
van de Compagniehandel in de Japanse economie. Het laatste deel gaat 
in op de antropologische kant van deze betrekkingen. Net als in het Wes-
ten bestond er veel belangstelling voor ‘de ander’ en de kennis die hieruit 
voortkwam. Aangezien de Nederlanders slechts eenmaal per jaar Nagasaki 
mochten verlaten om hun verplichte reis naar Edo te maken en geschen-
ken aan te bieden aan de shogun (de facto de heerser van Japan), hadden 
de meeste Japanners net zo weinig kans om kennis te maken met deze 
buitenlanders als vice versa. In dit gedeelte staan de reisverslagen van Na-
gakubo Sekisui (1717-1801) en Furukawa Koshōken (1726-1807) centraal.4 
Beiden waren domeinfunctionaris5 en worden gerekend tot een groep rei-
zende intellectuelen die de wereld op een nieuwe manier beschreven. Hun 
reisverslagen waren niet geschreven in traditionele stijl met bijbehoren-
de retoriek of een neoconfucianistische indeling van de wereld. In plaats 
daarvan hanteerden zij een eenvoudige schrijfstijl die hun persoonlijke 
waarnemingen en indrukken weergaf.6 Zij bieden ons een kijkje in de ma-
nier waarop er tegen deze vreemdelingen in Nagasaki werd aangekeken en 
verschaffen ons tevens enig inzicht in de circulatie van Japanse kennis over 
de Nederlanders.

Een plaats voor de Nederlanders in het Japanse wereldbeeld

Volgens de Tsūkō ichiran (Een overzicht van maritieme betrekkingen)7 
waren de buitenlandse betrekkingen van Tokugawa Japan (1600-1868) ver-
deeld in Tsūshin (diplomatieke relaties) en Tsūshō (handelsrelaties). On-
der de eerste categorie vielen de Koreanen en de mensen van Ryukyu (een 
 eilandenketen tussen Japan en Taiwan) en onder de tweede de Nederlanders 
en de Chinezen.8 Volgens Ronald Toby werd hier echter pas voor het eerst 

4 Nagakubo Sekisui: Nagasaki kōeki nikki (Dagboek van een officiële reis naar Nagasaki) (hierna 
NKK), alsmede Furukawa Koshōken: Saiyū zakki (Optekeningen van mijn reizen naar het westen) 
(hierna SYZK). Voor de vertalingen zijn de edities gebruikt uit: Yanagita Kunio (ed.), Kikōbunshū 
(Hakubunkan: Tokyo 1930).
5 De vroegmoderne Japanse staat was zowel in provincies als in feodale domeinen verdeeld. 
Het centrale gezag lag weliswaar bij het shogunaat, maar de leenheren (daimyo) van de shogun 
hadden vergaande autonome bevoegdheden in hun eigen domein. 
6 Herbert Plutschow, A Reader in Edo Period Travel (Global Oriental: 2006) 9, 11, 18-19, 46, 89.
7 De Tsūkō ichiran is een verzameling originele documenten over de buitenlandse contacten 
van Japan gecompileerd in 1853. Dit werk moest als gids dienen in de omgang met de verzoeken van 
buitenlandse mogendheden om Japan open te stellen voor handel en diplomatieke betrekkingen.
8 Hayashi Fukusai (ed.), Tsūkō ichiran vol. 1 (Kokusho Kankōkai: Tokyo 1912) 1-3. (hierna TKIR).
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in 1793 melding van gemaakt toen een Russische delegatie de ‘openstelling 
van Japan’ verzocht. Tijdens die gebeurtenis werd door Matsudaira Sadano-
bu (1759-1829), een van de hoogste functionarissen binnen het shogunaat, 
geantwoord dat er alleen betrekkingen konden bestaan met landen die van 
oudsher tot een van de twee boven beschreven categorieën behoorden. 

Plattegrond van de stad Nagasaki, houtsnede, 1778.
Collectie Rijksmuseum Amsterdam

Rond de tijd dat de Tsūkō ichiran werd gecompileerd was dit concept er zo 
ingesleten, dat men het als de historische norm presenteerde. Het concept 
werd onderdeel van het nationaal besef en verbonden aan de negentien-
de-eeuwse ideologie van ‘het gesloten land’ (sakoku) die werd ontwikkeld 
door de Japanse tolk Shizuki Tadao op basis van wat hij had gelezen in het 
werk van Engelbert Kaempfer.9

 Deze visie, die stelt dat Japan gedurende de periode 1641-1854 was 
afgesloten van de rest van de wereld totdat de schepen van commodo-
re Perry hier met geweld een einde aan maakten, wordt echter sinds 
de jaren zeventig van de twintigste eeuw fel bekritiseerd. Steeds vaker 

9 Ronald Toby, State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the 
Tokugawa Bakufu (Princeton University Press: Princeton, NJ 1984; reprint, Stanford University 
Press: Stanford, CA 1991) 12-17.
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omschrijft men het als een periode van ‘gereguleerd contact’ (kaikin) 
en worden Japans internationale betrekkingen in premodern Oost-Azië 
bestudeerd in het kader van het Chinese wereldbeeld en het bijbeho-
rende tribuutsysteem. In het premoderne Chinese wereldbeeld was de 
wereld verdeeld in een hiërarchie met China bovenaan als het ‘gecivi-
liseerde midden’, omringd door ‘barbaarse’ landen, alle met hun eigen 
gradatie afhankelijk van hun relatie tot het ‘midden’. Contact met China 
– en tussen de ‘barbaarse’ staten onderling – diende te verlopen volgens 
een set regels en protocollen en kon alleen geschieden als de ‘barbaar-
se’ landen een positie als vazalstaat accepteerden en op gezette tijden 
tribuut kwamen brengen. De vazalstaten ontleenden niet alleen hun in-
ternationale positie aan dit systeem, maar hun plek in de rangorde kon 
ook worden gebruikt om hun binnenlandse positie een zekere mate van 
legitimiteit te verschaffen.10 In de laatste decennia zijn er studies naar dit 
tribuutsysteem verschenen, die aantonen dat de praktijk vaak erg ver-
schilde van de ideologie en dat er ook aanzienlijk veel clandestien con-
tact plaatsvond.11 Dat wil echter niet zeggen dat dit gedachtegoed geen rol 
van betekenis speelde. 
 Landen als Japan en Korea gaven hun eigen invulling aan dit systeem 
door een wereldbeeld te creëren waarbij zij de eigen positie een centra-
lere plaats gaven en zelf ook op zoek gingen naar vazalstaten, waarmee 
ze tevens hun bewind konden legitimeren en informatie konden vergaren 
over hun buurlanden.12 In het geval van Japan werd in het noordoosten 
contact gelegd met de bewoners van Ezochi (het huidige Hokkaido). In het 
zuiden annexeerde het Satsuma-domein (met goedkeuring van het sho-
gunaat) in 1609 het Ryukyu-koninkrijk. Ryukyu behield officieel zijn onaf-
hankelijke status zodat het als vazalstaat kon dienen voor zowel China als 
 Tokugawa  Japan, maar in de praktijk werd het zo goed als bestuurd door 
het Satsuma-domein. Met Korea, reeds een vazalstaat van China, werd een 
relatie opgezet waarbij ambigu taalgebruik in de staatsbrieven het moge-
lijk maakte om in meerdere versies van het tribuutsysteem te opereren. 
Rond dezelfde periode is kort geprobeerd om Formosa (het huidige Tai-

10 Toby, State and Diplomacy, 53-64; Arano Yasunori, Kinsei Nihon to Higashi Ajia (Tōkyō Daigaku 
shuppankai: Tokyo 1988) i-ix, 29-34; Arano Yasunori (ed.), Edo bakufu to higashi Ajia (Yoshikawa 
Kōbunkan: Tokyo 2003) 126-136.
11 Angela Schottenhammer, ‘The East Asian Maritime World 1400-1800: Its Fabrics of Power 
and Dynamics of Exchanges – China and her Neighbours’ in ed. Angela Schottenhammer, The 
East Asian Maritime World 1400-1800: Its Fabrics of Power and Dynamics of Exchanges (Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag, 2007) 1-86, aldaar 5-7, 58-69.
12 Toby, State and Diplomacy, 110-167.
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wan) op eenzelfde wijze in het Japanse tribuutsysteem te betrekken, ech-
ter zonder succes.13 
 Eveneens werd getracht om de Nederlanders in dit systeem op te ne-
men. Toen die in 1605 hun eerste gezantschap stuurden naar de shogun, 
pretendeerden zij de koning van Holland (prins Maurits) te representeren. 
De ‘koning van Holland’ was in het leven geroepen om diplomatieke con-
tacten in Azië te vergemakkelijken, aangezien de republiek als staatsvorm 
daar vrij onbekend was en – voor zover bekend – niet altijd werd gewaar-
deerd. Er was vanuit Aziatisch perspectief van alles aan te merken op het 
eerste gezantschap. Desalniettemin speelde het shogunaat het spelletje 
mee ten behoeve van het nieuwe Japanse wereldbeeld en tribuutsysteem.14 
In de daaropvolgende jaren veranderden de diplomatieke omgangsnor-
men. Tijdens het gezantschap van de onervaren Pieter Nuyts in 1627 liet 
deze zich ontvallen dat zijn directe superieuren de Gouverneur-Generaal 
en de Raad van Indië waren, waarop de Japanners met verbazing vroegen 
of hij dan geen gezant was van de koning van Holland. Nuyts legde hierop 
de politieke situatie in de Republiek uit. Het decorum was geschonden en 
Nuyts moest onverrichter zake vertrekken.15 
 Deze veranderingen in het diplomatieke discours vormen het onder-
werp van het recent verschenen boek The Company and the Shogun, waarin 
Adam Clulow betoogt dat het VOC-beleid voor Japan niet – zoals men lange 
tijd beweerde – werd gekenmerkt door een terughoudende en toegevende 
strategie, maar dat de Compagnie meermaals in conflict verkeerde met het 
shogunaat over diplomatie, geweld en soevereiniteit. Tijdens deze conflic-
ten in de eerste helft van de zeventiende eeuw, waarin de Compagnie steeds 
de partij was die moest inbinden, kreeg de relatie tussen de Compagnie en 
Japan zijn karakteristieke vorm: de vertegenwoordigers van de Compagnie 
transformeerden van de onderdanen van een fictieve koning naar loyale 
vazallen van de shogun, van piraten naar vreedzame handelaren en van de 
verdedigers van een koloniale soevereiniteit naar legale onderdanen van de 

13 Gregory Smits, Visions of Ryukyu: Identity and Ideology in Early Modern Thought and Politics 
(University of Hawaii Press: Honolulu 1999) 15-20, 29-31; Adam Clulow, ‘A Fake Embassy, the Lord 
of Taiwan and Tokugawa Japan’, Japanese Studies 30:1 (May 2010) 23-41; R.H. Hesselink, De gevan-
genen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan (Walburg Pers: Zutphen 2000) 
18-20.
14 Adam Clulow, The Company and the Shogun. The Dutch Encounter with Tokugawa Japan 
(Columbia University Press: New York 2014) 31-39, 43-52.
15 L. Blussé, ‘Olifant in de porceleinkast, Pieter Nuyts (1598-1655) en zijn avonturen in het Verre 
Oosten’ in: J. Parmentier (ed.), Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief (Walburg Pers: Zutphen 
2005) 120-121.
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Tokugawa staat.16 Dat dit geen feitelijke weergave was van de realiteit was 
noch voor de Compagnie noch voor het shogunaat van belang.
 Clulow zet zijn argument voor een speciale categorie waarin de Neder-
landers volgens hem vielen kracht bij door te stellen dat de Nederlanders 
verplicht waren tot het leveren van specifieke diensten aan het shogunaat, 
zoals het overhandigen van zogenaamde fūsetsugaki (nieuwsverslagen) 
met informatie over wat er zich in Azië en Europa afspeelde. We moe-
ten echter niet vergeten dat deze zogenaamde diensten ook aan andere 
buitenlanders werden opgelegd. Zo waren bijvoorbeeld ook de Chinezen 
verplicht deze nieuwsverslagen te verstrekken. Daarnaast werden de Ko-
reaanse, Ryukyuaanse en VOC-gezantschappen die in het kader van het 
tribuutsysteem werden gestuurd, bij uitstek gebruikt om wederzijds infor-
matie in te winnen over de ander.17 Tijdens de hofreis werd er na de offi-
ciële audiëntie een aparte bijeenkomst ingelast om de Nederlanders over 
van alles te ondervragen. Over hun thuisland, hun zeden en gewoonten 
en de politieke situatie in Europa en Azië. Bij deze gelegenheden, alsme-
de in de nieuwsverslagen die zij moesten leveren, sprong de Compagnie 
meer dan eens creatief om met de waarheid om haar eigen positie niet 
in gevaar te brengen of juist te verbeteren. Bovendien heeft Matsukata 
Fuyuko in haar studie naar deze nieuwsverslagen aangetoond dat ook de 
Japanse tolken, die als intermediair dienden, deze verslagen aanpasten bij 
het vertalen als ze iets tegenkwamen wat hun eigen positie kon schaden.18 
Dit kon echter maar tot op zekere hoogte, omdat het niet te veel mocht 
afwijken van wat de Chinezen overhandigden.

De rol van de VOC in de Japanse economie

De positie van de Nederlanders vormde dus een bron van legitimiteit en 
informatie voor het shogunaat, maar hoe belangrijk achtten de Japanners 
de Nederlanders voor hun economie in de achttiende eeuw? De Oost-Azia-
tische economie van de zeventiende eeuw draaide voornamelijk op zilver, 
voor een groot deel mede door de VOC geëxporteerd uit Japan, maar tegen 
het eind van de zeventiende eeuw waren de zilvermijnen in Japan uitgeput 
en de reserves opgeraakt. Men begon in Japan naar manieren te zoeken om 

16 Clulow, The Company and the Shogun, 15-17, 261-262.
17 Toby, State and Diplomacy, 110-167.
18 Matsukata Fuyuko, Oranda fūsetsugaki to kinsei Nihon (Tokyo daigaku shuppankai: Tokyo 
2007). 
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de zilveruitvoer te beperken. In Nagasaki werd de uitvoer van edelmetaal 
sterk aan banden gelegd en konden de Nederlanders alleen nog koper ex-
porteren.19

 Voor Arai Hakuseki (1657-1725), adviseur van de zesde en zevende sho-
gun, gingen deze maatregelen nog niet ver genoeg. Als neoconfucianist 
verafschuwde Hakuseki de buitenlandse handel en vond het een grote ver-
spilling van Japans grondstoffen. Hij beschouwde de vijf granen en de (or-
ganische) materialen om kleding van te maken als het bloed, vlees en haar 
van het land; als je ze oogst, groeit het weer aan. Het edelmetaal was als 
de botten van het land; eenmaal weg, groeide het niet meer terug. Hij had 
berekend dat als de export op dezelfde voet verder zou gaan, men in Japan 
honderd jaar later de eindjes niet meer aan elkaar zou kunnen knopen.20 
Om die reden had hij nieuwe reguleringen opgesteld die betrekking had-
den op ieder aspect van de buitenlandse handel in Nagasaki. Zo werd bij-
voorbeeld de hoeveelheid die door één schip mocht worden aangebracht 
en afgevoerd, van tevoren door de Japanners bepaald. Tevens werd er een 
limiet gesteld aan het aantal Chinese en VOC-schepen dat jaarlijks naar 
Nagasaki mocht komen. Om de vijf jaar zou er worden beraadslaagd over 
dit aantal. Daarnaast zouden alleen (Chinese) kapiteins die in het bezit wa-
ren van een handelspas, uitgegeven te Nagasaki, naar Japan mogen komen 
om te handelen. Overtreders van deze geboden zou de toegang tot het land 
worden ontzegd. De Nederlanders kregen eveneens een exportlimiet opge-
legd.21 Voordat deze regulaties van kracht werden, vroeg Hakuseki eerst het 
advies van de magistraten van Nagasaki.22

 De magistraten gaven als commentaar dat de Chinezen deze beperking 
nooit zouden accepteren en dat, als ze dientengevolge niet meer naar Japan 
zouden mogen komen, dit desastreuze gevolgen zou hebben. Een nationale 
crisis was niet ondenkbaar. Bovendien lag het in de lijn der verwachtingen 
dat de Chinezen zich niets zouden aantrekken van het verbod om naar Ja-
pan te komen. Hakuseki wilde verder een nog strengere controle op smokkel 
en een afschaffing van belasting die werd geheven ten behoeve van de inwo-
ners van Nagasaki. Deze belastingen druisten namelijk in tegen het neocon-

19 Akira Hayami, e.a. (eds.), Economic History Japan: 1600-1990. Volume 1: Emergence of Economic 
Society in Japan, 1600-1859 (Oxford University Press Inc.: New York 2004) 15-18, 59-61.
20 K. Wildman Nakai, Shogunal Politics. Arai Hakuseki and the Premises of Tokugawa Rule 
(Harvard University Press: Cambridge, MS & London 1988) 111-112.
21 Ōta Katsuya, Nagasaki Bōeki. (Dōseisha: Tokyo 2000) 188-208.
22 Deze magistraten, aangesteld door het shogunaat, waren belast met het bestuur van de stad, 
de rechtspraak (soms in overleg met de leenheren van de omliggende domeinen) en het toezicht 
op de kustverdediging, de christenvervolging en de buitenlandse handel.
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fucianistische principe dat men geen profijt mag behalen zonder zelf iets te 
produceren. Voorts wilde Hakuseki nieuwe regels bij het vaststellen van de 
prijs der goederen en hij wilde terug naar het yadomachi-systeem, waarbij 
ieder jaar een wijk werd aangewezen die de Chinezen moest huisvesten en 
in hun levensonderhoud voorzien. Ook dienden de inwoners van deze wijk 
mee te helpen met zaken als laden en lossen van de schepen. 
 De magistraten lieten weten dat er al heel streng werd gecontroleerd 
op smokkel, maar dat het onmogelijk was langs de kilometers lange kust 
effectief dag en nacht te patrouilleren. Een aanscherping van de bestaan-
de controle te Nagasaki waarbij de Japanners bijvoorbeeld met getrokken 
zwaard de bagage van de Chinezen zouden doorzoeken, zou de laatsten 
ongetwijfeld erg nerveus maken, met negatieve gevolgen voor de handel. 
Wat betreft de terugkeer naar het yadomachi-systeem, daar waren ze fel 
op tegen. Niet alleen was het een last voor de lokale bevolking, het zou bo-
vendien ook smokkel in de hand werken. Een aanpassing van de bestaande 
regels omtrent het vaststellen van de prijs der goederen vonden de magi-
straten onnodig. Ook hadden zij commentaar op de aanpassingen in relatie 
tot de Nederlanders. Het quotum uit Japan te exporteren goederen zou in 
dezen met de helft worden verminderd, iets waar het opperhoofd (van de 
factorij) nooit mee akkoord zou gaan. De Nederlanders moesten immers 
van veel verder komen dan de Chinezen, wat het lastig maakte onverkochte 
goederen mee terug te nemen. Bovendien hadden ze een handelspas van 
de Tokugawa-stichter Ieyasu (die de VOC toestond vrij te handelen in Ja-
pan), wat een en ander bemoeilijkte.23 
 Voor de stad Nagasaki, waar de Nederlanders vanuit hun factorij op het 
kunstmatige eilandje Dejima tweehonderdzeventien jaar handel dreven, 
waren deze betrekkingen in de loop der tijd steeds belangrijker geworden. 
De manier waarop de buitenlandse handel in Nagasaki was georganiseerd, 
werd in de loop van de zeventiende eeuw sterk geïnstitutionaliseerd, waar-
bij steeds meer inwoners van de stad werden betrokken bij de bedrijvighe-
den. Dit had tot gevolg dat tegen de achttiende eeuw de meeste inwoners 
van Nagasaki wel op een of andere manier financieel afhankelijk waren 
geworden van de Compagnie (en de Chinezen).24 In dit licht bevreemdt 

23 Ōta, Nagasaki Bōeki, 188-208; Wildman Nakai, Shogunal Politics, 109-114.
24 TKIR vol. 4, 205-207; Reinier H. Hesselink and Matsui Yōko, ‘Sakoku, or Japan “Closed off” 
from the world. A New Stage. The Second Half of the Seventeenth Century’ in ed. L.J. Blussé, W. 
Remmelink and I.B. Smits, Bridging the Divide: 400 Years the Netherlands-Japan (KIT publishers: 
Hilversum 2000) 35-53, aldaar 51-53; Nagazumi Yōko, ‘The Decline of Trade and Russian Expansion 
in East Asia’ in: L.J. Blussé, W. Remmelink, and I.B. Smits (eds.), Bridging the Divide: 400 Years the 
Netherlands-Japan (KIT publishers: Hilversum 2000) 57-72, aldaar 61-63. 
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de reactie van de magistraten van Nagasaki niet. Ondanks alle kritiek liet 
Hakuseki de edicten toch uitvaardigen, waarmee voor de VOC de handel 
in Japan verder aan banden werd gelegd. Na zijn dood veranderde de re-
gelgeving voor de Nagasaki-handel nog enkele malen in de jaren veertig en 
negentig van de achttiende eeuw. 

Door een lokale bril bezien

De Nederlanders op Dejima mochten slechts sporadisch hun onderkomen 
verlaten om de stad en de omgeving te verkennen. Daarnaast maakten ze 
eens per jaar de verplichte hofreis naar Edo om de shogun en hoge functi-
onarissen geschenken aan te bieden. Hierdoor kwam de gewone Japanner, 
dat wil zeggen de Japanner die officieel niets met de Nederlanders te maken 
had, bijna niet in aanraking met deze lieden. De zogenaamde rangakusha 
(beoefenaars van ‘Holland Studiën’) hadden eens per jaar de gelegenheid 
naar de ‘Hollandse herberg’ in Edo te komen om vragen te stellen over taal, 
(medische) wetenschap en andere dingen. De daimyo van de domeinen 
rondom Nagasaki bezochten echter wel geregeld met hun entourage de 
VOC-factorij en van tijd tot tijd waren er nieuwsgierige reizigers, of rang-
akusha, die de tocht naar Nagasaki ondernamen om voortgang te boeken 
in hun studie. Deze bezoeken aan Dejima kwamen al sinds de zeventiende 
eeuw voor en zijn in de VOC-dagregisters over het algemeen redelijk gedo-
cumenteerd. Nagakubo Sekisui geeft ons een inkijk in hoe dit soort bezoe-
ken door Japanners werd ervaren.
 In 1767 arriveerde er een Chinese jonk in Nagasaki met aan boord vijf 
Japanse schipbreukelingen uit het Mito-domein. Deze Japanse vissers wa-
ren twee jaar eerder met hun boot van de kust afgedreven en in Annam 
(tegenwoordig Vietnam) terechtgekomen. Sekisui werd aangesteld om naar 
Nagasaki af te reizen om te assisteren bij het verhoren van deze Japanners 
en ze daarna mee terug te nemen. Naast zijn officiële rapport heeft hij ook 
een dagboek bijgehouden van zijn reis en noteerde hij alles wat hij interes-
sant vond in de Nagasaki kōeki nikki (Dagboek van een officiële reis naar 
Nagasaki). 
 Op de 14e dag van de 10e maand werd Sekisui met zijn gezelschap door 
de magistraten van Nagasaki vanwege het festival uitgenodigd om de stad 
eens nader te bekijken, inclusief de handelsposten van de Chinezen en de 
Nederlanders. Over het eiland en de inrichting van de woonruimtes heeft 
hij het volgende te vertellen: 
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[…] Hun huizen hebben twee verdiepingen. […] Voorts, hadden ze 
een instrument waarmee ze de seizoenen konden meten. Het had 
twee glazen buizen waar water in werd gedaan en het was met een 
plank aan de muur bevestigd. Op de plank waren letters geschre-
ven, maar omdat deze in een barbaarse taal waren opgesteld was het 
moeilijk te lezen. De Hollanders zijn gewoon om aan de vier muren 
[van hun vertrekken] vele omlijste schilderijen uit hun land te han-
gen. De schilderijen zijn aan de [voor]kant voorzien van transparant 
glas zodat je erdoorheen kan kijken. Het detail van de ornamenten 
op de lijsten is buitengewoon grandioos. Op de schilderijen staan 
verscheidene landschappen en personen [afgebeeld]. De penseel-
voering is zo fijn en secuur dat men het moeilijk slechts vluchtig kan 
bekijken. Verder zijn er her en der grote spiegels geplaatst. Ze zijn 
alle gemaakt van glas en reflecteren de gestalten van de personen 
die in de kamer zitten. Het plafond is van uitzonderlijke fraaiheid. 
Al hun onderkomens bevinden zich op de tweede verdieping en zijn 
net als bij ons voorzien van Japanse matten. In het midden [van de 
kamer] is een bureau geplaatst, waarop verscheidene flacons in een 
rij staan opgesteld. Ze zeiden dat dit allemaal wijn is van de beste 
kwaliteit. Er waren [daar ook] grote zeedraken [zoals] de Tokeh25 
opgeslagen in glazen potten op sterkwater. [Hun] schubben leken 
te bewegen. Aan de zijkanten stonden verscheidene stoelen met 
een ronde rugleuning. We hoorden dat de kapitein26 en de scribae 
gewoon waren om op deze stoelen te zitten.27

Als er vervolgens een scriba zich bij het gezelschap voegt toont Sekisui 
belangstelling voor de taal van de Hollanders en hun manier van schrijven:

Op dat moment voegde de scriba genaamd Rudolf Freudeman zich 
bij ons en maakte een Chinese buiging28 richting het hoofd van ons 
gezelschap. Onder het grote aantal tolken dat hem volgde, bevond 

25 De Tokeh is een roodgevlekte hagedis uit de familie der Gekkonidae. Veelvoorkomend in on-
der andere Zuidoost-Azië. In Aziatische culturen werden deze dieren vaak verwerkt in medicijnen. 
26 De tekst geeft het woord voor kapitein van een schip (sendō), maar hoogstwaarschijnlijk is dit 
een verwijzing naar het Nederlandse opperhoofd van de factorij, die de Japanners zelf aanduid-
den met Kapitan oftewel, kapitein.
27 NKK, 237.
28 Een Chinese buiging wordt gemaakt met de handen voor de borst gevouwen waarbij men 
de armen van hoog naar laag beweegt. Dit werd in het vroegmoderne Japan niet als een beleefd 
gebaar gezien.

TVZ1501_Binnenwerk_proef5.indd   13 4/23/2015   11:19:07 AM



TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS

VOL. 34, NO. 1, 201514

zich ook Nishi Sensaburō en nadat zij in de barbaarse taal met elkaar 
hadden gesproken, zakte deze scriba op de knieën en maakte een 
buiging waarbij het hoofd de grond raakte. Toen hij hiermee klaar 
was stond hij weer op en ging op een van de stoelen zitten. De scriba 
zette een schrijftafel voor zich neer, nam een penseel ter hand en 
begon zeven à acht vellen papier te beschrijven. De vorm van de let-
ters heeft veel weg van het tekenen van wolken, [men begint] aan de 
linkerkant en schrijft dan horizontaal naar de rechterkant. Zonder 
de vertaling van de tolken zouden wij niet weten wat dit voor tekens 
waren. Het papier [dat ze gebruiken] lijkt op [dat] van onze officiële 
proclamaties en het penseel lijkt op onze sekihitsu29 en is gemaakt 
van een vogelveer met aan het uiteinde van de schacht een scherp 
gesneden punt die in een zwarte vloeistof wordt gedompeld.

Vijf Hollanders aan de maaltijd; links een Javaanse bediende die saké schenkt; rechts 
een Javaanse bediende met een schaal met eieren. Linksvoor een stoel met het VOC 
monogram op de rug. Houtsnede (ingekleurd), 1780-1810.
Collectie Rijksmuseum Amsterdam

29 Een sekihitsu is een speciaal soort penseel gemaakt van steen. 
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Vervolgens werden Sekisui en zijn gezelschap getrakteerd op verscheidene 
wijnen en exotische lekkernijen, gevolgd door een rondleiding op het 
eiland, waaronder de keuken en de biljartzaal: 

Na een tijdje zo te hebben doorgebracht gingen we de trap af en ver-
volgens omhoog naar de verdieping boven de bloementuin. In het 
midden van de kamer was iets geplaatst dat leek op een [veld]bed, 
[…]. Het was omwikkeld met een wollen stof en in de vier hoeken 
zaten gaten. Toen wij de tolken hiernaar vroegen zeiden zij dat dit 
de plek was waar het ballen[spel] der roodharigen wordt gespeeld 
en wedstrijden worden gehouden voor geld. Toen we een kijkje gin-
gen nemen in de keuken, bevonden zich daar geslachte varkens en 
koeien en het stonk er verschrikkelijk naar bloed. Voor het fornuis 
stonden vier à vijf zwarte slaven30, waaronder een kind. We vroegen 
naar zijn leeftijd, maar de vraag kwam niet over. Toen ik de vingers 
van mijn beide handen opende en het hem liet zien, knikte hij beves-
tigend en trok zich terug. Hij zal ongeveer tien jaar geweest zijn, zijn 
gelaatskleur was vrij zwart en zijn haar was opgestoken en werd bij 
elkaar gehouden door een rode katoenen doek.31 

Over de uiterlijke kenmerken van de Hollanders zegt Sekisui:

Toen we vanuit een raam op de tweede verdieping werden bespied 
door de Hollanders, zagen we de glinstering in hun ogen en de 
roestrode haren van hun wenkbrauwen. Ze hadden waarlijk een 
vreemd voorkomen. […] Hun gelaatskleur was ontzettend wit, ze 
hadden hun hoofdhaar geschoren en droegen een pruik van zwart 
haar. [Hun] kleren lijken op onze momohiki32, hun handen en voeten 
zijn omwikkeld en met knopen samengebonden.33 [Hun] mouwloze 
vesten worden aan de voorkant met knopen bij elkaar gehouden en 
hebben onder de gordel een open snit, wat lijkt op ons karuwaza34 
kostuum. Alles is [gemaakt] van een zwaar type wol.35

30 Deze slaven waren niet afkomstig uit Afrika, maar uit Azië. 
31 NKK, 238.
32 Momohiki zijn strakzittende Japanse werkbroeken die wijd zijn van boven en smal toelopen.
33 Sekisui doelt hier waarschijnlijk op sokken en handschoenen voorzien van knopen.
34 Karuwaza zijn Japanse acrobaten.
35 NKK, 237.
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In 1783 komen we soortgelijke beschrijvingen tegen bij Koshōken, de andere 
reiziger die hier centraal staat. Hij had weliswaar geen toegang gekregen tot 
het eiland, maar wist er toch het nodige over te vertellen in zijn reisverslag 
Saiyū zakki (Optekeningen van mijn reizen naar het westen):

Deze plek is aan alle kanten omgeven door een stenen omheining en 
via één stenen brug gaat men [het eiland] op en af. […] Op deze brug 
staan altijd roodharigen en zwarte slaven en wanneer zij Japanners 
zien is het de gewoonte dat ze in de barbaarse taal rare dingen naar 
ze roepen. Er wordt beweerd dat de mannen en vrouwen die in deze 
omgeving wonen er zelfs een groot gedeelte van kunnen verstaan, 
omdat ze al verscheidene jaren gewend zijn om [deze] taal aan te 
horen. [Verder wordt ook beweerd dat] van de tien roodharigen en 
zwarte [slaven] er zes à zeven zijn die ook Japanse woorden begrij-
pen. Wanneer de vrouwen uit de buurt die op hun kinderen pas-
sen voor de poort met hen aan het spelen zijn, krijgen ze [van de 
Hollanders] liefkozende woorden naar hun hoofd geslingerd en dan 
maken dezen [de Hollanders] een opgewekte indruk. De roodhari-
gen hebben een witte gelaatskleur, hun oogkleur en hun neus ver-
schillen erg van die van Japanners en Chinezen, hun wenkbrauwen 
zijn roestrood van kleur en wanneer men naar ze kijkt, roepen hun 
gelaatstrekken veel walging op. Ze scheren hun hoofdhaar en dragen 
een pruik gemaakt van erg zwart haar.36

Bij Koshōken echter kunnen we een aanzienlijk misnoegen over de stad 
Nagasaki en haar inwoners bespeuren: 

Nadat ik de zeden en gewoonten van Nagasaki goed had bestudeerd 
[vond ik] het een plek waar de mensen een verdorven karakter had-
den. De mensen uit andere domeinen die hier van oudsher komen, 
hebben zich zonder schroom bekwaamd in het ontvreemden [van 
andermans spullen]. [Hoewel] er vroeger [ook] al werd gesmokkeld, 
zijn er [tegenwoordig] zulke goedkope producten in omloop dat ook 
mensen die zelf geen smokkelwaar kopen, deze kunnen meenemen 
voor een habbekrats. Wanneer de schepen van de roodharigen de 
kust bereiken, ontstaat er een overvloed aan smokkelwaar en gesto-
len goederen. Hierdoor komt het in Nagasaki zelden voor dat men 
hard werken voor de kost en [het hebben van] een familiebedrijf 

36 SYZK, 355.
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beschouwt als iets waardevols. Onopgemerkt is [Nagasaki] verwor-
den tot een plaats waar het normaal is om mensen te benijden die 
op een onrechtmatige manier rijk zijn geworden. [De bevolking] 
lijkt tot op het bot verrot te zijn. Van de burgemeesters tot de men-
sen die de roodharigen en de Chinezen assisteren, [allen] krijgen 
buitenproportioneel betaald en dit gaat natuurlijk gepaard met 
[de nodige] verkwisting waardoor ze niet eens hun vermogen goed 
weten te beheren! Hierdoor is er onder de meer dan tienduizend 
huishoudens niet één rijke familie en zijn arme families oververte-
genwoordigd. Dankzij de Chinese en barbaarse schepen die hier jaar 
in jaar uit aanmeren is dit een welvarende plaats, doch het absurde 
feit dat er geen rijke families zijn maakt deze plek tot een jammer-
lijke bedoening. Het komt mij voor dat [veel] mensen zich naar 
andere provincies haasten omdat zij hun geld op een onrechtmatige 
manier hebben verkregen. Boze tongen uit de streek beweren dat 
slecht overheidsbeleid verantwoordelijk is voor de behoeftigheid 
van de stad. Dergelijke geruchten verspreiden zich omdat de stad in 
de problemen zit. Het zou slecht zijn als men in het buitenland lucht 
krijgt van de slechte zeden en gewoonten van deze plek. Dit zou een 
schande zijn voor ons land en daarom pleit ik voor hervormingen.37 

Zijn beeld van Nagasaki kan mogelijk invloed hebben gehad op de manier 
waarop hij de Hollanders wegzet.
 Laat ons dan nu tot slot kort een blik werpen op wat Sekisui ons weet 
te vertellen over de activiteiten van de Hollanders in Azië en de (politieke) 
situatie in de Republiek.

Ik heb de omstandigheden waarin een Hollands schip de reis van en 
naar Nagasaki aflegt in detail vernomen. De afstand van Holland tot 
Nagasaki beslaat 13.000 ri.38 [Holland] is een zeer koud land, vanaf 
het oosten van India [bezien] ligt het in de richting van de hond.39 
De soeverein van het land wordt Compagnie genoemd. De men-
sen hebben een witte gelaatskleur en rood haar. Voorts trekken zij 
door de wijde wereld om handel te drijven. Zij gaan de nog altijd 
gesloten landen af waarmee zij winst behalen en [Holland] is tot 

37 SYZK, 357-358.
38 Eén ri is ongeveer 3,92 km.
39 De hond is een teken van de Aziatische dierenriem. De richting van de hond verwijst naar de 
richting west-noordwest.
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onze vazalstaat verworden. Welnu, men beweert dat ten zuiden van 
Annam zich het eiland Jakatra bevindt, zo’n 3400 ri van Nagasaki 
vandaan. Sinds de oude tijd hebben de Hollanders zich dit eiland 
met geweld toegeëigend, er een kasteel gebouwd, een daikan40, wat 
bij hen generaal heet, gestationeerd en vanuit hun vaderland worden 
jaarlijks handelsvloten uitgestuurd. Door deze generaal worden han-
delsschepen naar verscheidene landen in het oosten gestuurd en om 
een wijdverspreide handel te bevorderen worden verre landen en 
eilanden verkend. Er wordt gezegd dat men één keer in de vijf jaar 
de dagelijkse boekhouding naar het vaderland stuurt. De schepen 
die Nagasaki aandoen, worden ook door deze generaal gestuurd. […] 
Van oorsprong waren de Hollanders bandieten die zich bezighiel-
den met piraterij en zwakkere landen beroofden, [maar] hoewel het 
nieuwe Hollanders zijn geworden zijn wij nog altijd op onze hoede 
[…].41

Opvallend is dat Sekisui aardig op de hoogte blijkt te zijn van de Nederland-
se expansie in Zuidoost-Azië. Hij ziet de Gouverneur-Generaal niet zozeer 
als een koning in Azië, zoals kort in het begin van de zeventiende eeuw nog 
wel gebeurde, maar inderdaad als een gouverneur van een hoger orgaan in 
de Republiek, hoewel hij dit orgaan dan wel weer omschrijft als de Com-
pagnie. Overigens beslaat de afstand tussen Nagasaki en Holland zoals Se-
kisui die geeft net iets meer dan de omtrek van de aarde en zullen we onze 
vraagtekens moeten zetten bij zijn informatiebron.

Slotbeschouwing

Het bovenstaande laat zien hoe de Japanners dachten over hun relatie met 
de Nederlanders. Nagakubo Sekisui en Furukawa Koshōken, wier reisver-
slagen een centrale plaats innemen binnen dit artikel, schreven over de 
wereld zoals die in hun ogen toen was en gaven hun eigen indrukken weer. 
Bij de beschrijving van ‘de ander’ ligt de nadruk weliswaar op de verschil-
len, maar vooral bij Sekisui vindt men ook pogingen om het vreemde te 
vergelijken met het bekende. Tegelijkertijd kunnen we in hun reisversla-
gen informatie terugvinden die er op wijst dat ook eigen indrukken niet 
zijn los te maken van het paradigma waarin ze worden gevormd. Zo zijn er 

40 Een daikan is een magistraat. 
41 NKK, 245.
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in deze beschrijvingen stereotyperingen die hardnekkig terug blijven ko-
men, zoals de bewering dat Nederlanders allen rood haar hebben. Andere 
voorbeelden hiervan zijn Sekisui’s beschrijving van de Compagnie als soe-
verein van de Republiek en de transformatie die de Nederlanders hebben 
doorgemaakt van piraten naar ‘nieuwe Hollanders’, waarbij Holland een 
vazalstaat is geworden van Japan. Dit geschetste beeld van de Nederlan-
ders komt overeen met de rol die de Nederlanders zijn gaan vervullen in 
het Japanse wereldbeeld en tribuutsysteem. Zo zien we eveneens dat Arai 
Hakuseki’s argumenten voor hervorming van de buitenlandse handel hun 
weerklank vonden in de negatieve opvattingen van Koshōken over Nagasa-
ki. Het komt dan ook niet als een verrassing dat de hoge regeringsfunctio-
naris Matsudaira Sadanobu na het lezen van Koshōkens reisverslag Saiyū 
zakki deze auteur in de arm nam voor een reis naar de oostelijke en noorde-
lijke provincies om daarover een soortgelijke beschrijving te fabriceren. Dit 
tweede verslag zou later een rol spelen bij de Japanse annexatie van Ezochi. 
 Kortom, de Japanners hadden een op maat gemaakt officieel beeld van 
de Nederlanders waardoor zelfs individuele realistische waarnemingen niet 
compleet aansloten bij de werkelijkheid. Van tijd tot tijd werd dit officiële 
beeld aangepast aan de politieke agenda, met name toen het shogunaat 
moest concurreren met de oprukkende Russen in het noorden. De manier 
waarop officiële en individuele beeldvorming tot stand kwam, was zo sterk 
dat onder anderen westerse en Japanse academici tot ver in de twintigste 
eeuw het beeld van het ‘gesloten land’ hebben beschouwd als de realiteit.

Over de auteur

Drs. Jurre J.A. Knoest (1983) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Am-
sterdam en Talen en Cultuur van Japan aan de Universiteit Leiden. Tevens volgde 
hij een jaar onderwijs aan de Universiteit van Nagasaki en een jaar aan de Sogang 
Universiteit te Seoul. Op het moment is hij als promovendus verbonden aan de 
Universiteit Leiden en werkt hij aan een proefschrift over de interactie tussen de 
commerciële en politieke sector bij het opstellen van buitenlandbeleid in het Ja-
pan en Korea van de zeventiende en achttiende eeuw. Zijn onderzoeksinteresse 
omvat onder andere de Republiek in de zeventiende eeuw, de geschiedenis van de 
VOC, vroegmodern Japan, de internationale betrekkingen van premodern Oost-
Azië, en Korea onder het bewind van de Mongolen.
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Ribeiro da Silva

“A kind of cunning sort of under-minding people”
Views of the Dutch in Seventeenth-century West Africa

Filipa Ribeiro da Silva

Introduction

On 21 August 1681, James Nightingale, serving the Royal African Company 
of England at James Fort in Accra, reported: “The three persons Ahenesa 
[local authority] send down to us […] bid us beware of the Dutch, for they 
are all rogues and lyers.”1 

Although scholars have devoted a great deal of attention in the past fifty to 
eighty years to studying European expansion and the subsequent processes 
of empire-building, thus producing an extensive body of literature on dis-
putes and rivalries between European sea powers and European views of 
indigenous populations, we still know little about how European explorers 
and empire-builders were viewed by the people who were targeted by their 
actions and activities. Similarly, little is known about how the various Euro-
peans involved in maritime expansion and empire-building regarded each 
other in the overseas areas where they had to devise strategies to defend 
their interests. This article aims to fill part of this gap in the historiogra-
phy by analysing how the Dutch were perceived in the 1600s by other Euro-
peans and the indigenous population on the West African coast, with the 
main aim being to show how political disputes and commercial rivalries on 
the coast coloured the relationships between Europeans and the various 
groups’ views of each other.
 Unlike other areas of the world, sub-Saharan Africa is poor in terms of 
written sources produced by the local population during the pre-colonial 
period, especially in the continent’s western coastal regions. This study 
consequently had to be based on source materials produced by European 

1 Robin Law, ed., The English in West Africa, 1681-1683. The Local Correspondence of the Royal 
African Company of England, 1681-1699, Part 1, (Oxford: British Academy, Oxford University Press, 
1997) 169.
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explorers, traders and naval and military officers of the various commercial 
companies and states. These sources consist of travel reports, journals of 
voyages, descriptions of African regions and their populations, correspon-
dence and the like. From these I selected the most coherent and compre-
hensive materials regarding the English, Danish, French and Portuguese 
presence in seventeenth-century West Africa. Unfortunately, Portuguese 
sources are scarcer than the English, Danish, French and Dutch sources; in 
some cases, therefore, I had to use non-Portuguese materials to reconstruct 
Portuguese views on and attitudes towards the Dutch. 
 By critically analysing these materials I have sought to reconstruct how 
the Dutch were seen by the Portuguese, English, Danish and French, and 
also the attitudes of Africans towards the Dutch. Let us start, however, with 
a brief overview of the Dutch arrival and presence on the west coast of 
 Africa in the late sixteenth century and subsequent decades.

The Dutch on the coast

The merchants of the Dutch Republic (hereafter the Republic) first sailed to 
the west coast of Africa for commercial purposes in the 1590s. These initial 
voyages were organised by private merchants, mostly based in major port 
cities such as Amsterdam, Rotterdam and Middelburg. These merchants 
traded products such as hides, ivory, gold, beeswax, ambergris and civet 
cats, as well as sugar from the island of São Tomé, in the various coastal 
regions stretching from Senegambia to Cape Lopez and the Loango Coast. 
 However, the increasing political and military tensions that arose be-
tween the Republic and the Habsburg Empire following the Dutch Re-
volt in 1568 against Habsburg rule and the subsequent Eighty Years War 
(1568-1648) caused rising losses for merchants engaged in overseas trade, 
including commerce with West Africa. Some sectors of the mercantile com-
munity consequently requested intervention by the States-General of the 
Republic. The States-General responded to these requests by deciding to 
sponsor expeditions in 1599 that were aimed at taking over the island of São 
Tomé in the Gulf of Guinea.2 During the Twelve Years Truce (1609-1621) be-
tween the Republic and the Habsburgs, the States-General also negotiated 
the establishment of Fort Nassau, the first fortress on the Gold Coast, which 
was built in Mouri in 1612 with the permission of the local African ruler, the 
chief of Asebu.

2 Adam Jones, ed., German sources for West African History (Wiesbaden, 1983) 9-17.
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 After the Twelve Years Truce ended, conflicts on this coast, as elsewhere, 
intensified. In 1621, the States-General decided to charter the West India 
Company (WIC, or the Company) and grant it a monopoly on Atlantic 
trade (with the exception of the northern fisheries), including commerce 
with West Africa. Between 1624 and 1638 private merchants were permitted 
to participate in the monopoly only if they were hired by the WIC or were 
willing to invest in WIC shares on the Amsterdam Stock Exchange. 
 The WIC, however, also became involved in intense naval campaigns 
against Spanish and Portuguese interests in the Atlantic, and these cam-
paigns extended to West Africa. Over time, these naval attacks resulted in the 
WIC gaining control of various trading posts and settlements previously con-
trolled by the Portuguese, including Arguin, Mina, Axim, Shama, São Tomé 
and Angola, all of which were taken over by the WIC in the 1630s and 1640s. 

Map of the Gulf of Guinea, by Armand Haye, Amsterdam

In the years thereafter, however, these attacks also disrupted trade and cre-
ated a huge financial burden and enormous logistic strain for the Compa-
ny.3 From the late 1630s onwards, therefore, the Company started to loosen 
its monopoly and to allow private merchants once again to participate in 
trade. These merchants’ human, financial, and material resources were 

3 Michiel A.G. de Jong, ‘Staat van oorlog’: wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek 
der Verenigde Nederlanden, 1585-1621 (Hilversum: Verloren, 2005).

TVZ1501_Binnenwerk_proef5.indd   23 4/23/2015   11:19:14 AM



TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS

VOL. 34, NO. 1, 201524

much needed by the Company in order to continue operations. In 1674, the 
Company was declared bankrupt; however, the States-General then estab-
lished a second Dutch West India Company, with identical jurisdiction over 
the west coast of Africa. 

European views of the Dutch on the coast

When the merchants of the Republic first started their commercial activ-
ities on the west coast of Africa, the Portuguese were the sole Europeans 
settled either temporarily or permanently in various locations in these 
coastal areas, stretching from Arguin and Senegambia to the Gold Coast 
and Angola further south, as well as the archipelagos of Cape Verde and São 
Tomé. Not surprisingly, therefore, it is among the Portuguese that we find 
evidence of the first views held on these merchants. 
 Portugal’s commercial presence in this region was based on a monop-
oly held by the Portuguese Crown and in which private merchants were 
allowed to participate, provided they had trading licences or were lease-
holders of the monopoly and its various branches. Therefore, officials of 
the Crown and merchants operating in this region would all have seen the 
Dutch as intruders in the region. The Portuguese had held a privileged po-
sition there for over a century, without facing any significant competition 
from other Europeans. In addition, the military conflicts at the time meant 
that merchants from the Republic arriving on the coast were often regarded 
as enemies of the Portuguese Crown and, therefore, as a threat to the lat-
ter’s interests.
 In his Description and historical account of the Gold Kingdom of Guinea 
in 1602 Pieter de Marees provides details of Portuguese attitudes towards 
the Dutch and other foreigners seeking to trade on the Coast: “Once the 
Portuguese had made themselves Masters of the Land applying full rigour 
and force when they were in full possession, they forbade the Blacks or Ne-
groes to trade or barter with any foreign nation except themselves, several 
times taking people captive, greatly torturing those whom they knew to 
have traded with nations other (than theirs). […] They attacked them with 
all the rigour they could master, respecting no person, whatever his quan-
tity or nation: first of all the French, then people of their own nations and 
now, lastly, the Dutch or Flamengos.”4

 From a military and naval point of view, merchants from the Repub-

4 De Marees, Description, 205-207.
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lic were often regarded by the Portuguese as a threat because their mer-
chants’ ships were often well armed and not only were they able to defend 
themselves against attacks by the Portuguese military and coastal fleets, 
but they could also cause harm to Portuguese posts and settlements, as evi-
denced by several descriptions of attacks on São Tomé and the Gold Coast. 
In addition, merchant vessels under the Dutch flag were better equipped 
for defence than the Portuguese coastal fleet, which often had insufficient 
ammunition, weapons and skilled soldiers and whose ships were often not 
properly maintained. According to De Marees: “The Portuguese of the Cas-
tle de Mina then saw […] that the Flamengos, […] were coming to trade 
there. For they came with bigger ships and were more capable of resist-
ing them, whilst the galleys which they [the Portuguese] had were sure to 
founder, as they were in such a condition that they could hardly be used.”5 

Title-page of  Pieter de Marees, Beschrijvinghe van de Goudt-Kust Guinea, als mede 
een voyagie naar de zelve (Amsterdam 1650).
Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam

5 De Marees, Description, 209-211.
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By the late seventeenth century, however, Frenchmen serving on the west 
coast of Africa, either in Senegambia or travelling elsewhere along the 
coast, offer us a rather different picture of the Dutch, especially regarding 
their military power. Both Jacques-Joseph Le Maire and Jean Barbot, when 
referring to the French takeover of Arguin (present-day Mauritania) and 
Goree (present-day Senegal), portrayed the servants of the WIC in these 
areas as weak and incapable of defending their posts, hinting even that 
they acted cowardly.6 According to Le Maire, “For Arguin was taken by the 
Dutch from the Portuguese, and retaken from the latter during the war of 
1672, by M. Ducas, Captain of the [French] African Company. There were 
only 120 men in this expedition, and they only lost three. The cowardice of 
the Dutch Governor did much to win this conquest, for nothing could have 
been easier than to prevent it. Our guns consisted of six small ones, the 
largest were eight pounders. We had no protection, and with all that, we 
were short of water.”7

 In economic terms, Dutch merchants were often accused of being un-
fair competitors and ruthless bargainers, using various strategies to push 
their rivals out of the markets. They were often accused of offering higher 
dashes8 to African merchants to entice them to their vessels and factories to 
conduct trade. Dutch merchants were regularly also denounced for flood-
ing markets with products by offering those products to Africans at lower 
prices so as to guarantee faster sales of commodities and thus reduce the 
costs of staying on the coast. That way, they would also destroy the business 
opportunities of the Portuguese and later of other Europeans merchants.9 
In 1602, Pieter de Marees wrote: “Yet they [the Portuguese] are faring quite 
badly and are much in decline, so that nowadays the Castle d’Mina gives 
the king of Spain more loss than profit; and this is because the trade of 
the Portuguese is totally ruined, so that they hardly make any commercial 
transactions there any longer, as a result of competition from the Dutch 

6 “The island [Goree] was given to the Dutch Company by King Biram around 1617, and this 
Company occupied it until 1677 when it surrendered it to Marshall D’Estrees, who with six large 
vessels captured it. There was so little resistance that the history of the siege is not worth repeat-
ing.” P.E.H. Hair, ed., Barbot on Guinea. The Writings of Jean Barbot on West Africa, 1678-1712, vol. 1 
(London: The Hakluyt Society, 1992) 44.
7 Jacques-Joseph Le Maire, Voyage to the Canaries, Cape Verde and the Coast of Africa under the 
command of M. Dancourt (1682). Translated from the French of M. Le Maire by Edmond Goldsmid, 
F.R.H.S, F.S.A. (Scor.) (Edinburgh: privately printed, 1887) 26.
8 Dashe or dashey from the Portuguese doa鈬o: gift.
9 In the early period of private free trade with West Africa, similar strategies were also em-
ployed by various groups of merchants from the Republic against each other while operating on 
the coast. De Marees, Description, 45.
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ships, which offer trade-goods here for about the same price as the Portu-
guese have to pay in Portugal.”10

 During the seventeenth century, the English, Danish and French also 
increased their presence in Senegambia and on the Gold, Ivory and Slave 
Coasts. This resulted in the production of a series of written sources that 
allow us to reconstruct these groups’ view of the Dutch, either as officials 
of the WIC or as interlopers. The image of Dutch merchants as being ex-
tremely competitive is confirmed by officials of the Royal African Company 
of England (RAC), especially on the Gold Coast. Servants of the WIC and 
interlopers from Rotterdam, Middelburg and other cities alike continued 
to be accused of offering presents to African rulers and chief merchants to 
attract them to their deals. On 23 June 1682, Charles Towgood, aboard the 
Cape Coast Briganteen at Allampo Road,11 reported: “I had gott slaves if the 
Dutch Company ships had not given the Negroes great dashey12 that they 
should not come aboard of me.”13 
 During this period the Dutch were regularly accused of saturating lo-
cal markets with their products by altering the balance between price and 
quality and so reducing the opportunities for the English and Danish to 
do business. These complaints came mainly from servants of English and 
Danish companies, in particular the RAC (1672), the Gluckstadt Company 
(1659) and the Danish West India-Guinea Company (1697).
 On 1 December 1681, Richard Thelwall, stationed at Annamabo in the 
service of the RAC, reported: “Att present sayes14 is a drug, for the Dutch 
have lowered their say’s to 17 angles and the people say theirs is of bet-
ter couller.” Two weeks later, on December 17, Thelwall added: “I find the 
Dutch are a kind of cunning sort of underminding people; they have sent 
a bendy15 to our Arcanies here to gett them send mony’s to them.”16 Two 
years later, similar complaints were made by Mark Bedford Whiting while 
serving the RAC at the Sekondi factory. On 5 October 1683 he reported: “I 
understand that the Generall of the Mina is resolved to supply their fac-
tory here with all sorts of goods and to sell them at low rates only to draw 
the country people in, and to get us off this place.”17 Similar complaints 

10 De Marees, Description, 213-214.
11 Location stated in the source. Meaning: anchored at Allampo.
12 See note 9.
13 Law, ed., The English in West Africa, vol. 1, 274.
14 Fine woolen cloth made in the Netherlands and England.
15 Two ounces of gold (value: 8 pounds sterling).
16 Law, ed., The English in West Africa, vol. 1, 123.
17 Ibidem, vol. 1, 17.
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were made by RAC servants aboard ships trading along the coast and serv-
ing various forts, as Robert Young from James Fort in Accra reported on 23 
 October 1683: “[O]ur powder and muskets doe not att present goe off by 
reason of the Dutch whoe undersells us.”18 
 In 1697, Erick Tilleman made similar complaints about the Dutch in his 
Short Account of West Africa. As he wrote: “There is much good gold here [in 
Axim, but] the trade must be carried on mostly at night so the Company’s 
revenue officers may know nothing about it, since the Dutch have imposed 
a strict prohibition against trading anywhere along the Coast with particu-
liere ships.”19

 The servants of the WIC were not only portrayed as responsible for 
all these practices regarded by their rivals as abusive strategies, but were 
also depicted as individuals who tried at all times and by various means 
to prevent other Europeans from trading on the coast, especially on the 
Gold Coast, where competition was more intense due to the proximity of 
European forts and trading posts controlled by companies representing the 
interests of different merchant groups and states. Again, Tilleman reports 
in his Short Account that “At that time [early 1660s] the Dutch were virtu-
ally masters of the entire Coast and did not, in any way want to permit any 
other nation to be found in that area; therefore from Cabo Corsso [Cape 
Coast] they began to fire on the Danish Castle Friderichs-Berg [Frederiks-
borg] which lies close by, seized the Danish lodge near Cabo Corsso on 23 
March 1664 and treated the Danes who were stationed there wretchedly.”20

 The English sources also contain references to practices that we would 
classify as sabotage. On 14 January 1683 for example, Ralph Hassel, serving 
the RAC at James Fort in Accra, informed his superiors that “The Dutchman 
here paniard21 some goods that I had sold some Acquomboes, […] for I con-
jecture that he doth it out of malice.”22 In English sources, too, WIC officials 
are often accused of making intrigues or speaking badly of other Europeans 
in the presence of African rulers and chief merchants so as to manipulate 
them and set their minds against other Europeans, especially the English 
and Danish on the Gold Coast. These intrigues were often for economic 
and geo-strategic purposes. On some occasions, these manoeuvres by WIC 
servants led to the takeover of ports from other Europeans on the coast or 

18 Law, ed., The English in West Africa, vol. 1, 215.
19 S. Winsnes, ed. and trans., A Short Account of West Africa, 23.
20 S. Winsnes, ed. and trans., A Short Account of West Africa, 27.
21 Paniar or Panyar from the Portuguese penhorar ‘distrain’. Used here to mean seizing goods or 
persons in order to enforce payment.
22 Law, ed., The English in West Africa, vol. 1, 198.
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to the removal of their factories from specific trading areas, and to conflicts 
between Europeans and African rulers. On 27 July 1683, for example, Mark 
Bedford Whiting, at the service of the RAC at the Sekondi factory, reported 
that “The Generall of the Mina I am inform’d hath sent a great dashes to the 
said Ayampama to rout the English out here” and, on 12 August, added that 
“I am informe’d that the Dutch have sent dashey23 to the Cabasheers24 fol-
lowing vizt Quoteamboushou, Nakaba, Obonie and Aymbo, to come here 
and route the English out.”25 
 This negative portrayal of Dutch merchants and WIC servants as being 
rootless and creating unfair competition on the coast should, however, be 
nuanced because source materials mentioning their presence in the region 
in the early modern period also provide multiple examples of positive im-
ages and exchanges between Dutch and English, Danish and Swedish com-
pany servants, as well as between these groups and the interlopers from dif-
ferent backgrounds who regularly visited the coast. On 10 September 1681, 
for example, James Nightingale, serving the RAC at James Fort in Accra, 
reported: “I am very well satisfied that Mr. Arthur Wendover bought some 
time agoe out of a Dutch ship some sayes, perpettuanos26, fine sletias27 and 
other goods.”28

 WIC officials on the Gold Coast are also portrayed as capable of showing 
some solidarity, when necessary, with their fellow Europeans in the event, 
for example, of illness. On several occasions Dutch doctors travelled to En-
glish forts and posts to assist RAC servants who had fallen ill. On 18 August 
1681, for instance, William Cross, serving the RAC at Ophra (also known 
as Ardra), wrote to the head of the Company based at Cape Coast Castle 
to say: “I am sorry I am to send you the unhappy news of Mr. Gouldings 
death, whoe died on the 5th of May last, he lay sick but 4 dayes, all which 
time I had the Dutch doctor with him, who att first comeing told me he was 
a dead man, after he understood what he had taken, which was too large 
portion of some physick he brought downe here with him.”29

 Captains serving onboard Dutch ships were also often portrayed in a 
positive light by the English, especially when it came to the transportation 

23 See note 9.
24 Cabasheer, from the Portuguese cabeceira, meaning to be the head of something. In this context 
it is used as equivalent to chief, chief officials of African Kingdoms and African chief merchants.
25 Law, ed., The English in West Africa, vol. 1, 9-10.
26 Type of hard-wearing wool serge cloth.
27 Type of linen cloth.
28 Law, ed., The English in West Africa, vol. 1, 171.
29 Law, ed., The English in West Africa, vol. 1, 219-220.
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of English correspondence. On 9 December 1681, for example, James Night-
ingale wrote: “The first ship that sailed from the Mine to Europe will be 
Captain Leendart Joosten van Dyck […]. It will be the latter end of January 
before Captain Balk will depart. Both these captains presents (sic) their 
humble servants to your worship, and will be glad to serve you in carrying 
letters for Europe, or anything else that lies in their power but begg pardon 
that they cannot waite on you at Cape Corsoe.”30 
 It should be noted, however, that the Director of the WIC at Elmina was 
not always pleased by and on some occasions tried to prevent these prac-
tices. On 24 June 1682, James Nightingale, serving the RAC at Komenda, 
reported: “I was this morning aboard the Dutch ships bound for Europe, 
whereof I understand that there are two design’d to sail upon Monday next 
without failure, whereof one for Zealand and the other for Amsterdam, but 
they are absolutely ordered by the Generall of the Mina, not to carry letters 
for the English nation without his especiall order, but if your honour may 
be pleased to write under my covert I doubt not but it shall have a safe con-
veyance. I have the commanders promise for the safe conduct of my owns 
letters.”31

 The Dutch were also willing to help their fellow Europeans if they need-
ed skilled workers, such as artisans, or use of means of transport. On 25 
June 1682, for instance, Ralph Hassel, serving the RAC at James Fort in Ac-
cra, mentioned to his superior while reporting on the progress of the re-
pair works at the fort: “I have now three maisons att work and a carpenter, 
which I borrow from the Dutchman.”32

The Dutch through an African lens

Africans appear to have regarded the Dutch (like other Europeans) tra ding 
on the coast from a utilitarian and pragmatic perspective. In situations 
of armed conflict, either against other African rulers or Europeans on the 
coast, African authorities would see individual soldiers serving the Dutch 
as potential mercenaries for their own armies, or Dutch merchants and the 
Company as a possible ally who could be useful in defeating a powerful 

30 Law, ed., The English in West Africa, vol. 1, 28.
31 Ibidem, vol. 1, 42.
32 Ibidem, vol. 1, 189. On 18 August 1681, William Cross, serving the RAC at Ophra, also wrote: “I 
have bin beholden to the Dutch for Captain Bowler and Captain Bramfill both, for the use of their 
canoes.” Law, ed., The English in West Africa, vol. 1, 220.

TVZ1501_Binnenwerk_proef5.indd   30 4/23/2015   11:19:16 AM



“A KIND oF CuNNINg SoRT oF uNDER-MINDINg pEoplE”

RIbEIRo DA SIlvA 31

enemy. Both on the Gold Coast and in Angola (during the WIC’s rule from 
1641 to 1648), African authorities allied with Dutch soldiers and armies in an 
attempt to fight a common enemy, whether African or European.33

 In situations, however, in which Dutch interests conflicted with the pri-
orities of the African rulers, Africans could easily switch from regarding the 
Dutch as potential allies to seeing them as enemies and potential targets 
for retaliations. The disputes surrounding control of the Cape Coast Cas-
tle (named Carolusborg under Swedish rule) are a good example of such 
conflicts. In his Short Account of West Africa (1697) Erick Tilleman provides 
a description of intervention by African authorities in the conflict, and 
shows how quickly they shifted sides to safeguard their interests. He wrote: 
“During that same month of April [1659] it was taken away from them [the 
Dutch] by the Natureller and again committed to the Swedes, […] in the 
year 1663, […] the Natureller took it away from the Swedes again with cun-
ning in return for large payments delivered it to the Dutch.”34

Another good example of how quickly negotiations with African rulers 
and chief merchants could turn sour was reported on 16 November 1681 
by James Nightingale, serving the RAC at Komenda, who wrote: “The Gen-
erall of the Mina, send some days agone his chief Cabbisheer35 Aban to 
Chama, Jabie and the Antha country to agree with the natives not to bring 
theire gold to Commenda; he instigated them as much against the English 
as possible he can; but alas the whole country hates him from Ashanee to 
Fanteen, and as for this place they [the Africans] have broken downe the 
factory to the ground and stolen away all the stones that was for the build-
ing of theire fort.”36

 The utilitarian view that Africans appear to have had of the Dutch (and 
Europeans, in general) was not limited to political and military affairs. To 
obtain high payments of customs, more impressive presents and better 
commercial deals from the various Europeans, African rulers and the most 
powerful merchants tried, on various occasions successfully, to manipulate 
European merchants. This sometimes meant they acted against each oth-
er’s interests, particularly on the Gold Coast, where competition between 
the different groups of Europeans (either in the forts or trading posts) was 

33 Jones, ed., German Sources, multiple references in several accounts published in this edited 
collections of documents. 
34 Winsnes, ed. and trans., A Short Account of West Africa, 27.
35 See note 25.
36 Law, ed., The English in West Africa, vol. 1, 24-25.
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strong. On 12 June 1683, for instance, Mark Bedford Whiting reported from 
Sekondi: “I was by the natives welcom’d on shoare and have gotten free 
possession of the Royal Company factory, but the Dutch [are] shamefully 
turn’d out of doors, being not lookt upon” and added some six weeks later 
that “The Cabasheers desire your worship that you’l be pleased now to keep 
possession to yourself for they are resolv’d to entertain noe more Dutch att 
this place.”37

Conclusion

The evidence presented here suggests that the Dutch were not well regard-
ed among Europeans in seventeenth-century West Africa. They were often 
reported to be “rogues”, “lyers”, “cunning” and “underminding” people, ca-
pable of using all kinds of strategies to gain control of markets and trading 
posts, to obtain the best deals and to destroy the business opportunities 
of their competitors. This general view of the Dutch was certainly heavily 
coloured by the commercial competition between Europeans on the coast 
and the disputes through which they sought to gain political leverage over 
African rulers and chief merchants. 
 Although the impartiality of the English, Danish, and French seven-
teenth-century reports may be queried, given the aforementioned rivalries, 
there must have been some truth in the claims made by critics of Dutch 
behaviour in the markets on the Gold, Ivory and Slave Coasts. After all, 
the Dutch appear over time to have lost credibility in the markets, while 
French, English and Danish influence and activity in these areas increased 
and their volume of trade with Africans grew. 
 The reputation of the Dutch also does not appear to have been very 
positive among Africans. In some instances, Dutch were even reported as 
threatening African chief merchants. Mark Bedford Whiting wrote on 5 
October 1683, for example, that “The Dutch man heareing of the said caba-
sheere38 standing up for the English, hee sent him word that one day her 
hop’d to ssee him at the Mina without his head, hee [the Cabouseer, African 
merchant] sent him word that he had not better speak too much, least Tick-
adoe make him carry his stoole after him.”39 

37 Law, ed., The English in West Africa, vol. 1, 9.
38 See note 25.
39 Law, ed., The English in West Africa, vol. I, 17.
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Seeing and typifying the enemy
Portuguese views on the Dutch and WIC men during the seizure of Angola 
(1641-1648)

Edgar Pereira

Introduction

Historians have traditionally regarded Angola’s occupation by the Dutch 
West India Company (‘WIC’) and the wars between Dutch, Portuguese and 
Africans as a footnote to the two European empires’ commercial and mili-
tary rivalry in the Atlantic, and particularly as an appendix to their struggle 
for Brazil from 1624 to 1661.
The few works dedicated to the Central-West Africa campaigns are pre-
dominantly by scholars of the Portuguese empire. Not surprisingly, there-
fore, they focus mainly on Portuguese resistance and triumphs, while large-
ly remaining silent about the Dutch.1 In the Netherlands, the Dutch military 
campaigns and their short-lived official settlement in Angola have sparked 
little interest within the national historiography, and Dutch sources have 
not been systematically used to study the conflict. A consistent ‘Dutch’ per-
spective, therefore, is lacking.2 
 This article seeks to bridge this gap by examining how Dutch forces serv-
ing in Angola are portrayed in Portuguese sources and accounts of the peri-
od. Rather than providing a series of facts or chronology of events, I look at 

1 António Silva Rego, A Dupla Restauração de Angola (Lisbon 1948); Ralph Delgado, História de 
Angola, 2nd vol., (Lisbon 1973) 205-400. 
2 The key Dutch study of occupation and conflict in Angola is Klaas Ratelband, Nederlanders 
in West-Afrika (1600-1650): Angola, Kongo en Sao Tome, (Zutphen 2000) (Portuguese Trans. Os 
Holandeses no Brasil e na Costa Africana. Angola, Kongo e São Tome (1600-1650), Lisbon 2003). 
Authors approaching the conflict from both the Portuguese and Dutch perspective include 
Charles Boxer (see his classic work Salvador de Sá and the Struggle for Brazil and Angola, 1602-1682, 
(London 1952); Louis Jadin, L’ancien Congo et l’Angola 1639-1655 d’après les archives romaines, por-
tugaises, néerlandaises et espagnoles, (Brussels/Rome 1975); Linda Heywood and John Thornton, 
Central Africans, Atlantic Creoles, and the Foundation of the Americas, 1585-1660, (New York 2007) 
and Filipa Ribeiro da Silva, Dutch and Portuguese in Western Africa. Empires, Merchants and the 
Atlantic System, 1580-1674 (Leiden and Boston 2011).
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how the Dutch were perceived by their rivals in two of the richest sources 
of information for studying seventeenth-century Angola. To my knowledge, 
few historians of the Portuguese Atlantic and Portugal’s presence in Africa 
have used these materials to study the Dutch, who so often come across in 
their works as faceless antagonists,3 while the language barrier means these 
sources are almost totally unknown to Dutch historians.
 The first empirical material consulted is the História Geral das Guer-
ras Angolanas by António de Oliveria Cadornega, a Portuguese veteran of 
the Angolan wars who combines first-hand insights with testimonies from 
other in situ witnesses in this three-volume work.4 The second is the vast 
collection of information on the Portuguese presence in West Africa, the 
Monumenta Missionária Africa (‘MMA’,)5 compiled over several decades by 
the priest António Brásio, an important figure in Portuguese overseas histo-
riography during the Estado Novo, the dictatorial regime that ruled Portugal 
from 1936 to 1974. 
 The analysis of these materials revealed two recurring forms of depic-
tion: firstly, the identity traits (‘nationality’ and religion) of the WIC troops 
and administrative staff who fought the Portuguese, but who also interacted 
less belligerently and, secondly, the Dutch ability to adapt to regional and lo-
cal contexts, with special reference to the ‘Central-West African Art of War’.
 This article shows how the Portuguese perceived the Dutch in Angola as 
a threatening enterprise, but one that was not without internal contradic-
tions and problems in adapting to the reality on the ground.
 Before analysing Portuguese views on the Dutch, I provide a brief descrip-
tion of the geopolitical context of Central-West Africa, followed by an over-
view of Portuguese-Dutch-African interactions after the seizure of Luanda. 

Conflict, coexistence and interethnic exchanges between 
African and European powers in Central-West Africa

Driven by the need to control the provisioning of slaves for their colony at 
Pernambuco and in the Caribbean, the Dutch set their sights on the west 
coast of Africa. Already established at Fort Nassau in Mouri (now Ghana) 

3 Heywood and Thornton being rare exceptions. See Heywood, Thornton, Central Africans, 
Atlantic Creoles.
4 António de Oliveira Cardonega, História Geral das Guerras Angolanas (1680), ed. José Matias 
Delgado, 3 vols., (Lisbon 1940/1942).
5 António Brásia (ed), Monumenta Missionária Africana (MMA), África Ocidental, vol. 9-10 
(Lisbon 1952). 
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since 1612, they extended their presence on the Gold Coast in the 1630s by 
seizing the forts and trading station of São Jorge da Mina (El Mina), Shama 
and Axim from the Portuguese. By this time, however, the Gold Coast and 
other supply markets north of the Equator, such as Senegambia and Upper 
Guinea, were already starting to fall behind Central-West Africa as regions 
supplying slaves. Nowhere was this shift more evident than in the South At-
lantic connection between Angola and Brazil, with huge numbers of slaves 
from Angola being used to operate Brazilian sugar mills. Seizing Angola 
from the Portuguese was, therefore, a priority if the Republic’s strategy in 
Brazil was to succeed.

View of Elmina, ca. 1860. Litho from: Schetsen van Afrika’s Westkust,   
door J.S.G. Gramberg  (1861). 
Collection K. Bouwmann

At the time the Dutch occupied Luanda, the region corresponding to today’s 
Angola and neighbouring territories comprised two major political units: to 
the north the kingdom of Kongo and to the south the kingdom of Ndon-
go. The latter presided over the region of Mbundu, which stretched east and 
south of Luanda, and had a specific ethnic and linguistic composition. To this 
day, the region’s language, Kimbundu, is still one of Angola’s major idioms.6

6 For an overview of the political-territorial powers, see David Birmingham, Trade and Conflict 
in Angola: The Mbundu and Their Neighbours under the Influence of the Portuguese (Oxford 1966); 
John Thornton, ‘Firearms, Diplomacy, and Conquest in Angola. Cooperation and Alliance in West 
Central Africa, 1491-1671’ in: Empires and Indigenes. Intercultural Alliance, Imperial Expansion, and 
Warfare in the Early Modern World, ed. Wayne E. Lee (New York and London 2011) 167-192.
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 Ndongo was a political power constituted in a region of high plains 
and bordered by the Kwanza River in the south and the Lucala River in the 
north. It had expanded westwards, towards East Luanda and was ruled by 
the N’gola, after whom Portugal named the territory Angola. By the 1640s, 
sovereignty over Ndongo was contested by Queen Njinga Mbande of Mat-
amba, a sworn enemy of the Portuguese, and Hari a Ndongo, who made a 
pact of vassalage with the King of Portugal in order to gain the throne.
 At a lower level, under the de jure tutelage of the kings of Kongo and 
Ndongo, power was in the hands of sobas, local and regional chieftains who 
were frequently at war with each other and constantly rebelling against the 
kingdoms. The human spoils of these wars fuelled the slave circuits, as the 
Portuguese integrated the hinterland markets into the oceanic trade.
 After consolidating their position on the coast in the sixteenth century, 
the Portuguese sought to expand their influence in the hinterland at the ex-
pense of the sobados (the political units presided over by the sobas). Under 
pacts of vassalage, the sobas became subjects of the Portuguese king and 
were required to assist Portugal in its wars in the region and pay the fiscal 
tribute. 
 Around 1630, emissaries from Mbanza Kongo, Kongo’s capital, which 
the Portuguese had called São Salvador since the fifteenth century, ap-
proached the Dutch, urging them to come to Angola and help cast out their 
Portuguese enemies. In return, the emissaries promised to grant the WIC 
privileged trading status in the hinterland-coast commerce.7

 In Europe, meanwhile, the United Provinces and the Portuguese Roy-
al House of Braganza, which had ascended to the throne after the coup 
against the Spanish monarchy, agreed a fragile ten-year truce on 12 June 
1641.8 This truce, however, was never truly effective in the Atlantic, where 
hostilities showed no sign of slowing down, as the Dutch move on Angola 
revealed.9

 On 26 August 1641 Luanda was captured by a fleet of 22 ships led by 
the (in)famous commander Cornelis Corneliszoon Jol, known as Houtebeen 

7 Heywood, Thornton, Central Africans, Atlantic Creoles, 145, 146, 151.
8 ‘Tratado de tréguas entre Portugal e os Estados Gerais da Holanda’in: MMA, 1ST series, vol. 
VIII, 1960: 509-517.
9 The Dutch seized Luanda before the truce had been formally ratified (which did not happen 
until 18 November), thus claiming that it was not yet in effect. The States General also claimed 
that, as of August 1641, the colony of Angola’s stance on the Portuguese Restoration was not 
yet known in Europe and, as such, the Republic presumed the colony to have sided with the 
Habsburgs. Possessions of the Spanish empire were not included in the truce and so could be 
attacked. 
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(‘Timber-Toe’, or Pé de Pau in Portuguese) because of his prosthetic (wood-
en) foot. Shortly after the Dutch troops landed, the outnumbered Portu-
guese forces, followed by the resident community, fled to the hinterland, 
taking their slaves and moveable goods with them.10 

The conquest of Luanda. Anonymous etching, 1651-1659.
Collection Rijksmuseum Amsterdam 

In the months following their escape from Luanda the Portuguese commu-
nity wandered through the hinterland, keeping a distance from the WIC 
forces and punishing local chieftains. They established their headquarters 
in Massangano, a hinterland settlement close to where the Kwanza and Lu-
cala rivers met.
 This phase of Portuguese resistance ended on 30 January 1643 with the 
signing of a truce with the directors of the Dutch settlement, whereby the 
WIC allowed the Portuguese to establish a settlement on the estuary of the 
River Bengo, not far from Luanda. They could also sell goods and purchase 
supplies and other commodities from the Dutch camp, albeit subject to 
certain restrictions and on terms dictated by the Dutch, including a 25% 
tax on all Portuguese commercial transactions.11 It was also agreed that 

10 Ratelband, Os Holandeses no Brasil e na Costa Africana, 129; Charles Boxer, ‘Salvador Correia 
de Sá e Benevides and the Reconquest of Angola in 1648’ in: The Hispanic American Historical 
Review, vol. 28, no. 4 (November 1948) 489-490. 
11 ”Events that took place in the arraial do Bengo between Portuguese and Dutch (17/05/1643)’ in 
MMA, 1st series, vol. 9, 1960, 42-45; ‘Assault on the arraial do Bengo by Dutch troops (17/05/1643)’; 
Ibidem, 46-54 
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the Dutch could purchase slaves from the Portuguese, with all commercial 
transactions being conducted through an appointed commissionaire, João 
Chaves, a well-known local merchant.12

 This period of peace and coexistence on the coast was, however, short-
lived. In May 1643, a skirmish with WIC forces ended with the death of 
several Portuguese soldiers and officials and the arrest of the Portuguese 
governor of Angola, Pedro César de Menezes. Once again, the Lusitanians 
were forced to retreat to Massangano, where their headquarters remained 
until the end of the Dutch occupation.
 In the meantime, between the occupation of Luanda and the establish-
ment of the Portuguese headquarters at Massangano, the Dutch extended 
their control of the coast, settling at the mouth of the rivers Kwanza and 
Bengo and capturing Benguela in quick succession.13 Although the WIC did 
not control the entire coastline, it achieved its primary goal of blocking the 
main arteries linking the Atlantic to the hinterland of Angola, thus cutting 
the Portuguese resistance’s supply lines and isolating them from any poten-
tial reinforcements able to land on the coast.
 Secondary literature has focused mainly on the key confrontational 
events that initiated and ended the WIC’s presence in the region: the sei-
zure of Luanda, the series of battles the Dutch and their autochthonous al-
lies fought against the Portuguese (and the African forces sided with them) 
in the hinterland, and lastly the capitulation of the company’s forces in 
Luanda.14 For much of the occupation, however, the Dutch and Portuguese 
were not actually engaged militarily. Of the seven years during which the 
Dutch controlled the coastline, three (1643 to 1646) were spent under an 
official truce (albeit with certain brief interludes of violence), thus showing 
that the Portuguese and Dutch spent at least as much time interacting with 
each other non-belligerently and more pragmatically as they did fighting 
each other. It is not hard to imagine that informal commercial exchanges 
and other contacts would also have occurred during periods of official bel-
ligerence.
 By controlling the major coastal points from where Central-West Afri-
can slaves were shipped to America, the Dutch Republic sought to ensure 

12 Ratelband, Os Holandeses no Brasil e na Costa Africana, 209.
13 Benguela was taken on 21 December 1641. ‘Letter from the Governor of Benguela to the King 
of Portugal (1/03/1643)’ in MMA, 1st series, vol. 9, (1960) 21, 22.
14 The best and most detailed source of information on these military events is Cardornega, 
História Geral das Guerras Angolanas. For a good secondary literature synthesis based on this and 
other sources, see Birmingham, Trade and Conflict in Angola; Silva Rego, A Dupla Restauração de; 
Delgado, História de Angola, 205-400. 
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an adequate workforce for its sugar plantations in Pernambuco. The WIC 
gained another weapon in its economic war against the Iberian empires by 
depriving the Portuguese of revenues from the South Atlantic slave trade, 
while also applying a chokehold on the major productive sectors of Span-
ish and Portuguese America that were slave-labour dependent, such as the 
Peruvian mines or Bahia plantations.
 However, while the Dutch were able to prevent Portuguese ships 
from loading slaves at the coast, they were not able to tap into the hinter-
land-coast slave circuits in quite the same way as the Portuguese. Through-
out most of their tenure in Luanda, the Dutch showed little interest in or 
were sceptical about their ability to remove the Portuguese from the region 
altogether. As the WIC saw it, the Portuguese, cornered in their hinterland 
strongholds, lacked the logistic means and military muscle to conduct a 
full-scale attack on the WIC positions on the coast. The only viable way to 
expel the Dutch was a maritime siege of Luanda and the launching of sea-
borne attacks against Dutch positions along the coast. However, the finan-
cial constraints of Braganza Portugal, burdened by the independence wars 
against Spain in Iberia and the struggle against the Dutch for Brazil, meant 
the establishment of such a fleet was considerably delayed.

As for the struggling Portuguese who had made a living from operating the 
hinterland-coast networks, they found in the WIC agents and merchants 
from the Low Countries new purchasers for their living staples.15

 The trade in African captives acquired through raids and skirmishes 
with various sobados and chieftains was the main source of income for 
Portuguese settlements in the hinterland, regardless of whom their clients 
were. Their zeal in punishing neighbouring chieftains who had been quick 
to ignore the dubious pacts of vassalage binding them to the King of Por-
tugal showed not only that the Portuguese were still a force to be reckoned 
with, but also that this was the most efficient way to obtain slaves who 
would eventually be sent across the Middle Passage.16 The high demand 
for slaves in Dutch Brazil gave the Portuguese some bargaining power and 
capacity to influence the terms of trade and coexistence.17 Briefly put, the 
WIC regarded the Portuguese as a commercial asset for a time, while the 

15 Letter from the King to the Exchequer Council (4/05/1646), in MMA, 1st series, vol. 9, 1960, 416.
16 Cadornega recognised that without war on the chieftains of the hinterland, even if that re-
sulted in casualties among the Portuguese ranks, it would be almost impossible to obtain slaves 
to sell to the Dutch in exchange for victuals and other supplies (specifically the weapons and 
munitions needed for military campaigns). 
17 Ratelband, Os Holandeses no Brasil e na Costa Africana, 217.
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latter had no option but to adapt and reluctantly accept their foes as their 
temporary partners.18 
 In the hinterland, meanwhile, the rivalry between the Ndongo forces of 
Matamba and the Portuguese continued. Following the capture of Luanda, 
Queen Njinga proposed an alliance with the Dutch aimed at permanently 
eradicating the Portuguese presence in Angola. By 1646, the Dutch were 
prepared seriously to consider this as, after allying with a rising regional 
potentate, Kasanje,19 the Portuguese had recently gained a massive victory 
against Matamba, reaching Queen Njinga’s headquarters and forcing her 
to flee.20 At the same time, after the death of the governor Francisco de 
Sotto-Maior, authority in the Portuguese camp was divided between three 
governors who did not see eye to eye with each other.

I will now examine how the Dutch and WIC men were regarded in the eyes 
of the Portuguese. These perceptions are tackled thematically, with each 
topic revealing a specific aspect of the interaction between the two powers.

Understanding the identity of the WIC forces

In the Portuguese sources, terms such as Flemish, Belgium and Hollander 
are used interchangeably to describe individuals thought to originate from 
the United Provinces and who served and fought under the WIC banner. 
These vague terms were even vaguer owing to the plethora of ‘national’, 
linguistic and religious groups working for the company.
 It is well known that the WIC’s ranks included numerous British, Ger-
manic and Scandinavian men of arms.21 Although the Portuguese accounts 
are not particularly interested in looking beyond their rivals’ flag, they nev-
ertheless provide some evidence that the Dutch forces in Angola and Cen-
tral-West Africa also comprised soldiers from other European territories. 
The leader of the troops on the ground during the capture of Luanda, for 
example, was Lieutenant-Colonel James Henderson, a British mercenary, 
while other references to British individuals (commonly referred to as ‘En-

18 Birmingham, Trade and conflict in Angola 110.
19 The Kasanje potentate was constituted in the 1630s from the fragmentation of the Imbangala, 
a group of fierce and extremely aggressive warrior nomads who burst onto the scene in the 1620s 
and disrupted the regional balance of power. Thornton, ‘Firearms, Diplomacy, and Conquest in 
Angola’,180-184.
20 Cadornega, História Geral, vol. 1, 393-426.
21 Da Silva, Dutch and Portuguese in Western Africa, 98, 130, 131.
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glishmen’) included a captured British soldier22 who informed the Portu-
guese runaway camp, after the seizure of Luanda, of the purpose of the 
Dutch expedition, as well as the identity of commanders and numbers of 
soldiers.
 Of all the WIC men recruited outside the United Provinces, the French 
are possibly the group most frequently mentioned by Cadornega, mainly 
due to their being Catholics within what the Portuguese regarded as a Prot-
estant army. 
 Although there are comparatively fewer explicit references to individ-
uals from German states, the case of a German man who left Luanda after 
a conflict with his superiors is worth mentioning. Accompanied on horse-
back by a small column of men he moved into the wild, where he made a 
name for himself as a witty adventurer and bandit. News of his dealings 
reached the governor Pedro César de Menezes, who recruited this column 
to fight for the Portuguese in the district of Libolo. Known by the Portu-
guese as João Henriques, the German was nicknamed ‘Cassabe’ after taking 
the life of a chieftain from the Cassabe region23 and eventually converted to 
Catholicism.24

 Predictably, the Portuguese accounts provide more detailed informa-
tion on WIC soldiers and employees who defected to or cooperated with 
the Portuguese. Cadornega provides a few examples of such men from the 
Low Countries, including an individual called Daniel (his surname is not 
given) who, Cadornega is quick to add, “surely had something of a Catholic 
inside him”. Daniel warned Pedro César de Menezes that the Dutch were 
preparing an attempt on the latter’s life immediately after their raid on the 
Portuguese camp at Bengo on 17 May 1643, and this saved the governor’s 
life.25

 Another example was Balthazar van Dunen (described as “Flemish by 
nation, Portuguese by spirit”).26 Van Dunen was actually German, born in 
Hamburg, and had settled in Angola during the 1620s, when he married the 
half-blood Maria Bonini, whose lineage could be traced back to an Italian 
family from Florence. He was the patriarch of what subsequently became 

22 Cadornega, História Geral, vol. 1, 248.
23 Cadornega, História Geral vol. 1, 365-366.
24 Cadornega does not specify Daniel’s original creed or the reasons behind his conversion. We 
can speculate that he converted to facilitate his integration into the Portuguese camp and allay 
any suspicions regarding his allegiance.
25 Cardonega, História Geral, vol. 1, 336-342.
26 Ibidem, vol. 1, p. 334. 
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one of the most prestigious families in the Euro-African society of Angola.27 
A wealthy Luanda-based merchant, Van Dunen traded extensively with the 
Portuguese at Massangano, with the WIC’s authorisation, thus demonstrat-
ing that he had successfully adapted to the new political order. That made 
him an easy target for accusations of espionage and of assisting the Dutch 
camp. After two black slaves were caught carrying correspondence to Van 
Dunen from Massangano, the director of the colony ordered his arrest, and 
it was only thanks to a timely warning from a local major that Van Dunen 
was able to escape this fate.28

Inhabitants of Luanda, 1726. Etching by Carel Allard, 1726.
Collection Rijksmuseum Amsterdam

27 Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Conselho Ultramarino (CU), Angola, box. 6, docu-
ment. 727; Ratelband, Os Holandeses no Brasil e na Costa Africana, 286.
28 Van Dunen was awarded a knighthood by the military-religious Order of Avis, a highly cov-
eted honour in Portugal and her empire. In 1655 Van Dunen was among those considered by the 
Overseas Council for appointment as a factor of the Angolan Exchequer. This shows how well Van 
Dunen was able to integrate into the local society and establish a good rapport with Portugal’s 
royal institutions. AHU, CU, Angola box 5, document 588; Ratelband, Os Holandeses no Brasil e na 
Costa Africana, 286.
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Another example was that of Jacinto da Câmara (as he was known by the 
Portuguese), a native of the Low Countries, who had resided among the 
Portuguese in Angola for many years and provided them with intelligence 
on the situation in Luanda. Likewise, Paulo Escorel (the Portuguese adapta-
tion of his original name, Paulus van Schoorel)29 was in charge of procuring 
cloth and textiles from the coast to the settlements in the hinterland. He 
had married a Portuguese woman and so claimed to be a subject of the 
King of Portugal.
 Another man from the Low Countries was given a leadership position 
within the Portuguese armies. According to Cadornega, this was Cornelius 
Noelbs, a former trading commissionaire for the Dutch, who was appointed 
captain of soldiers in Benguela. As in many other cases, his allegiance with 
the Portuguese was explained by his marriage to a Portuguese woman.30

 A factor intrinsically related to identity is religion, an aspect that Por-
tuguese observers took great note of with regard to their enemies. Despite 
the predictable religious war rhetoric permeating the Portuguese accounts, 
 Cadornega also provides examples of coexistence between the two reli-
gious groups. A particularly revealing case is that of the above-mentioned 
Paulo Escorel, the official appointed to supervise trading of cloth and tex-
tiles with the Portuguese settlement at Massangano. He was granted per-
mission by the Portuguese governor (Cesár de Menezes) to come to the Por-
tuguese settlement and marry a Castilian woman. For this he would also 
have needed permission from the Dutch authorities in Luanda, or to have 
smuggled himself out. The Portuguese believed he was a Catholic as he did 
not attend Holy Communion with the local Protestant community.
 This story exemplifies, firstly, the WIC’s policy of tolerance in employ-
ing and appointing men from different religious and ‘national’ groups and, 
secondly, the stabilising of relationships between the Portuguese and the 
Dutch. This enabled regular exchanges of goods and commodities and, ev-
ery so often, authorised movements of people between the two camps. One 
may wonder to what extent unauthorised movements of people, particu-
larly slaves, and commodities also occurred.31

 Once the truce between the two sides ended, Escorel was summoned 
by the governor Francisco de Sotto-Maior and questioned about his alle-

29 Ibidem, 130.
30 Cardonega, História Geral das, vol. 1 p. 360.
31 Cadornega tells of a carpenter who defected to the Dutch and was caught smuggling goods 
for them at the mouth of the Kwanza river, shortly after the truce ended. The Dutch certainly 
relied on local know-how and contacts to facilitate purchases of slaves and other goods from the 
hinterland, História Geral, vol. 1, 391.
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giance. Escorel told the governor that because he was married to a local 
woman and lived in that town, he considered himself to be a subject of the 
King of Portugal and signed an official form pledging himself to the Royal 
House of Braganza.32

The Dutch capacity to adapt to Angola’s war theatre

In the early stages of the occupation, the Dutch struggled to cope with Portu-
guese guerrilla-like offensives, which, albeit not threatening the Dutch hold 
on the city, certainly had a psychological effect. Cadornega depicts the Dutch 
as being uneasy in the local context and vulnerable to Portuguese raids and 
ambushes as soon as they set foot outside their entrenched  positions.
 This is illustrated by two episodes occurring shortly after the seizure of 
Luanda. The first took place by a drinkable water deposit, the ‘Lagoon of 
the Elephants’, close to the town. Here, Portuguese and African men waited 
under the cover of darkness for Dutch soldiers to come to collect water. 
They then selected a few victims for attack, a strategy they frequently em-
ployed during the early stages of the WIC’s settlement in the territory.
 The second involved two ‘black-war’33 commanders who had sided with 
the Portuguese in their hinterland campaigns and who then pretended to 
be mercenaries and pledged their services to the Dutch. Claiming they were 
fed up with constant mistreatment by their former masters, they offered to 
guide the Dutch around the area. After accepting the offer, the Dutch were 
once again ambushed; while the majority fled back to town, two soldiers 
were captured. After refusing to walk, one of the prisoners was beheaded, 
and the sight of his decapitated body quickly persuaded the other prisoner 
to march more diligently. This surviving member turned out to be English, 
and it was he who told the governor about the Dutch expedition, the identi-
ty of the commanders and the number of troops mobilised. He also report-
ed that morale among troops in Luanda was extremely low and that they 
feared a counterattack from the hinterland.34

 This sense of unrest was further increased by Portuguese spies’ constant 
penetration of the Dutch lines. These spies included the priest Jerónimo 
Fonseca Saraiva who visited Luanda frequently and found accommodation 
in a tavern owned by a woman he was friends with. There he frequently 

32 Ibidem, vol. 1, 366-386.
33 In Portuguese ‘guerra-preta’ refers to African auxiliary troops who served in Portuguese armies.
34 Cadornega, História Geral, vol. 1, 247-248.
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chatted with Frenchmen (who happened to be Catholics) serving in the 
WIC and who, over drinks, revealed information about the Dutch camp 
which Saraiva subsequently reported to the Portuguese.35

 Nevertheless, as their military successes reveal, the Dutch eventually 
came to terms with the environment and the reality on the ground, albe-
it not to same extent as the Portuguese, who were more familiar with the 
local context and had been living, establishing brokers and trading in the 
region for over a century.
 The WIC agents seem to have resorted to some of the principles of the 
“art of war in Angola”, which, according to John Thornton, entailed a com-
bination of African and European warfare and tactics that were developed 
and adopted by the various parties.36 Although Africans appreciated the in-
put provided by firearms, they were reluctant to adopt European military 
technology and kept to their traditional weapons, organisation and tactics. 
The Portuguese on the other hand, as the first European power in the region, 
were quick to convert to African practices in matters of war. Despite the 
presence of Europeans, their military contingents were mostly West African, 
both in terms of people (mainly African archers and soldiers who had been 
co-opted to the Portuguese cause) and the organisation on the ground.
 Initially, the WIC profited from the hostility between the autochtho-
nous powers and the Portuguese as it prevented the latter from gathering 
the men and means required for a counter-offensive. Later on, however, 
once it was engaged in fully fledged conflict with the Portuguese, the WIC 
benefited from cooperating with chieftains hostile to the Portuguese, as 
well as from alliances with the two largest regional powers, the Kongo and 
the Ndongo forces of Queen Njinga.
 The basis on which the WIC interacted with these African forces in the 
army and the influence of ‘ethnic soldiering’ in the successes and failures 
of its military campaigns in Central-West Africa are topics requiring further 
research. 37

35 Cadornega, História Geral, vol. 1,248.
36 Thornton, ‘The Art of War in Angola, 1575-1680’, in: Comparative Studies in Society and History 
30, 1988, 360-378.
37 Essentially, this entails the recruitment of autochthonous forces for military purposes by 
colonial powers eager to profit from specific skills of their martial culture. See Mark Meuse’s dis-
cussion of this concept in his study of the WIC’s use of native Amerindian forces in Brazil (Mark 
Meuse, ‘The Opportunities and Limits of Ethnic Soldiering. The Tupis and the Dutch-Portuguese 
Struggle for the Southern Atlantic, 1630-1657’ in Empires and Indigenes. Intercultural Alliance, 
Imperial Expansion, and Warfare in the Early Modern World, ed. Wayne E. Lee (New York/London 
2011), 193-220.
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 Cadornega stated that one of the reasons for the demise of the Dutch 
military presence in the region was that the Dutch never incorporated Af-
rican auxiliary troops (‘Guerra-preta’) into their ranks to quite the same 
extent as the Portuguese.38 As the Portuguese war veteran put it, “putting 
an end to the aforementioned help [by the Ndongo of Njinga to the WIC] 
it would be an easy matter to expel and kick the Flemish out of Angola, for 
they were not as aware of their forces [on the ground] as the Portuguese, 
nor had they as much ‘black-war’ power to join them in the conquest of 
the sertão [hinterland], being slaves and freemen owned by the Portuguese 
residents alone able to oppose them when all other [opposition] to the Por-
tuguese was lacking.”39

Conclusion

By 1648 the Portuguese were in dire straits following a series of defeats by 
the combined forces of Queen Njinga, Kongo and WIC musketeers.40 How-
ever, their situation changed dramatically on 13 August that year, when a 
long overdue military expedition comprising fifteen ships and 1500 men 
under the command of the famous Salvador Correia de Sá e Benevides 
burst onto the Angolan scene.41

 By that time the Dutch themselves were starting to lose interest in An-
gola, given the excruciatingly long conflicts with the Portuguese on both 
sides of the Atlantic and the disappointing commercial results of this Afri-
can colony.42 It was not long before the besieged waved the white flag and 
negotiated a full capitulation of their forces in Luanda, the coast and the 
hinterland. 
 As this article shows, the Portuguese produced a set of images and 
perceptions about the Dutch in Angola that are worth examining. These 
provide further evidence that the WIC recruited non-Dutch employees, as 
well as servants of different religions, in great numbers. According to the 
Portuguese accounts, this religious and national diversity created tensions  
 

38 Cardonega, História Geral, vol. 3, 393-394. 
39 Ibidem, vol. 1, 393-394.
40 Birmingham, Trade and Conflict, 110. 
41 The prime work of reference on Salvador Correia de Sá’s life and times is Boxer, Salvador de 
Sá and the Struggle.
42 Heywood, Thornton, Central Africans, Atlantic Creoles, and the Foundation of the Americas, 
1585-1660, 44.
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within the ranks of the WIC and raised suspicions regarding these men’s 
loyalty and commitment to the company.
 The sources, in particular Cadornega’s account, reveal how WIC men 
struggled to survive and fight in Angola and how Dutch and African pow-
ers interacted to meet each other’s needs. Lastly, these sources highlight 
evidence of day-to-day coexistence and cooperation between two rival Eu-
ropean powers, a topic that has only recently started to attract historians’ 
attention.
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Struggling for Brazil
Dutch, Portuguese and Spaniards in the 1640 Naval Battle of Paraíba

Susana Münch Miranda and João Paulo Salvado

Between two and three in the afternoon on 12 January 1640, Admiral Wil-
lem Corneliszoon Loos signalled to the Dutch fleet on the Brazilian coast 
off Paraíba to attack the Luso-Spanish armada dispatched by King Philip IV 
to recapture Pernambuco.1 Thus started the first of the four confrontations 
between 12 and 17 January that became known as the 1640 Naval Battle of 
Paraíba. On both sides, the numbers of ships and men involved were con-
siderable. The armada under Fernando Mascarenhas, Count of Torre, com-
prised 66 ships and 5,000 infantry soldiers, and was undoubtedly the largest 
fleet the Spanish monarchy had ever assembled in Brazilian waters. The 
Dutch in turn had 41 vessels and 2,800 men. From a military perspective, 
the battle was inconclusive since neither fleet was able to destroy the other. 
In the end, however, the Dutch fleet was able to drive away the armada and 
the status quo ante bellum consequently prevailed, with the north-eastern 
shores of Brazil remaining in Dutch hands. Not surprisingly, this outcome 
was seen as a victory and depicted as such by the Dutch painter Frans Post 
in the four engravings dedicated to this episode.2 For the Luso-Spanish, on 
the other hand, the battle was clearly perceived as a defeat since the arma-
da’s ultimate goal of recapturing Pernambuco was not achieved.
 Over the years the 1640 naval battle has attracted the attention of sever-
al historians, including F.A. Varnhagen, H. Wätjen and J.C. Warnsinck, who 

1 The prefix ‘Luso’ means ‘Portuguese’, after the Roman province of Lusitania, approximately 
corresponding to modern Portugal.
2 The four engravings are included in C. Barlaeus, Rerum per octennium in Brasilia et alibi ges-
tarum, sub praefectura illustrissimi comitis I. Mauritii, Nassoviae, etc. (Amsterdam 1647). Hereafter, 
we use the following edition, História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no 
Brasil e noutras partes sob o governo do illustrissimo João Maurício conde de Nassau, etc. (Rio de 
Janeiro 1940).
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made extensive use of Dutch sources.3 By combining the Dutch and Portu-
guese accounts, C.R. Boxer and, more recently, M.J. Guedes shed new light 
on the episode.4 The Portuguese material to which Boxer drew attention 
included the original papers of Fernando Mascarenhas, the commander in-
chief of the armada, although Boxer was not able to make extensive use of 
them. These papers are gathered in four voluminous codices and record 
events concerning the armada between April 1638 and October 1640. Writ-
ten in Portuguese and Spanish, they comprise various documents, includ-
ing correspondence exchanged between Fernando Mascarenhas and King 
Philip IV, the Count-Duke of Olivares (his favourite minister, or valido), the 
Councils of Portugal and Castile and the high officers of the armada, as well 
as instructions, reports, and minutes of meetings of the Council of Cap-
tains. The codices are currently held in Brazilian and Portuguese archives 
and were first published in 2001 and 2002.5

 The documents in these codices constitute the bedrock of this article 
which focuses on the armada leaders’ perceptions of their opponent during 
their sojourn in Brazil, a topic still insufficiently explored in the literature. 
Given the goal of the expedition, gathering information on the Dutch mil-
itary and naval power was crucial for defining a strategy to oust them from 
Pernambuco. How did the armada leaders acquire intelligence? How reli-
able was it when cross-checked against other sources, and to what extent 
did the outcome of the battle depend on it?
 This paper comprises three parts. The first one places the armada in the 
political context of the Dutch Republic being at odds with the Spanish mon-
archy and analyses the chain of events from the outfitting of the ships in 
Iberia until their arrival off the coast of Pernambuco in January 1639. The 
second part covers the ten months preceding the battle and examines the 
steps taken by the military commanders of the armada to gather intelligence 

3 F.A. Varnhagen, História das Lutas com os Hollandezes no Brazil (Lisbon 1872). Varnhagen 
and other Portuguese-speaking historians used Dutch sources gathered in the nineteenth cen-
tury by Brazilian diplomats. Some of these were translated and published, including the letters 
written by Johan Maurits von Nassau-Siegen as published as ‘Cartas Nassovianas, 1637-1646’ in: 
Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano, vol. X, 56, 23-52; XII, 69, 533-555. H. 
Wätjen, Das holländische Kolonialreich in Brasilien. Ein Kapitel aus der Kolonialgeschichte des 17. 
Jahrhunderts (The Hague and Gotha 1921), later translated into Portuguese and published as O 
Domínio Colonial Hollandez no Brasil (São Paulo 1938); J.C.M. Warnsinck, ‘Een mislukte aanslag op 
Nederlandsch Brazilië’, Van vlootvoogden en Zeeslagen (Amsterdam 1940) 129-159.
4 C.R. Boxer, The Dutch in Brazil, 1624-1654 (Oxford 1957); M.J. Guedes, História Naval Brasileira, 
vol. II, part 1A (Rio de Janeiro 1990).
5 J.P. Salvado and S. Münch Miranda (eds.), Cartas do 1.º Conde da Torre, 4 vols. (Lisbon 2001-
2002) (hereafter CCT).
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and prepare for the confrontation. The third part follows the events taking 
place from November 1639, when the armada set sail from Bahia aiming to 
recover Pernambuco, until its dispersal and ultimate failure in early 1640.

Third Luso-Spanish armada for the restoration of Pernambuco

In 1630, the Dutch West India Company (WIC) occupied Olinda, the seat of 
Pernambuco, the richest sugar producing area in north-east Brazil, as part 
of its plan to extend the war against Spain into the Atlantic. Alarmed by the 
news, King Philip IV, who also ruled over Portugal through a dynastic union, 
immediately sent an armada to reconquer Olinda. In May 1631, Admiral An-
tonio de Oquendo left Lisbon with instructions to wrest Pernambuco from 
Dutch control and then to head for Havana to escort the Spanish Treasure 
Fleet. As this armada failed to fulfil its main mission, a second fleet was 
dispatched in 1635. By then, however, the Dutch had further strengthened 
their position in the north-east of Brazil by taking Itamaracá, Paraíba and 
Rio Grande do Norte, while also successfully establishing new territorial 
bases in Aruba and Curaçao and thus threatening the Spanish Silver Fleet’s 
route in the Caribbean.6 

The conquest of the Rio Grande in Brazil, 1633. Anonymous engraving, c. 1650. 
Collection Rijksmuseum Amsterdam

6 H. den Heijer, De Geschiedenis van de WIC (Zutphen 1994).
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This second armada also failed in its attempt to oust the Dutch from Per-
nambuco, thus forcing Madrid to organise a third expedition in late 1635. 
The appointment of this armada’s commander-in-chief became protract-
ed and occupied the royal court throughout 1636 and 1637. This time, the 
Count-Duke of Olivares sought greater commitment from Portugal and in-
sisted that the command should be given to a Portuguese nobleman.7 Fer-
nando Mascarenhas, a former governor of Ceuta and Tangiers, was eventu-
ally appointed governor-general of Brazil and given supreme command of 
a combined Luso-Spanish armada.8 The armada actually consisted of two 
fleets, a Portuguese and a Spanish one, with each fleet’s ships being outfit-
ted in Lisbon and Cadiz respectively.
 The first few months of 1638 saw intense activity in the Portuguese royal 
shipyard in Lisbon, where 23 ships were being equipped under the Count 
of Torre’s supervision. The fleet’s departure was systematically delayed by 
difficulties in food and armament provisioning, as well as in recruiting sea-
men and soldiers.9 The Spanish fleet also had to deal with several contin-
gencies in Cadiz, and these delayed its setting sail for Lisbon, where the 
armada was supposed to assemble before heading for Brazil.
 While the Spanish monarchy was organising this armada, Dutch Brazil 
had time to consolidate further. On 23 January 1637 Johan Maurits van Nas-
sau-Siegen, who was appointed Governor-, Captain-, and Admiral-general 
of Dutch Brazil, arrived in Recife. He went on to incorporate other terri-
tories into the WIC so that, by 1638, its jurisdiction ranged from the São 
Francisco River in the south to Ceará in the north. The success of these en-
deavours encouraged the governor to attempt to seize Salvador, which was 
considered the key for complete control over Portuguese America. In April 
1638, 30 ships carrying 3,600 soldiers and 1,000 Indians besieged Salvador, 
but the city resisted and the siege was lifted in late May.10 By the time this 
news reached Madrid, the war was clearly starting to spread across Brazil 
and steps were taken to speed up the outfitting of the third armada.
 In Lisbon, the Count of Torre received instructions to depart immedi-
ately. The Portuguese fleet was told to head for the island of Santiago (Cape 
Verde) and await the arrival of the Spanish fleet. Once the two fleets were 

7 The more experienced Spanish admirals, Antonio de Oquendo and Lopo de Hoces, were also 
mobilised to command another armada to be sent to the North Sea. This was defeated at Downs 
on 21 October 1639. See J.H. Elliott, The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of Decline 
(New Haven 1986) 548-550.
8 CCT, vol. I , 477.
9 CCT, vol. II, 39-45.
10 Wätjen, O domínio, 96, 142-143, 160-163; Boxer, The Dutch, 68-69, 87.
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united, they were to head straight for Recife and put the city under attack. 
Despite the pressure exerted by Philip IV, the Portuguese fleet did not set 
sail until early September. The fleet comprised galleons and other smaller 
vessels carrying nearly 5,000 men. However, the urgency surrounding its 
departure meant it was insufficiently fitted out.11

 The voyage was ill-fated, with nearly 400 of the crew and soldiers dy-
ing of malaria and 1,200 falling ill during the three weeks that the fleet was 
anchored off the island of Santiago.12 The Spanish fleet finally arrived at 
Santiago on 5 November, from where the combined armada of 38 vessels 
set sail.13 However, men on board continued to die. By the time the fleet 
reached the coastal waters of Recife in early January 1639, an official report 
stated almost 1,200 men to be dead and 900 ill. The toll that crossing the 
Atlantic took also included five stray or lost ships and insufficient or rotten 
provisions. Given the seriousness of the situation, Fernando Mascarenhas 
concluded that the conditions were not right for attacking Recife imme-
diately. Against the advice of his senior officers, he decided to proceed to 
Salvador to recover from the misfortunes of the voyage and, on 17 January, 
the armada anchored in the Bay of All Saints.14 Over the following months, 
the Luso-Spanish in Salvador and the Dutch in Recife prepared for battle, 
while also striving to gather intelligence on their opponent’s plans.

Recife and Salvador: preparing for battle 

The arrival of the armada off Recife was not a complete surprise for the gov-
ernment of Dutch Brazil. The States-General and WIC had known at least 
since 1637 that Philip IV was preparing a third expedition to recapture Per-
nambuco. According to rumours, the Luso-Spanish were assembling a fleet 
of numerous warships with between 11,000 and 12,000 troops. Apprehen-
sive at the prospect of a military confrontation of such scale, Johan Maurits 
informed the Heeren XIX (the governing body of the WIC) as early as July 
1638 that he needed a permanent army of 7,000 men.15 Yet by the time the 
armada surged, Dutch Brazil was at its weakest and reliant on 3,230 soldiers, 
23 vessels and 930 sailors for its defence.16 Reinforcements did not arrive 

11 Guedes, História Naval, 237-241.
12 CCT, vol. IV, 56-59.
13 Boxer refers to 46 vessels (The Dutch, 89).
14 CCT, vol. I 139, 157; 203-205; Idem vol. IV, 79-89.
15 Boxer, The Dutch, 86; Wätjen, O domínio, 163.
16 Guedes, História Naval, 256-257.
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until March 1639, in the form of seven ships and 1,200 men under the com-
mand of Krzysztof Arciszewski.17 
 Over the following months, the Count of Nassau-Siegen focused on or-
ganising the naval and terrestrial defence of New Holland, while also seek-
ing to monitor his opponent’s activities. Yachts were routinely dispatched 
to cruise off Bahia for that purpose. The Dutch were thus able to obtain up-
dated news by capturing Luso-Brazilian fishermen or intercepting caravels 
carrying correspondence to the royal court and, as we shall see, these ac-
tions provided Johan Maurits in May 1639 with some valuable information.
 In Bahia, meanwhile, the Count of Torre had almost no information 
on the Dutch forces and their movements, particularly in the first few 
months of 1639. In an attempt to overcome this problem, Fernando Mas-
carenhas dispatched captain André Vidal de Negreiros to the hinterland 
of Pernambuco in early May. The instructions given to Vidal on the goals 
of his mission were very clear. By drawing on feelings of solidarity among 
Luso-Brazilians, he was to find out more about the opponent’s plans, its 
troop numbers (including Indians) and distribution across the forts, new 
fortifications built in recent months and the ships it possessed. He was also 
instructed to gather information about the availability of supplies in Recife 
and in the field, including the number of cattle, as this was decisive for 
provisioning the infantry that Mascarenhas planned to disembark for the 
land attack. Vidal was told to send weekly reports to Salvador and to stay 
in hiding in the hinterland until the armada arrived.18 Fortunately for the 
Count of Torre, Vidal’s departure coincided with the arrival of captain João 
de Magalhães, who provided the first and much needed updated news on 
the Dutch.
 Following a decision by the former governor of Brazil, João de Magalhães 
had been living undercover in Pernambuco for several months. He had 
been dispatched to Dutch territory, probably in December 1638, with in-
structions to await the arrival of the armada, which by then was expected 
to attack Recife immediately. Realising that this project had failed, he re-
turned to Salvador, but not before gathering information on the military 
and naval power of the Dutch. Upon his return in mid-May, he reported 
how “the enemy was fortified across the marina and in many villages and 
sugar mills”.19 Magalhães was not far from the truth in his account as the de-

17 CTT, vol. II 214. Eight ships and 1,200 men according to Boxer (The Dutch, 90) and 1,600 men 
according to Wätjen, O domínio, 164-165.
18 CCT, vol. II, 321-323.
19 CCT, vol. II, 214.
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fensive complex of Dutch Brazil encompassed 24 forts, villages and fortified 
sugar mills, each with a military garrison.20 According to Magalhães, the 
Dutch had 5,500 soldiers distributed across this defensive system. Among 
these he highlighted the contingent of 1,500 men stationed at the strategic 
defence location of Serinhaém (south of Recife). Magalhães’ assessment 
did not include Arciszewski’s reinforcements, which, he stated, comprised 
only 400 men. Thus Dutch Brazil had for its defence a total of 5,900 soldiers, 
excluding Amerindians and African troops.21

 The estimate by Magalhães differed from the 3,230 soldiers reported to 
the WIC by Johan Maurits in February that year, but was close to Barlaeus’ 
assessment of around 5,600 for the same period. It is not easy to explain 
this discrepancy, although the governor of New Holland probably used re-
strictive criteria and so counted only the soldiers physically fit for combat. 
The information provided by Magalhães nevertheless strengthened the no-
tion that comparable numbers of soldiers had to be mobilised for terrestri-
al fighting. Regarding the naval power of the Dutch, Magalhães’ testimony 
matches the information conveyed by the other available sources, namely 
thirty ships, including the seven vessels brought by Arciszewski.22

 Despite the value of the news brought by Magalhães, André Vidal con-
tinued on his mission because the Count of Torre needed a permanent set 
of eyes and ears in Dutch territory. With a few other men, therefore, Vidal 
travelled by boat to Porto Calvo (Alagoas). This mission initially resulted 
in the capture of two Dutchmen, who were sent back to Bahia in the same 
boat. From these prisoners, the Count of Torre learned that Johan Mau-
rits was preparing to dispatch a fleet, although its mission was uncertain. 
Three weeks later, a report from Vidal dated 1 June confirmed that Admiral 
Willem Loos had left Recife with 20 vessels and 700 men.23 By then, the Lu-
so-Spanish had realised what the fleet was seeking to achieve. A group of 
fishermen captured off Salvador had informed the Dutch that the armada’s 
strength had been diminished as several galleons were careening off the 
island of Itaparica (Bay of All Saints). Johan Maurits immediately took this 
opportunity to further weaken his opponent’s naval power by dispatching 
the aforementioned fleet, which also comprised eight fire-ships, in May to 
set light to the beached and, therefore, vulnerable galleons.24

20 Barlaeus, História dos Feitos, 146.
21 CCT, vol. I, 373.
22 CCT, vol. II 213-215; Boxer, The Dutch, 91; Guedes, História Naval, 263.
23 Barlaeus mentions 18 ships, História dos Feitos, 166.
24 CCT, vol. I, 261 and 266.
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Portrait of Johan Maurits van Nassau Siegen. Design drawing of an engraving by 
Cornelis van Dalen (II), based on a painting of Govert Flinck, 1658.
Collection Rijksmuseum Amsterdam

For the Luso-Spanish commanders, Vidal’s news could not have been more 
opportune. Vigilance over the Bay of Salvador was immediately strength-
ened, thus removing any chance of a surprise attack by the Dutch. Al-
though such an attack did not ultimately take place, the Dutch fleet cap-
tured a caravel while cruising off the Bay of All Saints. As well as carrying 
sugar crates, this caravel was also taking letters from the Count of Torre and 
other high officers to Philip IV and Count-duke Olivares. From this corre-
spondence, the Count of Nassau-Siegen obtained detailed news about the 
Luso-Spanish military and naval contingents and discovered that 7,000 re-
inforcements from the Azores were expected. This information was imme-
diately conveyed to the Heeren XIX, while Johan Maurits once again availed 
himself of the opportunity to call for reinforcements.25 

25 Barleus, História dos Feitos, 166; Guedes, História Naval, 263.
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 At Bahia, in the meantime, all that remained to be done was to finish 
outfitting the armada. Intense preparations were underway in late 1639 in 
an effort to resolve various problems. The departure was repeatedly delayed, 
however, by a lack of funds, raw materials and intermediate goods to outfit 
the ships, as well as by insufficient food supplies. The reinforcements from 
the Azores, comprising 18 ships, as well as armaments, ammunition and 
supplies, arrived in October 1639. However, only 1,120 men, instead of the 
promised 7,000, arrived, and that must have disappointed Mascarenhas.26 
By that time, the galleons had finally been careened and the field artillery 
prepared, while the Count of Torre also managed to freight 36 merchant 
ships engaged in the sugar trade to transport the infantry.
 As the departure date approached, Captain António Filipe Camarão 
and his Amerindian troops were sent to the hinterland of Pernambuco with 
instructions to take up positions on the ground so as to put pressure on the 
Dutch as soon as the infantry landed. The Luso-Spanish strategy for recon-
quering Pernambuco was twofold: firstly, a field campaign, whereby infan-
trymen would disembark and march on Recife so as to confine the Dutch to 
the main fortifications and cut the city off from inland food supplies, while 
secondly the armada was instructed to destroy the Dutch fleet and lay siege 
to Recife.27 Setting this two-pronged plan in motion proved, however, to be 
a very difficult task.

Naval battle of 1640

The armada finally set sail from Bahia on 21 November 1639, comprising 
87 vessels with nearly 5,000 infantry soldiers and 12 artillery pieces for the 
land attack. Although the human contingent was considerably larger if we 
include the crew and the soldiers reserved for the ships, Mascarenhas’ pa-
pers do not confirm the rumour circulating in Recife in November that year 
that 11,000 soldiers were on board.28 Difficulties arose from the outset. The 
north-eastern monsoon was setting in, the convoy was too numerous, the 
ships had different sailing capabilities and some of them were overloaded 
with sugar and dyewood, while insufficient provisions meant a campaign 
would have to be short.

26 CCT, vol. III, 38-41.
27 CCT, vol. I, 308-309 and 318-327.
28 J.H.D. Pereira, ‘A batalha naval de 1640: e outras peripécias da guerra hollandeza no Brasil’ in: 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 58/1 (1895) 1-58, 2.
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 Since the north-eastern monsoon impeded direct navigation to Reci-
fe, the ships made for the open sea in order to bypass the winds (volta do 
largo). This delayed the voyage and dispersed the vessels, forcing the arma-
da to cast anchor in Alagoas (some 250 kilometres south of Recife) on 16 
December to wait for the stray ships. While in Alagoas, Torre’s command-
ers gathered fresh intelligence on the opponent’s latest movements. They 
were told by the locals (moradores) that the Dutch were gathering soldiers 
and Indians in the fortifications closer to Recife. They had “1,000 men in 
Pau-Amarelo, 1,000 in Candelária, 500 in Nazaré [Cape of Santo Agostinho]; 
as for Paraíba, the forts were almost empty, while the fort in Cabedelo was 
well entrenched and their garrison reinforced”. The strengthening of these 
outposts’ defence was part of the strategy conceived by Johan Maurits fol-
lowing the news that the Luso-Spanish were planning to disembark troops 
near Recife. Moreover, 400 Dutch and 100 Indians commanded by Major 
Mansfeld were stationed at a recently built fortress “with a moat, trenches 
and stockade without artillery”, four or five miles from the port of Alagoas. 
The moradores complained of the “great tyranny” to which they were sub-
jected by the Dutch and showed the commanders of the armada “legs and 
hands burnt by butter and olive oil” as reprisal for their having provided 
food supplies to the guerrilla fighters of Vidal and Camarão. Since Mansfeld 
had also drained their food supplies and diverted them to Recife, the locals 
urged the Count of Torre to take over this Dutch stronghold. Although mil-
itary action was considered, it was dismissed by Torre’s senior officers on 
the grounds that “the four hundred well entrenched men and led by such 
a commander as Major Mansfeld would hardly surrender in three days”. 
Moreover, such an attack would delay the main operation, while allocating 
men to that mission could turn the “warfare eternal as in Flanders”.29

 While in Alagoas, the Luso-Spanish also gathered fresh information on 
the Dutch naval power and discovered their strategy of seeking to counter 
the landing of troops: “From Recife outwards [Count of Nassan-Siegen] has 
forty ships with the aim of fighting us and from Pau-Amarelo until Can-
delária, he has a great deal of smaller vessels on hold to thwart our land-
ing”.30 Between November and mid-December, merchant ships had indeed 
arrived from the Dutch Republic, thus increasing the number of vessels 
available for battle from 30 to 41.31

29 CCT, vol. I 318-324; Idem, vol. IV, 222.
30 CCT, vol. IV, 223.
31 Guedes, História Naval, 279-280.
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 The armada resumed its course on Christmas Eve, once again sailing 
into open sea to bypass the winds. By then it had been reduced to 66 ships 
because not all the stray ships had made it to Alagoas and ended up ei-
ther returning to Salvador or heading back to Iberia. Arriving off the coast 
of Paraíba two weeks later, the vessels then sailed southwards along the 
coast towards Recife, searching for a safe place to put the infantry ashore. 
It should be emphasised that the Count of Torre was well aware that the 
Dutch forts in the northern region of Paraíba were less well-defended, as 
the moradores had informed him in Alagoas. At dawn on 12 January, to the 
north of Olinda, the armada was spotted by Admiral Loos’ fleet when it was 
trying to launch the amphibian operation and transfer troops to smaller 
boats. In the meantime the wind changed and started blowing from the 
south; this thwarted the landing and forced the galleons to look for deep-
er waters. The first running fight between the two fleets broke out on the 
afternoon of that day, between Goiana and Cape Branco, followed by con-
frontations on 13, 14 and 17 January, during which time the ships drifted 
northwards because of opposing winds and the constant need to reposition 
for combat.32 The last of these fights – on 17 January, off Baía Formosa (Rio 
Grande do Norte) – was also the longest and the most violent. After re-
lentlessly engaging the Luso-Spanish ships in combat, the Dutch fleet was 
ultimately able to check their naval power and thwart the feared terrestrial 
offensive. The fate of the Dutch colony was, hence, decided at sea, as Johan 
Maurits had long realised it would be.33

 It is difficult to assess the material and human losses since official re-
ports differ from eyewitness descriptions of the battle, with the latter 
stressing the length and violence of the four fights.34 Official reports from 
the Dutch side refer to 66 dead, including Admiral Loos, and 82 wounded, 
as well as to the sinking of a ship (Geele Sonne). To our knowledge, no report 
systematises the losses on the Luso-Spanish side. The scarce data available 
mention the sinking of a merchant ship and the stranding of the galleon 
Chagas, with the capture of over 200 men, but there is no information on 
the number of human casualties. At the end of the third day of confronta-
tions, a minute of a Council of Captains meeting mentions “many dead and 
a great number of injured” and stress the violence of the fights and particu-
larly that of 14 January, by then “the bloodiest and the fiercest”. The enemy’s 
tenacity was reported to be due to its having orders to “die before letting 

32 Guedes, História Naval, 280-284.
33 Boxer, The Dutch, 94.
34 Barleus, História dos feitos, 181-183; CCT, vol. I, 344-352.

TVZ1501_Binnenwerk_proef5.indd   61 4/23/2015   11:19:42 AM



TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS

VOL. 34, NO. 1, 201562

our troops land”, according to a Dutch prisoner’s testimony.35 The number 
of casualties on both sides is likely to have been higher than indicated in 
the sources and the literature, but cannot be more precisely estimated.
 Lacking water and provisions, both fleets headed out on 18 January in 
search of a safe haven. The Dutch sailed for Rio Grande before returning to 
Recife, while the armada anchored in the bay of Ceará-Mirim on 20 Janu-
ary. By then, it was clear that the mission to recapture Pernambuco could 
not be accomplished. The Count of Torre’s priority was to return to Salva-
dor and ensure its defence, fearing a Dutch attack on the poorly defended 
capital. On the same day, given that the merchant ships that had transport-
ed the troops were preparing to return to Portugal, it was decided that part 
of the infantry would return overland. Besides overcoming a problem of 
transport capacity, this was also a way to mitigate the scanty supplies avail-
able on board.36 In the meantime, on 21 January, the armada split up. Vega 
Bazán, general of the Spanish fleet, refused to sail towards Salvador on the 
grounds that he had received instructions to head for the West Indies and 
to escort the Spanish Treasure Fleet as soon as the Pernambuco endeavour 
was over. In his view, it would be months before the ships could be ready to 
fight the Dutch fleet again. Vega Bazán consequently set sail for Cartagena 
de Indias, taking with him eight ships.37

 On 1 February, 1,430 men led by Luís Barbalho Bezerra landed, as 
planned, in Ceará-Mirim, near the Cape of São Roque. They had been in-
structed to retreat to Salvador and destabilise the hinterland controlled by 
the Dutch by deflecting some of the enemy troops’ attention onto them-
selves. This column was later joined by the contingents led by Vidal and Ca-
marão and that had previously been sent overland to Dutch territory. Over 
the next three months, the men marched some 1,900 kilometres before 
reaching Salvador in May. During their retreat, plantations were destroyed 
and thousands of sugar crates burned, with numerous military casualties.38 
As reprisal for this damage, a Dutch military expedition of 28 ships and 
2,500 men ravaged the region around the Bay of All Saints from late April to 
late May 1640, setting fire to 26 of the 42 sugar mills.39 

35 CCT, vol. I, 344.
36 CCT, vol. IV, 242.
37 CCT, vol. I, 552-555.
38 CTT, vol. I, 439, 452-455, 481-486, 495-496.
39 Wätjen, O domínio, 179; Boxer, The Dutch, 97; Guedes, História Naval, 291.
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Burning of the sugar mills near Salvador, 1640-1641. Etching by Salamon Savery, 
based on Frans Jansz. Post, 1645-1647.
Collection Rijksmuseum Amsterdam

Although no assault on Salvador was attempted, the Luso-Brazilians never-
theless organised a defence, overseen by the Count of Torre. This, however, 
was the final duty he performed as governor-general of Brazil. The disas-
trous outcome of the armada meant he had long lost the support of Count-
duke Olivares and fallen into disgrace. In mid-June, Jorge Mascarenhas, 
Marquis of Montalvão, arrived at Salvador and immediately took over su-
preme command of the colony as viceroy, while the Count of Torre was 
ordered to return to Lisbon, where he was arrested upon arrival.40 As for the 
armada, what was left of it dispersed with the return of its main warships 
to the Iberian Peninsula.

Conclusion

By putting the attack on Recife on hold after crossing the Atlantic, the 
Count of Torre lost the advantage of a surprise attack. From then on, in 
both Bahia and Recife, the two sides concentrated their efforts on organis-

40 Boxer, The Dutch, 97-98; Guedes, História Naval, 291-294.
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ing the expected naval and terrestrial confrontation, while also acquiring 
intelligence on the numbers of soldiers and ships mobilised by the oppo-
nent. The collected papers of Fernando Mascarenhas provide valuable in-
sight into the measures taken to assess the naval and military power of the 
Dutch, as well as their results. After a few months of tapping in the dark, 
the Count of Torre began to receive a regular flow of news on the Dutch 
through agents secretly dispatched to the Pernambuco hinterland. Draw-
ing on feelings of solidarity among Luso-Brazilians living under Dutch rule, 
men such as João Magalhães and André Vidal were effective in gathering 
intelligence, especially on the dispersion of Dutch troops across their coast-
al strongholds. This was of paramount importance when choosing a safe 
location for disembarking the troops as a field campaign was key to the Lu-
so-Spanish strategy. If this information is cross-checked against data from 
Dutch sources, we can see that the Count of Torre and his commanders 
clearly seem to have obtained reliable intelligence and shaped their plan 
for attack accordingly. Ultimately, however, the result of the final confron-
tation did not depend on the availability or quality of the intelligence, but 
was instead decided on the naval front, where the Dutch proved superior. 
Although more powerful in terms of men and ships the armada failed to 
achieve victory at sea and the plan to disembark 5,000 soldiers failed. As a 
result, the reinstatement of Portugal’s sovereignty over Brazil’s north-east 
was delayed until the surrender of Recife in 1654.
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Tang

Anekdotes
Lorrendrayen in Afrika1

Dirk Tang

Elders in deze aflevering wordt het handelsmonopolie van de WIC in een 
aantal artikelen besproken. Zoals altijd geldt dat wanneer een handelsorga-
nisatie voor zichzelf exclusieve handelsrechten bedingt, dit gevolgen heeft 
voor de concurrentiepositie van niet-aangesloten personen en organisaties. 
Als die niet berusten in hun uitsluiting, kunnen ze alleen (juridisch gefor-
muleerd) als smokkelaars handelen. In de zeventiende en achttiende eeuw 
worden ze ‘lorrendrayers’ genoemd. Het zijn vooral Zeeuwse ondernemers 
die de kwalificatie lorrendrayer zullen krijgen.

Schepen onder de kust voor anker. Willem van de Velde (II), olieverf op doek, ca. 1660. 
Rechts een WIC-schip.
Collection Rijksmuseum Amsterdam

 De WIC en in het bijzonder haar Amsterdamse kamer probeert er alles 
aan te doen om de Zeeuwse smokkelaars te weren van de West-Afrikaanse 

1 Met een knipoog naar Ruud Paesie, Lorrendrayen op Africa (2008).
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kust en daarmee van de slavenhandel maar dat is niet eenvoudig. Dat blijkt 
wanneer in september 1671 twee Zeeuwse lorrendraaiers, Claes Raes van 
de Gouden Poorte en Jan Diemense van de Zeven Gebroeders op de rivier de 
Sonio, in het huidige Angola liggen.2

 Ze zijn druk doende slaven in te kopen bij een lokale vorst, wanneer plot-
seling de Amsterdamse WIC-kruiser Juffrouw Margaretha, onder commando 
van Hendrik Jansz Breijhaen de rivier opvaart. De Zeeuwen kunnen desge-
vraagd geen vergunning tonen om slaven in te kopen en zeggen dat de vorst 
waarmee ze onderhandelen een vrij man is die geen boodschap heeft aan de 
regels van de WIC. Aanvankelijk lijkt het alsof Breijhaen het erbij laat zitten 
maar dat verandert de volgende ochtend, wanneer de Zeeuwen zich gereed 
maken om nieuwe slaven in te nemen. Dan blijkt dat de Juffrouw Margaretha 
gevechtsklaar is gemaakt en komt opzeilen. Het schip vaart echter zonder 
vuren aan de loefzijde voorbij en gaat iets verder opnieuw voor anker. De 
volgende dag komt Breijhaen opnieuw langzij bij de Zeeuwen, ditmaal met 
geopende geschutspoorten. Opnieuw gebeurt er niets, maar door al dit ge-
doe kunnen de Zeeuwen geen nieuwe slaven aan boord nemen. ’s Avonds 
laat Breijhaen weten dat hij zijn geduld begint te verliezen. 
 De Zeeuwen zijn echter niet alleen zuinig, ze zijn ook koppig en weige-
ren te vertrekken. De volgende dag is het echt raak, Breijhaen zeilt opnieuw 
naar de Zeeuwen maar begint ditmaal dadelijk met kanonnen en musketten 
te vuren. Niet alleen de Zeeuwen krijgen de volle laag ook vijftien slaven 
worden gedood of gewond. De trompetter van één van de Zeeuwse lorre-
drayers wordt door zijn knie geschoten. Dat is genoeg voor de smokkelaars, 
ze zeilen zo snel mogelijk naar zee. Na een paar dagen voor de kust te heb-
ben gevaren keren ze terug in de hoop dat de kruiser is verdwenen. Tot hun 
verbazing bemerken ze dat de lokale vorst inmiddels Breijhaen en zijn be-
manning gevangen heeft genomen. Hij eist compensatie voor het verlies dat 
hij heeft geleden door alle consternatie die de Amsterdammer heeft veroor-
zaakt. Uiteraard zijn de Zeeuwen het daar volledig mee eens en sluiten ze 
snel een bondgenootschap met de vorst. Er zit voor Breijhaen niets anders 
op dan de vorst te betalen. Er is echter nog meer, hij moet bovendien om 
de door hem gedode en gekwetste slaven te vergoeden een wissel uitschrij-
ven ter waarde van vijfhonderd gulden op naam van de Zeeuwen. Ook dat 
gebeurt. Uiteraard was er geen compensatie voor de nabestaanden van de 
gedode en gewonde slaven en al helemaal niet voor de slaven die al in het 
ruim zaten van de lorredraayers en die maanden later alsnog in Paramaribo 
aan land werden gebracht om er verkocht te worden.

2 HCA 30/227-1, brief uit de collectie High Court of Admiralty, National Archives, Kew-London.
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Daalder

In het nieuws
Michiel de Ruyter, zeeheld wordt filmheld

Remmelt Daalder

De herdenking van de vierhonderdste geboortedag van Michiel de Ruyter 
in 2007 is nog maar nauwelijks voorbij en onze grootste zeeheld is alweer 
volop in het nieuws. Dat komt natuurlijk door de speelfilm ‘Michiel de 
Ruyter’, met Frank Lammers in de hoofdrol. De film heeft geleid tot allerlei 
nevenproducten, en dit keer ook tot wat relletjes. Het beeld dat regisseur 
Roel Reiné van de admiraal heeft neergezet, weerspiegelt enerzijds de 
idealen en angsten van onze eigen tijd, maar lokt ook reacties uit van 
mensen die daar geheel anders over denken. 
 “Alle geschiedenis is contemporaine geschiedenis”: historici halen deze 
woorden van Benedetto Croce graag aan om de betrekkelijkheid van hun 
vak te onderstrepen. Hoe vaak is ons oordeel over gebeurtenissen of per-
sonen uit het verleden immers niet doortrokken van onze eigen waarden 
en standpunten, hoe objectief je ook denkt te zijn als onderzoeker. Ook de 
film over De Ruyter, opvallend genoeg de eerste die geheel aan deze zee-
held is gewijd, ademt sterk de sfeer van onze eigen tijd. Het verhaal speelt 
zich af in een periode waarin het vaderland van alle kanten wordt bedreigd, 
door buitenlandse vijanden en door interne partijstrijd. Dat zal voor veel 
bioscoopbezoekers ongetwijfeld herkenbaar zijn. De Ruyter is in dit krach-
tenspel de man die zich verre probeert te houden van het Haagse gekon-
kel, maar als een goed vaderlander trouw zijn plicht doet. En ook daarin 
is dit een typisch 21ste-eeuwse vertelling. De film is geen documentaire, het 
stond de makers dus vrij om de geschiedenis hier en daar naar hun hand 
te zetten. De chronologie klopt in het algemeen vrij aardig, al is het wel 
opvallend dat De Ruyter in de lange periode die verstrijkt tussen de zeeslag 
bij Ter Heijde (1653) en zijn sneuvelen bij de Etna in 1676 geen spat ouder 
wordt, evenals zijn kinderen. Zoon Engel de Ruyter, die dan al de rang van 
schout-bij-nacht had, is bij zijn vaders dood nog steeds een puberachtige 
slungel. Los daarvan verdient het lof dat voor deze film duidelijk uitgebreid 
historisch onderzoek is verricht. Dat blijkt uit allerlei details. Johan de Witt 
(Barry Atsma) geeft bijvoorbeeld een college over de rentabiliteit van lijf-
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rente, waarvan de relevantie voor de verhaallijn niet erg duidelijk is, maar 
wat wel correct is: De Witt was inderdaad de grondlegger van de verzeke-
ringswiskunde. En dat Anna de Ruyter op een gegeven moment de levens-
middelen voor de vloot controleert klopt ook: vrouwen van bevelhebbers 
waren verantwoordelijk voor de voedselvoorraad van de oorlogsschepen. 
Eerdere Nederlandse films over historische onderwerpen, De Storm, over 
de ramp van 1953 en Nova Zembla toonden vaak een tenenkrommende 
onverschilligheid ten aanzien van de historische context. Reiné lijkt zijn 
adviseurs wel serieus te hebben genomen. Gemopper over het gebruik van 
replica’s van schepen die niet helemaal overeenstemmen met de vloot in 
de tijd van De Ruyter, zoals de Batavia (1628) en de Shtandart (1727) een 
Russische schip uit de tijd van Peter de Grote, is daarbij niet op zijn plaats.

Het scenario van de film is geschreven door Alex van Galen. Op basis van 
zijn script schreef hij ook een roman, die de film in grote lijnen volgt. Ook 
hiervoor geldt dat het om fictie gaat, met alle vrijheden die een roman-
schrijver zich kan veroorloven. Het is een boek dat gericht is op een zeer 
breed publiek, dat doet denken aan jongensboeken als De Scheepsjongens 
van Bontekoe en Paddeltje. Johan Fabricius en Johan Been maakten echter 
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een andere keuze, door niet de held zelf (Bontekoe, De Ruyter) maar deels 
fictieve figuren uit zijn omgeving centraal te stellen. Dat bood de schrij-
vers meer ruimte om hun eigen verhaal te vertellen. Bij Van Galen moet je 
steeds de neiging onderdrukken om zijn relaas te lezen als een biografie, 
een bezwaar dat zowel voor het boek als het de film geldt.
 Het ‘boek bij de film’ is niet het enige nevenproduct bij de film. Van de 
biografie van De Ruyter door Ronald Prud’homme van Reine uit 1996 is bij 
de première van de film de vijftiende druk verschenen. Bij elkaar zijn er 
inmiddels zo’n 15.000 exemplaren van dit door Elsbeth Etty als een ‘monu-
mentale biografie’ omschreven boek gedrukt. De eerste levensbeschrijving 
van De Ruyter, door Gerard Brandt, verdient de kwalificatie ‘monumentaal’ 
misschien wel meer. Dit jaar is een nieuwe uitgave van de beknopte versie, 
hertaald door Vibeke Roeper, verschenen. Allerlei details in de speelfilm 
zijn hierin na te lezen, zoals de verwondering bij enige Franse gasten van 
de admiraal, die hem aan boord aantroffen bij het aanvegen van zijn hut en 
het voeren van de kippen. De oorspronkelijke tekst van Brandt is trouwens 
voor iedereen te raadplegen op de website van DBNL.

 De Ruyter (Frank Lammers) bespreekt de tactiek voor een zeeslag. Still uit de film 
Michiel de Ruyter.

Alex van Galen, Michiel de Ruyter, roman (Amsterdam: Arbeiderspers, 2015, 272 p.,  
ISBN 978 90 295 8961 1; € 18,95, e-boek € 13,99)

Ronald Prud’homme van Reine, Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel 
Adriaenszoon de Ruyter (Amsterdam: Arbeiderspers, 2015-15de druk, 424 p.,  
ISBN 978 90 295 3871 8; € 15,-, e-boek € 9,99)

Gerard Brandt, Het leven van Michiel de Ruyter, gekozen, hertaald en ingeleid door Vibeke 
Roeper en Remmelt Daalder (Amsterdam: Rainbow Pockets, 2015, 256 p.,  
ISBN 97890 417 1151 9; € 8,-)

De eerste druk van Gerard Brandt, Het leven en bedryf van den Heer Michiel de Ruiter  
(Amsterdam 1687) is via de website DBNL als pdf-bestand te downloaden:  
http://www.dbnl.org/tekst/bran002leve01_01/downloads.php
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Sicking

Boekbesprekingen

Thomas K. Heebøll-Holm, Ports, Piracy, and Maritime War. Piracy in the English Channel 
and the Atlantic, c. 1280-c. 1330 (Leiden/Boston: Brill, 2013, 295 p., ISBN 978-90-04-
23570-0 (ook als e-boek beschikbaar); € 123,00)

Piraterij wordt vaak voorgesteld als een criminele activiteit ten koste van 
de handel door vreedzame kooplieden. De Deense historicus Thomas Hee-
bøll-Holm laat met zijn tot boek bewerkte dissertatie over middeleeuwse 
piraterij zien dat handel en piraterij in middeleeuws Europa hand in hand 
gingen en sluit daarmee aan bij auteurs als Nicolas Rodger, Susan Rose 
en Marc Russon. De bewoners en autoriteiten van de maritieme gemeen-
schappen langs de kusten van Engeland, Frankrijk en Gascogne waren net 
zozeer betrokken bij handel en visserij als bij piraterij. In de halve eeuw 
tussen 1280 en 1330 waren piraten uit deze contreien vooral vanuit de zoge-
naamde Cinque Ports in Zuidoost-Engeland, het destijds Engelse Bayonne 
en de Normandische havens actief. Economisch gezien waren deze havens 
van secundair belang: met hun schepen droegen zij bij aan het transport 
van met name Gasconse wijn naar de grote handelscentra Brugge, Londen 
en Rouen. Strategisch gezien waren Bayonne, de Cinque Ports en de Nor-
mandische havens van grote betekenis vanwege hun ligging aan belangrijke 
scheepvaartroutes en omdat zij een belangrijk aandeel hadden in de leve-
rantie van schepen voor vorstelijke oorlogsvloten. Zij genoten dan ook uit-
gebreide privileges en onderhielden nauwe banden met de koningen van 
Engeland en Frankrijk. Deze begrepen maar al te goed dat zij voor hun ma-
ritieme slagkracht van de kustgemeenschappen afhankelijk waren en lie-
ten hen onderling hun maritieme (private) oorlogen voeren in het verleng-
de van commerciële rivaliteit. De twee vorsten grepen alleen in wanneer de 
algehele vrede tussen hun koninkrijken in het geding was.
 De keuze voor de genoemde maritieme gemeenschappen was een prag-
matische: er zijn veel verwijzingen naar piraterij vanuit de Cinque Ports, 
Bayonne en de Normandische havens overgeleverd in de bronnen, die voor-
namelijk van administratieve en juridische aard zijn. De afbakening van de 
periode is weloverwogen: de jaren tussen 1280 en 1330 werden op slechts 
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twee uitzonderingen na gekenmerkt door vrede tussen Engeland en Frank-
rijk, wat het gemakkelijker maakte om piraterij los te zien van kaapvaart, 
waarvan het in tijden van oorlog in de praktijk nauwelijks te onderscheiden 
is. Verder nam juist in deze jaren de wijnexport vanuit Bordeaux sterk toe. 
De scheepsladingen vol wijn hadden grote aantrekkingskracht op piraten. 
Tenslotte werden de decennia rond 1300 gekenmerkt door toenemende 
vorstelijke belangstelling aan beide zijden van het Kanaal voor maritieme 
aangelegenheden wat onder andere tot uiting kwam in de claim van soeve-
reiniteit over de zee door de Engelse koning Edward I in 1306.
 Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel handelt over het hoe en 
waarom van piraterij. Aan de orde komen de schepen, de piratenpraktijk, 
het lot van de slachtoffers van piraterij en wat er met de geroofde goederen 
gebeurde. Het tweede deel stelt de politiek-juridische context van piraterij 
centraal. Middeleeuws zeerecht, de politiek-juridische status van de zee, de 
oplossing van kwesties van piraterij en de bestraffing van piraten worden 
achtereenvolgens uitvoerig behandeld.
 Ports, Piracy and Maritime War is een belangrijk boek voor iedereen die 
geïnteresseerd is in middeleeuwse piraterij in Noordwest-Europa. Het be-
lang van dit boek overstijgt de reikwijdte van de ondertitel. Het gaat uit-
voerig in op de in de bronnen gebruikte terminologie met betrekking tot 
piraterij, represaille en kaapvaart en problematiseert de interpretatie van 
begrippen. Het is een vernieuwend boek dat een brug slaat tussen pira-
tenpraktijken en de juridische aspecten van piraterij, die vaak afzonderlijk 
worden bestudeerd door respectievelijk historici en rechtshistorici. Daar-
naast biedt dit boek een nuchter en evenwichtig inzicht in een eeuwenoud 
verschijnsel in een periode waarin de staat nog geen geweldsmonopolie 
claimde of bezat. Het stelt de overweldigende hoeveelheid literatuur over 
vroegmoderne piraterij en kaapvaart, die nog al te vaak uitgaat van een al-
maar scherper wordend onderscheid tussen legale en illegale geweldsuit-
oefening op zee in een relativerend daglicht. Dit geldt in het bijzonder voor 
het Engelse voorbeeld dat een verrassende continuïteit laat zien inzake het 
gebruik van particulier geweld voor zijn maritieme expansie.

Louis Sicking

Fatah-Black
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Daniel Strum, The Sugar Trade: Brazil, Portugal and the Netherlands (1595-1630)  
(Stanford: Stanford University Press, 2013, 537 p., ill., ISBN 9780804787215; $100.00)

De Engelstalige uitgave van de The Sugar Trade heeft een evenzo grandio-
ze uitvoering als het Portugese origineel en bouwt voort op het onderzoek 
naar de suikerhandel waarop Strum in 2009 promoveerde. Zowel qua vorm 
als inhoud is het boek een tour de force. In aanvulling op het proefschrift 
heeft Strum meer onderzoek gedaan (en laten doen) naar de verbeelding 
van suiker en de institutionele en historische context. Het boek opent met 
een voorwoord door Stuart Schwartz waarin benadrukt wordt wat de bij-
drage van het boek is aan het langlopende onderzoek naar het belang van 
suiker voor de Portugese en Braziliaanse historische ontwikkeling. Het boek 
benadrukt het belang van de Nederlandse scheepvaart voor de ontwikke-
ling van het Portugees-Braziliaanse suikercomplex. Daarbinnen ligt de na-
druk voornamelijk op de driehoek Brazilië, Porto en Amsterdam. Boven de 
indeling in tien afzonderlijke hoofdstukken ligt een verdeling in vier delen. 
Ten eerste een algemene context, vervolgens de maritieme verbinding tus-
sen de betrokken havensteden, een derde deel over krediet en betaling, en 
tot slot een deel over de (vertrouwens)relaties tussen handelaren en hun 
agenten. 
 Deze knappe studie is daarmee zo breed dat deze een smalle defini-
tie van zeegeschiedenis ruim overstijgt. Hoofdstukken over productie en 
vooral ook het hoofdstuk Into the Mouth over de ontwikkeling van suiker-
consumptie vanaf de middeleeuwen zijn zeer de moeite waard, maar het is 
voor de lezer goed om te weten dat het in het boek om veel meer gaat dan 
handel en scheepvaart. Het hoofdstuk Into the Deep richt zich meer op de 
maritieme aspecten van de handel, met name het verzekeringswezen en 
scheepstypen die door de Portugezen en Nederlanders in deze vaart wer-
den gebruikt. De zakelijke kant van de suikerhandel domineert de tweede 
helft van het boek waarin kwesties van investering, krediet, overzeese ver-
tegenwoordiging, betalingen en het terugvorderen van schulden centraal 
staan. Over het geheel genomen vormen de afzonderlijke paragrafen dui-
delijke eenheden, maar de hoofdstukken zijn niet altijd helder afgebakend.
 Het boek maakt veelvuldig gebruik van notariële akten om het algeme-
ne verhaal te illustreren. Deze notariële akten werden vaak opgemaakt om 
een verslag van een moeizaam verlopen reis officieel vast te laten leggen. 
Zo duikt de lezer van het algemene niveau van het verhaal soms plotse-
ling richting minutieuze details van de organisatie van de suikerhandel en 
scheepvaart aan het begin van de zeventiende eeuw. Het hoofdstuk Over-
seas is voor een deel gebaseerd op het gedetailleerde kasboek van Miguel 
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Dias Santiago, wat een inzichtelijk beeld geeft in de manier waarop de sui-
kerhandel in de praktijk functioneerde. In The Word komt aan bod dat men 
in de overzeese handel veel te maken had met problemen met vertegen-
woordiging en onderling vertrouwen. Zo reconstrueert Strum een mooie 
geschiedenis rond een Engelse kapitein die vaart voor Nederlandse en Por-
tugese handelaren, en wiens scheepsbewegingen nauwlettend in de gaten 
worden gehouden. 
 Het boek eindigt wat abrupt zonder algemene conclusie. Bij een der-
gelijk overzichtswerk had een goede index op persoonsnamen en toponie-
men niet mogen ontbreken.

Karwan Fatah-Black

Van Rossum

Jan J.B. Kuipers, Een multinational onder zeil 1602-1799 (Zutphen: Walburg Pers, 2014,  
176 p., ill., ISBN 978-90-5730-985-4; € 24,95)

Om met de deur in huis te vallen: deze prachtig vormgegeven overzichts-
geschiedenis geeft uiting aan een zorgwekkende trend die niet onbe-
noemd mag blijven. Steeds vaker namelijk lijken boeken voor een breed 
publiek op het gebied van de maritieme en overzeese geschiedenis te wor-
den uitgegeven zonder literatuurverwijzingen. De maritieme geschiedenis 
is bij uitstek een vakgebied dat de brug slaat tussen wetenschap, historisch 
geïnteresseerden en beoefenaars buiten de academie, en het bredere pu-
bliek. De uitwisseling tussen deze groepen is van groot belang en maakt 
de maritieme geschiedenis een krachtig en levendig vakgebied. Maar juist 
daar waar wetenschap en populaire geschiedbeoefening elkaar raken, is 
het van groot belang dat in deze uitwisseling standaarden worden gehan-
teerd en gehandhaafd die de controleerbaarheid en daarmee kwaliteit 
van publicaties waarborgen. Zonder voetnoten geeft een studie immers 
historische duiding zonder verantwoording. En het ontbreken van deze 
verantwoording doet af aan de waarde van een historische duiding, omdat 
informatie of uitspraken niet op waarde geschat kunnen worden. Deze 
inzichten zijn ook van belang voor publicaties voor een breed publiek, zo-
als Een multinational onder zeil. Want alleen door het hanteren van (een 
minimum aan) historische verantwoording kunnen academische en bui-
ten-academische historici, populaire beoefenaars en andere liefhebbers 
in gesprek blijven en kunnen vakgebieden op de kruising tussen populaire 
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en academische beoefening, zoals maritieme geschiedenis, bloeien.
 Als belangrijkste maritieme uitgever in Nederland heeft de Walburg 
Pers daarin een grote verantwoordelijkheid. Afgelopen decennia zijn bij de 
Walburg Pers belangrijke studies verschenen op het gebied van de mari-
tieme geschiedenis, slavernij en Europese expansie. De uitgever speelt een 
belangrijke rol in zowel de publicatie van studies voor de academische sec-
tor als die voor het bredere publiek, en in het slaan van een brug tussen 
beiden. Dit is prijzenswaardig werk, maar het belang van verantwoording 
in historische studies zou daarom juist daar hoog in het vaandel moeten 
staan. In de uitgave van Een multinational onder zeil neemt de Walburg Pers 
deze verantwoordelijkheid onvoldoende.
 In Een multinational onder zeil is alleen een zeer beknopte lijst met ti-
tels opgenomen, maar het is niet waarschijnlijk dat alle gebruikte literatuur 
hierin wordt vermeld. Bij het gebruik van citaten uit bronnen wordt in de 
lopende tekst vaak melding gemaakt van de persoon van wie deze afkom-
stig is, maar dit gebeurt niet altijd, en regelmatig is het gissen naar de uit-
gave of tekst. Deze werkwijze is nog problematischer waar het gaat om het 
gebruik van werk van historici. Naar de gebruikte studies zijn vrijwel geen 
verwijzingen opgenomen. Slechts een enkele keer wordt verwezen naar de 
naam van een historicus in het geval van een letterlijk citaat (p. 45). Deze 
manier van werken doet niet alleen tekort aan het noeste historische on-
derzoekswerk van de vele historici waar Kuipers op leunt in zijn synthese 
(denk aan Bruijn, Van der Brug, Gaastra, Glamann, Van Gelder, Ketting, en-
zovoort), maar maakt dat ook het boek zelf tekort wordt gedaan.
 Dan de inhoudelijke aspecten van Een multinational onder zeil. De au-
teur is erin geslaagd om in toegankelijke schrijfstijl een gedegen en com-
pleet overzicht te geven van het functioneren van de Verenigde Oost-In-
dische Compagnie (VOC) als een mondiaal handelsbedrijf. De studie 
beschrijft de opkomst, de inrichting, de expansie, het leven aan boord en 
het reilen en zeilen in Azië, de ondergang en verschillende andere aspecten 
van de VOC. De auteur heeft duidelijk oog voor de markante en kleurrijke 
aspecten van de geschiedenis van de VOC, zoals opiumhandel, veroverin-
gen en alledaagse ervaringen. Het boek schetst daarmee de VOC in al haar 
diversiteit. 
 Tegelijkertijd blijft deze geschiedenis van de VOC wel erg klassiek. De 
opzet van het boek is traditioneel en volgt het verloop van het bedrijf. Ook 
in de beschrijving en analyse van de VOC is de studie vrij traditioneel. 
Over het functioneren van de VOC als overheid komen we, op een korte 
beschrijving van de bevolking van Batavia en het rechts- en politiesysteem 
na, weinig te weten. Dat dit weldegelijk van belang is, werd recentelijk nog 

TVZ1501_Binnenwerk_proef5.indd   75 4/23/2015   11:19:58 AM



TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS

VOL. 34, NO. 1, 201576

terecht onder de aandacht gebracht in de oratie van Gerrit Knaap (De ‘Core 
Business’ van de VOC. Markt, macht en mentaliteit vanuit overzees perspec-
tief). De beschrijving van ‘het leven aan boord’ is eenzijdig gericht op de 
retourvaart, terwijl de afgelopen jaren bij herhaling is aangetoond dat veel 
scheepvaart juist ook in Azië plaatsvond (zie bijvoorbeeld de studies van 
Jacobs, Parthesius en ondergetekende).
 In de bredere duiding van het VOC-verleden spelen, ondanks de aandacht 
voor diverse kleurrijke aspecten, in de analyse van deze geschiedenis zelf 
eigenlijk alleen de klassieke factoren ‘organisatie’, ‘handel’, ‘veroveringen’ en 
‘corruptie’ een rol. Dit leidt tot de vraag hoe deze nieuwe geschiedenis van 
de VOC zich nu precies verhoudt tot eerdere overzichtsgeschiedenissen, 
met name de Geschiedenis van de VOC van Gaastra. Het was interessant 
geweest als dat vraagstuk nadrukkelijker was opgenomen in dit fraai 
vormgegeven en complete overzichtswerk.

Matthias van Rossum

Sigmond

Marc A. van Alphen, Het oorlogsschip als varend bedrijf. Schrijvers, administratie en logistiek 
aan boord van Nederlandse marineschepen in de 17de en 18de eeuw (Franeker: Van Wijnen, 
2014, 460 p., ill., ISBN 9789051944884; € 34,95)

Op het omslag prijkt een afbeelding van het schilderij ‘Het kanonschot’ van 
de zeventiende-eeuwse zeeschilder Willem van de Velde de Jonge. Te zien is 
een oorlogsschip in bladstil weer met slap neerhangende zeilen; aan boord 
zijn duidelijk zichtbaar zeelieden met van alles en nog wat in de weer. Het 
beeld dekt de lading van dit boek, waar de auteur in 2014 in Leiden op pro-
moveerde, geheel. Niet de schaarse momenten waarop het oorlogsschip 
daadwerkelijk in gevecht was gewikkeld, maar de veel langere periode dat 
het schip geen strijd levert, staat hierin centraal: het oorlogsschip als va-
rend bedrijf. Van Alphen beschrijft de bedrijvigheid aan boord aan de hand 
van de werkzaamheden van een van de opvarenden: de schrijver. Dit be-
manningslid heeft tot nu toe weinig aandacht gehad. Na lezing van dit boek 
blijkt dat deze onderofficier duidelijk tekort is gedaan. Achter de benaming 
‘schrijver’ gaat een functionaris schuil die een cruciale rol speelde in de ad-
ministratie en logistiek van het schip. Hij was in de eerste plaats letterlijk de 
boekhouder van het bedrijf, genaamd schip. Hij hield de monsterrol bij, het 
scheepsjournaal en de schuldrol waarin de financiële situatie van de opva-
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renden werd bijgehouden. In de loop van de tijd werd zijn administratieve 
taak uitgebreid. Hij trad op als secretaris van de krijgsraad, was boekhou-
der van de provoost, van de chirurgijn, van de kapitein en last but not least 
van de admiraliteit. Zijn administratie lag aan de basis van zijn sleutelpo-
sitie aan boord, want naast boekhouder was hij vooral ook de controller 
van het bedrijf, controleur namens de admiraliteit. Dat maakte zijn positie 
aan boord bijzonder. Enerzijds was hij de rechterhand van de kapitein (hij 
stond tijdens het gevecht naast de kapitein op de campagne!), anderzijds 
had hij een onafhankelijke positie van waaruit hij de bedrijfsvoering op het 
schip namens de admiraliteit in het oog hield en daarover aan het eind 
van de reis verantwoording aflegde aan de admiraliteitsraad. Duidelijk is 
dat deze positie in de besloten scheepsgemeenschap die maanden op zee 
was en dicht op elkaar zat, niet eenvoudig was en soms duivelse dilemma’s 
opleverde. In de loop van de tijd nam de toezichthoudende rol op alles wat 
zich aan boord afspeelde steeds meer toe. Zo moest de schrijver nauwkeu-
rig bijhouden hoeveel saluutschoten bij welke gelegenheid werden gelost 
om verspilling van kruit tegen te gaan. Gaandeweg werd hij samen met de 
equipagemeester aan de wal tot het belangrijkste controle-instrument van 
de admiraliteit. Een gevolg van de veranderende positie van de schrijver 
was dat ook de positie van de kapitein veranderde. Of, zoals Van Alphen het 
stelt: bij de omvorming van een voor eigen rekening varende kapitein naar 
een overheidsdienaar speelde de schrijver een belangrijke rol.
 De compositie van het boek volgt, naast een aantal hoofdstukken over 
specifieke onderwerpen, zoals een inleidend hoofdstuk over de Staatse vloot 
in de zeventiende en achttiende eeuw, de verhouding tussen schrijver en 
scheepsleiding en de financiële verdiensten van de schrijver, in feite het ver-
loop van een scheepsreis: van de werkzaamheden vóór vertrek, de reguliere 
taken aan boord tijdens de vaart, tot en met de werkzaamheden na terug-
komst. Prijzenswaardig is overigens dat de auteur een apart hoofdstuk wijdt 
aan de vloot op de binnenwateren die met name tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog een belangrijke rol speelde in samenhang met het veldleger, maar 
die vaak als marine-activiteit wordt vergeten. In ieder hoofdstuk wordt daar-
binnen de ontwikkeling van twee eeuwen geschetst. Doordat regelgeving 
daarbij het uitgangspunt is, heeft de tekst hier en daar een wat opsommend 
karakter, maar doordat de auteur deze regelgeving met voorbeelden uit de 
praktijk toetst aan de realiteit van het scheepsbedrijf, blijft het goed lees-
baar. Omdat de schrijver bij vrijwel alle scheepsactiviteiten betrokken was, 
afgezien van de nautische, en omdat de auteur zich soms laat verleiden ook 
over de regelgeving van anderen uit te wijden, is het boek een bijzonder nut-
tig naslagwerk geworden over de precieze gang van zaken aan boord van een 
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oorlogsschip. Tegelijk is het de verdienste van het onderzoek dat de ietwat 
in de schaduw van de kapitein opererende schrijver nu volledig in de schijn-
werpers komt te staan en een, ik denk toch voor velen met mij, verrassende 
positie innam aan boord van het oorlogsschip.
 De activiteiten van de schrijver springen in archieven niet onmiddellijk 
in het oog. Men moet er naar op zoek. De auteur, nu verbonden aan het Ne-
derlands Instituut voor Militaire Historie, startte zijn onderzoek al in 1992. 
In de loop der jaren deed hij uitvoerig onderzoek in notariële archieven 
van Amsterdam en Rotterdam. Deze gegevens combineerde hij met andere 
archiefbronnen. Zo heeft hij circa vierhonderd personen achterhaald die 
tussen 1597 en 1795 als scheepsschrijver bij de marine hebben gevaren en 
waarvan de gegevens in bijlagen zijn opgenomen. Zijn archief- en litera-
tuuronderzoek leverde een schat aan gegevens op die geen plaats konden 
krijgen in de lopende tekst. Ze zijn nu opgenomen in het notenapparaat 
dat zich met 107 pagina´s twee kolommen klein gedrukt eigenlijk laat lezen 
als een tweede boek vol bijzonder lezenswaardige faits divers. Zijn er dan 
geen kritische kanttekeningen te maken? Uiteraard zou dat kunnen, maar 
ze vallen in het niet bij de waarde die het boek heeft voor al diegenen die 
zich met de bestudering van de Nederlandse marine ten tijde van het an-
cien régime bezighouden.

J.P. Sigmond

Bosmans

Andrew Peters, Ship Decoration 1630-1780 (Barnsley: Seaforth Publishing, 2013, 240 p., ill., 
ISBN 978-1-84832-176-2; £ 30.00)

Sinds 1990 is Andrew Peters werkzaam als beeldsnijder, met als speci-
alisatie houten scheepsornamenten. Vanuit deze achtergrond en het 
historische onderzoek dat hij heeft gedaan naar het beeldsnijwerk voor 
het Franse replicaschip Hermione en de Zweedse Götheborg heeft hij het 
boek Ship Decoration 1630-1780 geschreven. Het boek schetst de ontwik-
keling van de Noord-Europese scheepsornamentiek. In het voorwoord 
merkt Peters op dat zijn boek vanuit een “praktisch gezichtspunt is ge-
schreven, in plaats van een puur wetenschappelijke studie van het on-
derwerp”. Het boek bestaat uit drie delen, waarin achtereenvolgens de 
geschiedenis van de verschillende Europese Oost-Indische Compagnie-
en wordt beschreven, gevolgd door een beschrijving van de scheepssier 
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en als laatste wordt de bouw van het replicaschip Götheborg behandeld.
 In het eerste deel gaat Peters kort in op de geschiedenis van de Oost-In-
dische Compagnieën van Engeland, Nederland, Denemarken, Frankrijk, 
Oostende en Zweden. De auteur heeft voor deze aanpak gekozen omdat, 
naar zijn mening, de bloeiperiode van de compagnieën samenhangt met de 
opkomst van een enorme artistieke creativiteit in het decoratieve houtsnij-
werk van de Oost-Indiëvaarders. Niet alleen de rijkdommen die de handel 
op de Oost voor het thuisland opleverde, maar ook de contacten met an-
dere landen en culturen, hebben een grote rol gespeeld in de ontwikkeling 
van de toegepaste kunsten. Ook de gekozen afbakening voor de periode van 
1630 tot 1780 hangt met deze bloeiperiode samen. Hierbij moet echter wel 
worden opgemerkt dat in het tweede deel met name de decoratie van mari-
neschepen, op het hoofdstuk over Nederland na, wordt besproken.
 Deel twee behandelt in vijf hoofdstukken de ontwikkelingen van de 
scheepssier in respectievelijk Frankrijk, de Nederlanden, Engeland, Dene-
marken en Zweden. Aan het begin van elk hoofdstuk schetst Peters de poli-
tieke en sociale ontwikkelingen per land rond 1600 en daarnaast beschrijft 
hij de ontwikkelingen binnen de belangrijkste kunststromingen. Volgens 
min of meer chronologische opbouw beschrijft hij vervolgens de belang-
rijkste schepen en de scheepsbouwmeesters en meester-houtsnijders die 
hiervoor verantwoordelijk waren. Van vrijwel elke figuur geeft de auteur 
een uitvoerige levensbeschrijving en carrièreverloop. Voor elk land heeft 
de auteur een grote hoeveelheid personen weten te achterhalen die allen 
op de één of andere manier betrokken waren bij de bouw en decoratie van 
oorlogs- en koopvaardijschepen. Een tweede rode lijn in elk hoofdstuk is 
de stijlontwikkeling van de scheepsornamentiek vanaf de late renaissance, 
via de zwaar gedecoreerde voorbeelden uit de barok naar de relatief lichte 
en asymmetrische decoraties van de rococo. Hierbij probeert Peters ook 
steeds een link te leggen tussen scheepssier en de beeldhouwkunst en het 
toegepast beeldsnijwerk in zijn algemeen. Deze twee hoofdlijnen worden 
door Peters met elkaar verbonden door beschrijvingen van de levensloop 
van de behandelde schepen en de belangrijkste politieke en maritieme ge-
beurtenissen. Door deze grote hoeveelheid informatie is het soms lastig om 
hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. 
 Dit tweede deel is rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van modellen 
en technische tekeningen, maar helaas is het merendeel in zwart-wit afge-
drukt en laat de kwaliteit van de foto’s soms te wensen over. Ook de keuze 
om merendeels door de auteur (na)getekende illustraties op te nemen met 
uitzondering van het hoofdstuk over Denemarken en in mindere mate dat 
over Zweden in plaats van de originele technische tekeningen of modellen, 
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is curieus. In een enkel geval, waar de auteur bijvoorbeeld een detail op 
groot formaat uitwerkt of een vergelijking trekt tussen verschillende boeg-
beelden in de vorm van een leeuw, verschaffen deze tekeningen extra infor-
matie. In de meeste gevallen is het jammer dat er geen goede detailopna-
mes van de besproken modellen worden gebruikt. Ook de keuze om in het 
hoofdstuk over Engels snijwerk de ornamentiek van de Royal Charles wel 
uitgebreid te beschrijven en te roemen als een van de weinige overgebleven 
stukken scheepssier uit deze periode, om vervolgens de spiegelversiering 
niet af te beelden is onbegrijpelijk. 
 Het derde deel beschrijft de bouw van het replicaschip Götheborg, waar-
bij de vervaardiging van de scheepsornamenten uiteraard centraal staat. 
Peters werd in eerste instantie bij het Götheborg-project betrokken om het 
historische onderzoek naar de decoratie van het schip uit te voeren. Gaan-
de het project werd hij tevens aangesteld om de ornamenten te ontwerpen 
en te snijden. Zijn praktische ervaring als beeldsnijder en houtrestaurator 
biedt een prachtige aanvulling op de overgeleverde historische bronnen en 
de manier waarop hij technische tekeningen ‘leest’, maakt dat hij zich op 
een goede wijze kan verplaatsen in de meester-beeldsnijders van weleer. 
Het boek wordt afgesloten met een goede index en een per hoofdstuk uit-
gesplitste bibliografie. Door het ontbreken van noten en verwijzingen naar 
archiefstukken is helaas niet te achterhalen waar de auteur zijn informatie 
vandaan heeft.
 Andrew Peters heeft een ongelofelijke hoeveelheid materiaal weten te 
verzamelen, die hij ook allemaal in zijn boek heeft willen verwerken. Hier-
in ligt tevens mijn voornaamste kritiekpunt op dit boek besloten. Met zijn 
studie tracht Peters tegelijkertijd een overzichtswerk te bieden van de ont-
wikkelingen op het gebied van de scheepsbouw en binnen de kunst, maar 
daarnaast wil hij ook de sociaaleconomische en politieke ontwikkelingen 
niet buiten beschouwing laten. Dit heeft een informatiedichtheid tot ge-
volg die de leesbaarheid van het boek helaas niet ten goede is gekomen. 
Hierdoor dreigen de vele zeer interessante passages, waarin hij bijvoor-
beeld archiefstukken aanhaalt met verordeningen over de toe te passen 
scheepssier, ondergesneeuwd te raken.

Sarah Bosmans

Korteweg
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Joseph Gibbs, On the Account in the ‘Golden Age’. Piracy and the Americas 1670-1726 
(Brighton/Chicago/Toronto: Sussex Academic Press, 2014, xiv + 248 p., ill.,  
ISBN 978-1-84519-617-2; £ 29.95 / $ 49.95)

Er is eindeloos veel geschreven over in Amerikaanse wateren opererende 
piraten als Zwartbaard, Henry Morgan of Ann Bonny. Joseph Gibbs voegt 
een publicatie aan deze rij toe. Zijn doel is om een nieuw beeld te scheppen 
van piraterij in Amerikaanse wateren gedurende de zeventiende en acht-
tiende eeuw. Hij wil het oude, romantische beeld ontmythologiseren door 
terug te gaan naar de bronnen. Het boek bestaat dan ook uit originele, En-
gelstalige bronnen, die Gibbs deskundig en uitgebreid annoteert.
 Joseph Gibbs is hoogleraar Massacommunicatie aan de American Uni-
versity te Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten. Onder de titel On the 
Account in the Americas, 1766-1835 schreef hij in 2012 een voorloper van het 
hier besproken boek. De bronnen die Gibbs gebruikt zijn divers. Het hoofd-
stuk over de aanval op Panama (1670-1671) door de Britse piraat Henry Mor-
gan is gebaseerd op Morgans eigen beschrijving. Die is volgens de auteur 
minder kleurrijk en waarschijnlijk accurater dan wat tijdgenoot Alexander 
Exquemelin over Morgan schreef. 
 Ook voor een beschrijving van een operatie van Bartholomew Sharp in 
1680-1682 gebruikt Gibbs het relaas van de piraat zelf. Daarin komt onder 
meer de inspraak van de bemanningsleden aan de orde. Een groep mannen 
die Sharps aanvalsplan niet zag zitten, kreeg van hem een eigen schip om 
zelfstandig mee verder te gaan. Opvallend is dat in de verslagen van  Morgan 
en Sharp veel over voedsel wordt gesproken. Het was niet gemakkelijk om 
veilige havens te vinden waar voldoende voedsel, fruit en wijn was. 
 Voor het verhaal van Samuel Bellamy die in 1717 het Britse slavenschip 
Whydah veroverde, gebruikt Gibbs artikelen uit de Boston News-Letter als 
bron en verslagen van getuigen die voor de rechtbank hun verhaal deden. 
Ex-gevangenen verklaarden bijvoorbeeld dat niemand werd gedwongen 
om piraat te worden. Daarentegen getuigden de piraten zelf meestal dat 
ze hun daden onder dwang verrichtten. Dit overtuigde de rechtbank alleen 
als er aanvullende getuigenverklaringen waren dat de betrokkenen zich 
beschaafd hadden gedragen en geen wapens hadden gebruikt. De recht-
bankverslagen schrijven zelfs over de terdoodbrenging aan de galg. Twee 
van Bellamy’s bemanningsleden zongen een psalm in het Nederlands en 
vermaanden de aanwezige jeugd om de zondag te houden, een christelijk 
leven te leiden en hun ouders te eren.
 De rechtszaak tegen de vrouwelijk piraten Ann Bonny en Mary Read in 
1720 illustreert Gibbs aan de hand van zowel krantenartikelen als van ver-
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slagen van de rechtszaak. De vrouwen onderscheidden zich door hun ge-
welddadigheid. De rechtbank was verontwaardigd over het feit dat ze man-
nelijke collega’s aanzetten tot geweld tegenover vrouwelijke gevangenen. 
Een slachtoffer, Dorothy Thomas, legde tijdens de zitting een getuigenis af. 
 De piraterij van Edward Low tussen 1722 en 1725 getuigt – in tegenstelling 
tot de eerdere verhalen – van een haast psychopathische gewelddadigheid. 
Dit blijkt opnieuw uit artikelen in de Boston News-Letter en uit rechtbank-
verslagen. Voor de twee hoofdstukken die aan Low worden gewijd, is ook 
gebruikgemaakt van de memoires van twee van zijn gevangenen. Daaruit 
blijkt dat herhaaldelijk gevangenen werden gegeseld, de oren afgesneden, 
bespot en gedood. In een ander geval rukte Low het hart van een nog le-
vende gevangene uit en dwong diens maat om het geroosterde hart te eten. 
Low had echter ook een zachte kant, zo merkten zijn gevangenen. Hij kon 
in tranen uitbarsten over zijn in Boston achtergebleven kind, waarvan de 
moeder was overleden. Getrouwde mannen werden door hem dan ook niet 
gedwongen – in tegenstelling tot ongetrouwde – om lid van zijn bemanning 
te worden. Van Low’s piraten werden er 26 opgehangen onder hun eigen 
donkerblauwe vlag, waarop een skelet met zandloper en een pijl door het 
hart waaruit drie bloeddruppels vloeiden.
 William Fly’s piraterij in 1726 is de laatste die wordt besproken. Hij was 
een relatief onbekende piraat uit het einde van de piratentijd in Amerika. 
Tussen 1716 en 1726 waren er in Amerikaanse wateren naar schatting vier-
duizend piraten actief, met als hoogtepunt de periode 1719-1722. In 1726 wa-
ren er nog tweehonderd piraten over. Ook Fly’s verhaal wordt verteld aan 
de hand van het rechtbankverslag. Het meest afwijkend van andere verha-
len was zijn einde. Vloekend en spottend ging hij naar de galg; niet vatbaar 
voor de woorden van geestelijken.
 Gibbs heeft een verzameling interessante bronnen bijeengebracht. Het 
nadeel van de publicatie is echter dat hij er geen conclusies uit trekt. Hij 
laat het aan de lezer om zijn of haar beeld van de piraterij in Amerikaan-
se wateren op eigen kracht bij te stellen. Dat is een gemiste kans. Hoewel 
het overigens nog maar de vraag is of de bronnen werkelijk tot nieuwe in-
zichten leiden. Behalve dan misschien dat iedere piratenpersoonlijkheid 
uniek was en dat algemeen geldende mythes over wreedheid, anarchisme 
of goudschatten onmogelijk staande zijn te houden.

Joke E. Korteweg

Enthoven
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Ruud Paesie, Geschiedenis van de MCC. Opkomst, bloei en ondergang (Zutphen: Walburg 
Pers, 2014, 208 p., ill., ISBN 978-90-5730-931-1; € 29,95)

In 1982 publiceerde Fibula/Van Dishoek De Geschiedenis van de VOC van 
Femme Gaastra. Een kleine tien jaar later, in 1991, nam de Walburg Pers 
het stokje over. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een prestigieuze reeks over 
Nederlandse handelscompagnieën, zoals de Verenigde Oost-Indische Com-
pagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC), op groot formaat, op 
glanzend papier en met fraaie illustraties. De in 1720 opgerichte Middel-
burgse Commercie Compagnie (MCC) behoort tot de kleinere compagnie-
en en kreeg vooral bekendheid door de betrokkenheid bij de trans-Atlan-
tische slavenhandel. De bijna volledig bewaard gebleven administratie van 
de MCC is opgenomen in de Memory of the World Register, de Werelderf-
goedlijst voor documenten van UNESCO.
 Net als de VOC en WIC exploiteerde de MCC een uitgebreide vloot en 
handelde in overzeese goederen. Maar ten opzichte van de grotere broers 
kende de MCC echter twee belangrijke verschillen. Ten eerste bestuurde en 
exploiteerde de Zeeuwse firma geen overzeese gebieden. Ten tweede ont-
brak het de MCC aan een monopolie, verstrekt door de Staten-Generaal in 
de vorm van een octrooi. Dit laatste betekende niet dat er geen overheids-
bemoeienis was. Integendeel. Als gevolg van de scheiding der Lage Landen 
kwam de Zeeuwse archipel in de economische periferie te liggen. Gedurende 
de zeventiende en de achttiende eeuw stimuleerden Zeeuwse stedelijke en 
gewestelijke overheden actief de economie. Voorbeelden hiervan zijn Nova 
Zelandia, de Assurantie Compagnie, de Sociëteit der Geoctroijeerde Zaag-
molens, de Sociëteit ter Navigatie op Essequibo en ook de MCC.
 Het eerste deel met nadruk op de achttiende-eeuwse handelsactivitei-
ten beslaat ongeveer twee derde van de tekst. In de eerste drie hoofdstuk-
ken komen de oprichting en de organisatie van de MCC en de inrichting van 
het handelsbedrijf aan de orde. Deze hoofdstukken zijn nogal beschrijvend 
van karakter. Hoofdstuk 4 behandelt de goederenhandel, waaronder de Eu-
ropese handel, de walvisvaart, en de handel en scheepvaart op Amerika en 
op Afrika. Een waardering van de verschillende activiteiten in de vorm van 
een besluit of conclusie is een omissie. In het volgende hoofdstuk komt de 
trans-Atlantische slavenhandel aan bod. Een onderwerp waarover al veel is 
geschreven. Gelukkig biedt de annotatie hiervan een mooi overzicht. Het 
laatste hoofdstuk van dit deel is een financiële balans. Vanaf circa 1780 leed 
de compagnie voornamelijk verlies. Paesie suggereert dat dit kwam door 
de Amsterdamse creditcrisis van 1773 (p. 107, 122). Opmerkelijk. Niet alleen 
omdat gedurende de jaren 1771-1780 meer winst dan verlies werd geleden 
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(p. 121), maar ook omdat Alex van Stipriaan al in 1995 heeft aangetoond dat 
de crisis van 1773 los stond van de West-Indische handel, waarin de MCC 
vooral actief was.
 Deel twee over de scheepsbouw is veel korter. Hoofdstuk 7 beschrijft 
de werf en de scheepsbouwactiviteiten van de compagnie. Gedurende de 
achttiende eeuw bouwde de werf 33 schepen voor eigen gebruik. Tussen 
1802 en 1864 liepen er 57 schepen, gebouwd voor derden, van stapel. Met 
gemiddeld minder dan 1 schip per jaar was de MCC een kleine scheeps-
bouwer. Gedurende de negentiende eeuw participeerde de MCC ook in 
verschillende scheepvaart- en handelsondernemingen, waaronder de Ne-
derlandsche Handel-Maatschappij en de vaart op Azië, het onderwerp van 
hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 schetst de ondergang van het bedrijf. Aanvan-
kelijk leefde de MCC nog op door over te schakelen op ijzerbewerking en 
zich toe te leggen op scheepsreparatie, maar de toenemende concurrentie 
van met name scheepswerven in de Maasmond betekende uiteindelijk het 
einde in 1889. Het deel wordt afgesloten met een balans van de scheeps-
bouwperiode.
 Het boek Geschiedenis van de MCC lijkt een heldere chronologische in-
deling te hebben, maar is in feite nogal hybride van karakter. In deel 1 ligt 
de nadruk op de handelsactiviteiten gedurende de achttiende eeuw, terwijl 
deel 2 over de scheepsbouw in de negentiende eeuw gaat. Maar in hoofd-
stuk 2 in deel 1 komt de organisatie van de MCC van 1720 tot de liquidatie in 
1889 aanbod, terwijl hoofdstuk 7 in deel 2 begint met de scheepsbouwactivi-
teiten in de achttiende eeuw. Blijkbaar heeft de auteur met de opzet van het 
boek geworsteld. In de slotbeschouwing merkt Paesie namelijk op dat de 
geschiedenis van de MCC grofweg kan worden ingedeeld in drie fases: han-
del, scheepsbouw en uit de scheepsbouwnijverheid voortkomende ijzerbe-
werking en machinebouw (p. 187). Maar door de scheepsbouwactiviteiten 
te scheiden van de handelsactiviteiten ontstaat met name voor de belang-
rijke achttiende eeuw een onvolledig beeld van het bedrijf . Een benadering 
van wat Ad van der Woude verticale concentratie noemt, waarbij scheeps-
bouw, rederij en handelsfirma in één hand verenigd waren, zou misschien 
tot een beter begrip hebben geleid van het ondernemersgedag en de keuzes 
die zijn gemaakt. Nu blijft dat in met name de belangrijke hoofdstukken 4 
en 5 in de lucht hangen. Desondanks is het boek een fraaie toevoeging aan 
de Zeeuwse historiografie.

Victor Enthoven

Den Heijer
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Shinsuke Satsuma, Britain and Colonial Maritime War in the Early Eighteenth Century.  
Silver, Seapower and the Atlantic (Suffolk: Boydell Press, 2013, 284 p., ill.,  
ISBN 978-1-84383-862-3; € 91,15)

In 2010 promoveerde de Japanner Shinsuke Satsuma bij de bekende Britse 
marine-historicus Nicolas Rodger op een studie over de al dan niet vermeen-
de agressieve Engelse politiek tegenover de Spaans-Amerikaanse koloniën 
tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) en de daaropvolgende jaren. 
Drie jaar later verscheen zijn studie bij de Boydell Press als publieksuitgave. 
Satsuma is niet de eerste die dit onderwerp onder de loep neemt en hij zal 
ook zeker niet de laatste zijn. Het door hem onderzochte pro-maritime war 
argument was begin achttiende eeuw geen nieuw element in de Engelse 
koloniale politiek, maar stamt uit de tijd van koningin Elisabeth I. In de 
tweede helft van de zestiende eeuw vatte in Engeland de gedachte post dat 
Spaans-Amerika een bron van onmetelijke rijkdom was waar de Engelsen 
een graantje van mee moesten pikken. Niet geheel toevallig ontwikkelde 
het land zich op dat moment ook tot een krachtige maritieme natie die het 
machtige Spanje op zee naar de kroon stak. Met tot de verbeelding spre-
kende plundertochten van avonturiers als Francis Drake, John Hawkins en 
Walter Raleigh trachtten de Engelsen de rijkdommen van Spaans-Amerika 
af te tappen. Die acties kenden een wisselend succes. Aan het begin van de 
zeventiende eeuw veranderde deze plunderpolitiek geleidelijk in een han-
delspolitiek, zij het dat het vaak om smokkelhandel van Engelse kooplie-
den op Spaans-Amerika ging. Tijdens het bewind van Oliver Cromwell na-
men de kaapvaartacties en aanvallen op Spaans-Amerikaanse doelen weer 
toe, met name na de verovering van Jamaica in 1655. Op dat eiland vormden 
zich gemeenschappen van vrijbuiters, de welbekende boekaniers, die met 
stilzwijgende toestemming van het Engelse gouvernement aanvallen uit-
voerden op de omringende Spaanse koloniën. Pas na de ondertekening van 
het Verdrag van Madrid in 1670, waarin Spanje het Engelse bezit van Jamai-
ca erkende en Engeland de strijd in de West beloofde te staken, hielden de 
aanvallen op Spaanse doelen in de West op. De boekaniers raakten uit de 
gratie en weken uit naar andere gebieden.
 Tijdens de Spaanse Successieoorlog keerde het pro-maritime war argu-
ment terug in de Engelse politiek. In het parlement en daarbuiten werden 
met enige regelmaat aanvallen op de Spaans-Amerikaanse koloniën be-
pleit. Maar wie propageerden de zeeoorlog in de West, wat waren de doel-
stellingen en wat kwam er van deze doelstellingen in de praktijk terecht? 
De auteur probeert in vier thema’s een antwoord op deze vragen te formu-
leren. Het eerste en verreweg interessantste thema is het verband tussen de 
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zeeoorlog tegen Spanje en zijn koloniën en het economisch gewin dat de 
Engelsen daarbij hoopten te behalen. Aanvankelijk leidde dat tot een door 
de politiek gefaciliteerde kaapvaart in de Cariben, maar al snel bleken de 
kapers grote schade toe te brengen aan de illegale handel van Engelse koop-
lieden op de Spaanse koloniën. Daarmee snijdt de auteur zijn tweede the-
ma aan, de complexe belangenstrijd tussen voor- en tegenstanders van het 
pro-maritime war argument. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof de scheids-
lijn tussen het pro en contra maritieme optreden in de West politiek was 
bepaald. De Whigs zouden tot het kamp van de voorstanders van de zee-
oorlog hebben behoord en de Tories tot de tegenstanders. Volgens de Tories 
was de Republiek, een van de bondgenoten in de Spaanse Successieoorlog, 
een onbetrouwbare partner die het tijdens gezamenlijke marine-activitei-
ten al snel liet afweten. Dat maakte het aangaan van de strijd op zee een 
stuk minder aantrekkelijk. Satsuma maakt duidelijk dat die wijdverbreide 
stereotiepe tweedeling niet opgaat. In werkelijkheid liep de scheidslijn tus-
sen voor- en tegenstanders dwars door de partijen heen. Het derde thema 
is de inzet van de marine. Die bleek veel van haar schepen nodig te heb-
ben voor het beveiligen van de Engelse scheepvaart in Europese wateren, 
waardoor zij te weinig oorlogsbodems kon inzetten voor grote expedities 
in de West. De enige actie van belang was de Quebec-expeditie in 1711 die 
uitliep op een mislukking. Wel slaagde een Engels-Nederlandse vloot erin 
om in 1702 bij de Noord-Spaanse havenstad Vigo een waardevolle zilver-
vloot te overmeesteren. De conclusie van Satsuma is dan ook dat het met 
de mond beleden pro-maritime war argument in de praktijk weinig heeft 
voorgesteld. Dat brengt hem op het vierde thema, de Engelse maritieme 
politiek ten aanzien van Spaans-Amerika na de beëindiging van de Spaan-
se Successieoorlog. De Engelsen hadden aan het eind van die oorlog het 
asiento verworven, het door de Spaanse Kroon uitgegeven contract voor de 
levering van slaven aan de koloniën. Dat contract verschafte de Engelsen 
legaal toegang tot de Spaans-Amerikaanse markt, waardoor kaapvaart en 
aanvallen op Spaanse koloniale doelen contraproductief zouden werken. 
Op een kortdurende en mislukte blokkade van Porto Belo in Midden-Ame-
rika na, hebben de Engelsen dan ook lange tijd geen aanvallen uitgevoerd.
 Satsuma biedt zijn lezers een mooi overzicht van de terugkeer van het 
pro-maritime war argument in de Engelse politiek tijdens de eerste decennia 
van de achttiende eeuw. Dat die agressieve politiek tegen de Spaans-Ameri-
kaanse koloniën in de praktijk nauwelijks tot acties heeft geleid, maar zich 
voornamelijk tot retoriek beperkte, wisten we al. Wat we niet wisten was 
dat de voor- en tegenstanders van het pro-maritime war argument niet in de 
traditionele partijen verdeeld kunnen worden, noch in vastomlijnde belan-
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gengroepen. De samenstelling van de groepen voor- en tegenstanders wis-
selde bijna voortdurend. De echte strijd tegen de Spanjaarden en later de 
Fransen in Amerika werd pas gestreden tijdens de War of Jenkins Ear (1739-
1742) en in de daaropvolgende oorlogen in het Atlantische gebied, maar dat 
zijn onderwerpen die buiten de kaders van Satsuma’s studie vallen.

Henk den Heijer

Francke
Ad Tramper, Een Zeeuws slavenschip. Na de kust van Guiné om slaven, de wind oost  
(Vlissingen: Den Boer/De Ruiter, 2014, 123 p., ill., ISBN 978-90-79875-58-0; € 13,50)

In Zeeland geniet Ad Tramper bekendheid als gemeentearchivaris van Vlis-
singen, daarbuiten zal zijn naam minder bekend zijn. Het is niet verbazing-
wekkend dat Tramper de slavenhandel als onderwerp gebruikte voor zijn 
doctoraalstudie. Vlissingen was in de achttiende eeuw immers de grootste 
slavenhandelsstad van de Republiek. Dit boekwerkje is een uitgebreide en 
herziene versie van ‘Slaven in Zeeuwse handen. Reilen en zeilen aan boord 
van een slavenschip in de tweede helft van de achttiende eeuw’, een scriptie 
geschreven voor de Universiteit Leiden in 2010. Wie de scriptie naast het 
boek legt, ziet dat het enerzijds anderhalf zo veel tekst bevat (van 80 naar 
123 pagina’s) en anderzijds van zijn wetenschappelijke onderbouwing in de 
inleiding en tekst is ontdaan. In de inleiding valt nu te lezen dat het boek 
handelt over het leven op een Zeeuws slavenschip, meer in het bijzonder 
op de schepen Nieuwe Hoop, Welmeenende, Prins Willem IV en Aurora van 
de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). In de scriptie wordt het 
verhaal achter kapitein Adriaan Jakobsz. van de MCC als symbool voor alle-
daags handelen op een slavenschip centraal gesteld. Deelvragen betreffen de 
rol van schip en bemanning bij het handelen in slaven op de kust van Afrika, 
het leven aan boord en vooral of de Zeeuwse slavenwereld even wreed was 
als de Engelse. Dat betekent toch dat de lezer in het boek een andere wan-
deling neemt dan die in de scriptie. Aan de inhoud is evenwel niets wezen-
lijks veranderd. In vijf hoofdstukken laat Tramper ons kennismaken met het 
slavenschip en het reilen en zeilen aan boord. In het eerste hoofdstuk komt 
het slavenschip zelf aan bod, vervolgens de bemanning, de handel en dan de 
twee grootste hoofdstukken ‘leven aan boord’ en ‘harde hand’. Bij het leven 
aan boord komen zaken als huisvesting van de slaven, leven en dood, brand-
merken, boeien, hygiëne, voeding, de bomba, vermaak en religie aan bod. In 
‘harde hand’, waar in het boek veel tekst aan is toegevoegd, wordt de discipli-
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ne aan boord beschreven, of liever het gebruik van geweld als machtsbasis; 
dat gold zowel de bemanning als de slaven. Tramper laat zien dat het beeld 
van de bully als kapitein op de Engelse slavenschepen, zoals geschetst door 
Christopher en Rediker, niet opgaat voor wat betreft de MCC-schepen en 
kapiteins in de late achttiende eeuw. Wat de lezer in het hoofdstuk ‘geweld’ 
nu vooral wil weten is hoe er met de slaven werd omgesprongen, maar dat 
blijft grotendeels toch ongewis. In de boekhouding van de MCC is het tussen 
de regels lezen om dit te doorgronden. Achterin vindt de lezer een berede-
neerde literatuurlijst, archivalia, een overzicht van de geraadpleegde slaven-
reizen, bijlagen in de vorm van slavenreizen van rederij Kroef, de monsterrol 
van de Nieuwe Hoop (1762-1764) en een begrippenlijst. Een notenapparaat is 
achterwege gelaten omwille van de leesbaarheid, maar een eindnotenappa-
raat wordt hier toch node gemist omdat Tramper vanuit niet eerder onder-
zocht bronnenmateriaal met veel nieuwe zaken komt.
 Zo is het interessant te lezen dat op de kust van Malemba niet gekruist 
werd, maar vanuit een loge aan wal alle slaven aangekocht werden, waar-
voor dan eerst zeer dure geschenken voor de koning, de maboeke en de ma-
foeke gekocht moesten worden. Hoewel de driehoekshandel vanuit Ame-
rika een retourvracht suggereert, bleek dat voor de schepen van de MCC 
vaak anders uit te pakken omdat de plantagehouders vooral op Amsterdam 
retourvracht stuurden en het reglement van de MCC (op Middelburg thuis-
varen) hier spelbreker kon zijn. 
 Het geheel bevat enkele schoonheidsfoutjes. Zo was ‘generaal Rodney’ 
(p. 12) in 1780 toch echt Commander in Chief van West-Indië en is een hou-
wer geen kapmes en een labberkoelte gewoon windkracht 2 in plaats van 
een flauwe wind (p. 123). Een groter punt van kritiek is echter dat de tekst-
opbouw helaas bestaat uit teveel losse eindjes. Alinea’s en paragrafen lijken 
voor een website geschreven en die hoeveelheid aan materiaal wordt ach-
teraf ook niet voor de lezer geordend of geanalyseerd. Een conclusie die de 
scriptie wel bevat ontbreekt en het boek eindigt vrij abrupt, zij het stijlvol, 
met een citaat uit Herfsttij der Middeleeuwen van Huizinga.
 Een Zeeuws slavenschip had een waardevolle aanvulling kunnen zijn op 
de literatuur over de slavenhandel in de late achttiende eeuw, met name op 
het gebied van het reilen en zeilen aan boord. Door het ontbreken van een 
notenapparaat en de structurele analyse van het gepresenteerde onder-
zoeksmateriaal en het (te?) publieksvriendelijk maken zal dit werk waar-
schijnlijk niet de wetenschappelijke aandacht krijgen die het op grond van 
de inhoud toch wel verdient.

Johan Francke
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Judith Brouwer, Levenstekens. Gekaapte brieven uit het rampjaar 1672 (Hilversum: Verloren, 
2014, 352 p., ill., ISBN 978-90-8704-405-3; € 35,00)

Van Vliet
Letterkundige Judith Brouwer promoveerde in 2013 aan de Rijksuniversiteit 
Groningen op haar dissertatie Levenstekens. Gekaapte brieven uit het ramp-
jaar 1672, waarvan in 2014 de handelseditie verscheen. Haar onderzoek 
bouwde voort op een masterscriptie die ze schreef aan de Universiteit van 
Amsterdam en waarin zij zich richtte op brieven die in de Republiek wer-
den geschreven tijdens het Rampjaar 1672.
 Veel is er al geschreven en gepubliceerd over de duizenden zeventien-
de en achttiende-eeuwse brieven die door Engelse oorlogsschepen en ka-
pers tijdens de Engelse Zeeoorlogen zijn buitgemaakt en zich nog steeds in 
de National Archives te Kew (Londen) bevinden. Vanuit de letterkundige 
‘hoek’ is op basis van dit materiaal inmiddels een website en een aantal 
proefschriften verschenen. Hoewel het Rampjaar 1672 in de canon van de 
geschiedenis van Nederland als venster is ‘vergeten’, heeft het jaar van re-
deloos, radeloos en reddeloos zich altijd in de belangstelling van historici 
kunnen verheugen. In 2009 besteedde het programma OVT van de VPRO 
een vierluik aan het Rampjaar. In hetzelfde jaar publiceerde Luc Panhuy-
sen zijn Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte, een 
jaar later verscheen van Michiel Reinders, Gedrukte chaos. Populisme en 
moord in het Rampjaar 1672 en in 2013 schreef Ronald Prud’homme van Rei-
ne, Moordenaars van Jan de Witt. De zwartste bladzijde van de Gouden Eeuw.
 In Brouwers Levenstekens staan 195 uit de Republiek afkomstige brieven 
centraal die in 1672 gekaapt werden. Anderstalige brieven liet zij buiten be-
schouwing, omdat ze vrijwel geen informatie verschaffen over de situatie 
in de Republiek. Het merendeel van de brieven had met het schip de Mor-
genstar Curaçao en met het Wapen van Hoorn Batavia moeten bereiken. 
De onderschepte brieven dateren hoofdzakelijk uit mei en november 1672. 
Zij zijn grotendeels afkomstig van vrouwen uit de lagere sociale klassen 
die woonden in Amsterdam, Enkhuizen en Hoorn. Een groep, waar door 
gebrek aan bronnenmateriaal, tot nu toe weinig van bekend is. Omdat de 
brieven de persoonlijke wereld van de briefschrijvers weergeven, hoopte 
Brouwer met dit brievencorpus een tweetal vragen te beantwoorden; hoe 
de thuisblijvers de gebeurtenissen in het Rampjaar waarnamen, ervoeren 
en beoordeelden en hoe hun dagelijks leven zich toen voltrok. 
 Levenstekens is opgebouwd uit vijf hoofdstukken, een vijftal bijlagen 
(met onder andere overzichten van de uitgaande post (1672-1673), scheeps-
namen en de relatie tussen zenders en ontvangers) en een register op per-
soons-, scheeps- en geografische namen. 
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 In het eerste hoofdstuk ‘Nederlandse buit in Engelse handen’ gaat Brou-
wers in op de aard van het bronnenmateriaal, de onderzoeksvraag en -op-
zet, de postbezorging en de manier waarop de brieven in Engelse handen 
vielen. Bij haar betoog over de postbezorging staat het octrooigebied van 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie centraal. De postbezorging naar 
West-Indië krijgt helaas minder aandacht.
 Om de inhoud van de brieven goed te kunnen beoordelen, beschrijft de 
auteur in hoofdstuk 2 de briefcultuur, met name het al dan niet gebruiken 
van de zogenoemde brievenboeken waarin voorbeeldbrieven stonden uit-
gewerkt. De niet ervaren briefschrijvers, vaak uit de lagere maatschappelij-
ke klasse, volgden strikt de briefconventies met betrekking tot openings- en 
slotzinnen. Ook de professionele briefschrijvers hielden zich aan de regels 
uit de brievenboeken. De meer geoefende schrijvers pasten de ‘wetten’ van 
het briefschrijven veel losser toe. Praktisch alle zeventiende-eeuwse brie-
venboeken zien een brief als een gesprek op afstand. Voor de door Brouwer 
geselecteerde brieven uit het Rampjaar gaat dit niet op. Het zijn hoofdzake-
lijk eenzijdige (levens)berichten.
 In hoofdstuk 3 staan de afzenders en geadresseerden zelf centraal. Zowel 
de brieven als de schrijvers worden van een context voorzien. Echtgenotes 
vormden naast predikanten, kooplieden en kinderen de grootste groep on-
der de afzenders. Vreemd genoeg zoemt de auteur bij de ontvangers vooral 
in op schippers, kooplieden, predikanten, ziekentroosters en bestuurders 
en in veel mindere mate op de ‘gewone’ zeeman. Opvallend is ook dat in 
bijlage 1 informatie over de beroepen van de ontvangers ontbreekt. De 
‘gewone’ zeeman is ook in dit overzicht niet te achterhalen. Mijns inziens 
een gemiste kans. Met behulp van Amsterdams bronnenmateriaal tracht 
Brouwer een algemene karakteristiek van afzenders en geadresseerden 
op te stellen. De nadruk ligt hierbij op de midden en hogere klassen. Hoe 
hoger iemand op de maatschappelijke ladder stond, hoe meer informatie 
over hem of haar bewaard is gebleven. Het is jammer dat zij zich beperkt 
heeft tot Amsterdam en geen gebruik heeft gemaakt van de rijke zeven-
tiende-eeuwse archieven betreffende Enkhuizen en Hoorn. Ongeacht de 
maatschappelijke positie wordt wel duidelijk dat alle afzenders zich in het 
Rampjaar zorgen maakten.
 In het vierde hoofdstuk besteedt de auteur allereerst aandacht aan de 
politieke en militaire gebeurtenissen, met name de manier waarop de af-
zenders over de thema’s oorlog, de moord op de gebroeders De Witt en het 
beleg van Groningen schreven. Daarnaast beantwoordt zij de vraag of deze 
beschrijvingen door andere nieuwsbronnen zijn beïnvloed. Dit was zeker 
het geval. De lagere klassen hadden niet alleen toegang tot het nieuws, zij 
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waren daarin ook geïnteresseerd. Een uitkomst die haaks staat op onder-
zoeksresultaten van andere historici (p. 238). De brieven bevestigen ook 
dat kranten belangrijke nieuwskanalen waren, maar dat het laatste nieuws 
vooral mondeling werd verspreid.
 De wijze waarop het thuisfront over het dagelijkse reilen en zeilen 
schreef, vormt de kern van het laatste hoofdstuk. Gevoelens en emoties, 
huwelijkse spanningen, problemen met kinderen, geldzorgen en armoede, 
ziekte en dood komen aan de orde. De thuisblijvers komen in dit hoofdstuk 
echt tot leven. Dankzij hun brieven kunnen wij anno 2014 doordringen in 
de gevoelswereld van de afzenders. Alle briefschrijvers hadden gemeen-
schappelijk dat zij op de thuiskomst van hun dierbaren wachtten. Ook 
wordt het beeld bevestigd dat zeemansvrouwen zelfbewuste en zelfstan-
dige echtgenotes waren die niet pasten in het traditionele beeld van de 
ondergeschikte en onderdanige huisvrouw. Opvallend blijft dat de meeste 
vrouwelijke afzenders niets schreven over het werk dat zij in afwezigheid 
van hun echtgenoten verrichten om te overleven.
 Levenstekens. Gekaapte brieven uit het rampjaar 1672 is vlot geschreven 
en mooi geïllustreerd. Het boek geeft een goed inzicht in de zeventien-
de-eeuwse briefcultuur, sociale verhoudingen, nieuwscultuur en publie-
ke opinie. Een ‘must’ voor iedereen die meer wil lezen over het dagelijkse 
leven van mensen uit de lagere sociale klassen van de Republiek en voor 
iedereen die nog geen genoeg heeft van de ‘Sailing Letters’ uit de collectie 
Prize Papers. 

Adri P. van Vliet

Ineke Steevens en Katrien van Moerbeke (red.), Zeeziek. Hoe kolkt de waanzinnige zee  
in lichaam en geest (Oostkamp: Stichting Kunstboek en NAVIGO, 2013, 96 p., ill.,  
ISBN 978-90-5856-464-1; € 24,95)

Brand
Sinds de Pools-Belgische schrijfster Maja Wolny er in 2010 de leiding kreeg, 
waait er een opmerkelijk frisse en vernieuwende wind door het NAVI-
GO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke in België. Na Zeerotica 
(2011) en Zeeschatten (2012) was Zeeziek in 2013 de derde spraakmakende 
tentoonstelling die zij organiseerde. Van het begeleidende boek valt direct 
de bijzondere vormgeving op. Een bebaarde zeeman met pet en vreemde 
ogen kijkt je op het zeegroene omslag direct streng aan. Als je het boek 
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openslaat zie je een afbeelding van ontdekkingsreiziger James Cook. Op de 
plaats van zijn ene oog zit een plaatje met een stuk schubbige vissenhuid. 
Zijn andere oog is een vissenoog! En kijk dan eens naar de vormgeving van 
de pagina’s. De tekstregels lopen schuin naar boven of beneden, een in dit 
verband toepasselijk typografisch grapje. Zo’n begin intrigeert en bepaalt 
de stemming bij het lezen.
 Tien wetenschappelijke artikelen, literaire bijdragen en persoonlijke 
getuigenissen door negen auteurs bieden vervolgens een gevarieerd inkijk-
je op verschillende aspecten van het onderwerp. Ineke Steevens, weten-
schappelijk medewerker van het NAVIGO-museum, interviewde voor de 
tentoonstelling in het Oostendse zeemanshuis zes zeelieden. Zij vertelden 
haar over heimwee, de gekmakende en eindeloze zee, ziek zijn op zee, over 
de “ziekte onderaan”, over angst en de dood. Opmerkelijk is dat de zeelui 
ontkenden ooit te maken hebben gehad met “wuvetjes van plezier”, het wa-
ren altijd de collega’s (“alléé tis van horen zeggen hé”).
 Hoogleraar Yves Segers beschrijft ziektes en hygiëne tijdens zeven reizen 
naar West-Afrika van de Belgische marineschoener Louise-Marie in 1847-
1856. Ondanks de slechte klimatologische en hygiënische omstandigheden 
en de beperkte kennis van tropische ziekten waren de expedities medisch 
gezien redelijk succesvol. Geleidelijk ontwikkelden de scheepsartsen een 
eigen werkwijze om op te kunnen treden tegen malaria, gele koorts en dy-
senterie. Als intermezzo volgt hierna een literaire bijdrage van Annelies 
Verbeke. Haar gedicht Egeïsch bleek betreft een vakantie naar Griekenland 
waar een veerboottochtje tot zeeziekte leidt met alle gevolgen van dien.
 Bioloog Lisa Devriese legt uit dat zeeziekte een bewegingsziekte is, 
meer een verschijnsel dan een ziekte, veroorzaakt door een beweging waar-
bij misselijkheid en braken de bekendste symptomen zijn. Sommige dieren 
zijn ook gevoelig voor reisziekte, maar geldt dat ook voor vissen? Vissen 
kunnen braken, maar wetenschappelijk is niet bewezen dat dit verband 
houdt met een verstoorde beweging. Braken bij vissen wordt daarom toe-
geschreven aan stress.
 Hoogleraar Jörg Vögele toont aan dat havensteden door hun knoop-
puntfunctie voor de wereldhandel invalspoorten waren voor besmettelijke 
ziekten die zich verspreidden via handelsroutes en migratiestromen. De 
achteruitgang van het passagiersverkeer, waardoor een belangrijke econo-
mische pijler onder veel havensteden wegviel, de veranderde havenarbeid 
en logistiek, naast een haven die verder wegtrok uit de stad, zorgden ervoor 
dat havenstad en haven ook epidemiologisch van elkaar gescheiden wer-
den.
 Onderwijzer Johan Depotter beschrijft aan de hand van het dagboek 
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van zijn grootvader August Desaever (1858-1943) de omstandigheden bij ka-
beljauwvissers. Zeeziekte, hoge werkdruk, slechte weersomstandigheden 
en typische kwalen bij de kabeljauwvangst maakten het vissersleven zwaar.
 Jan Parmentier, wetenschapper bij het MAS in Antwerpen, toont aan 
dat er bij de Oostendse Compagnie door de betere voeding minder sterf-
gevallen te betreuren vielen dan bij andere handelscompagnieën. Walvis-
vaarders hadden weinig hinder van scheurbuik, omdat zij peterselie en le-
pelblad kenden die meer vitamine C bevatten dan citroenen.
 Medisch historicus Renaud Bardez betoogt dat de opvattingen over en 
de behandeling van venerische ziektes aan boord tussen 1750 en 1850 niet 
veel verschilden van die in de ziekenhuizen aan de wal. Dat veranderde pas 
met de ontdekking van een doeltreffend geneesmiddel tegen syfilis in 1905.
 In haar tweede bijdrage beschrijft Ineke Steevens het rondreizende ana-
tomisch museum van Pierre Spitzner. Deze als luguber horrorkabinet ogen-
de kermisattractie met zijn tientallen anatomische wasmodellen vervulde 
een pioniersrol in de preventie van geslachtsziekten. Marine-officieren kre-
gen korting op de entree. In een afgescheiden ruimte konden zij de meest 
afgrijselijke symptomen van geslachtsziekten uitgebeeld zien. Een foto laat 
niets aan duidelijkheid te wensen over.
 Maja Wolny zelf neemt de slotbijdrage voor haar rekening. In Over de 
zee die genas beschrijft ze in een literaire vorm de genezende krachten van 
de zee die Baltyk heet. Hiermee geeft ze een opmerkelijk positiever beeld 
van de zee dan de auteurs van de andere bijdragen. 
 Na het boek gelezen te hebben, bekroop mij de gedachte dat de vorm 
ervan belangrijker is dan de (weinig vernieuwende) inhoud. De bundel met 
losse bijdragen zonder onderling verband is erg wisselvallig van aard. On-
danks de leesbaarheid zijn de meeste bijdragen bewerkingen van al elders 
verschenen artikelen of gebaseerd op eerder werk van de auteurs. Desal-
niettemin is het een aardig boekje en is het een aanrader voor iedereen die 
in kort bestek iets meer wil weten over verschillende aspecten van ziektes 
op zee.

Ron Brand
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Tricia Cusack (ed.), Framing the Ocean, 1700 to the Present. Envisaging the Seas as Social 
Space (Farnham: Ashgate Publishing, 2014, 265 p., ill., ISBN 978-1-4094-6568-3; £ 70.00)

Krabbendam
De vijftien bijdragen in deze bundel zijn geordend in vier delen, die elk een 
sociaal aspect van de oceaan voor hun rekening nemen en dat met talrijke 
foto’s en kunstwerken illustreren. Verreweg de meeste auteurs zijn kunst-
historici die in het gezelschap van historici, geografen, en een enkele soci-
oloog de oceaan benaderen als ‘idee’ en als voorwerp van kunstzinnige ver-
beelding. Het eerste deel benadert de oceaan als grensgebied dat scheiding 
en verbinding maakt tussen plaatsen en culturen. Het tweede deel onder-
zoekt schepen als plaatsen van gemeenschap. Het derde deel verbijzondert 
dit thema door te onderzoeken hoe gezonken schepen en achtergebleven 
spullen nieuwe betekenis kregen. Het slotdeel duikt onder water en brengt 
zeedieren en schepselen boven water die in kunst en wetenschap een nieu-
we betekenis krijgen. Gaandeweg worden de essays steeds abstracter en de 
relatie met de zee indirecter. 
 Er komen steeds tijdsdimensies bij door artistieke linken, zowel naar 
het verleden als naar de toekomst, bijvoorbeeld door kunstwerken met on-
derdelen uit de plastic soep. Dit proces trekt het sociale aspect steeds meer 
naar het heden. 
 Voor de lezers van dit tijdschrift is vooral de eerste helft van deze bundel 
het meest interessant. De redactie stond toe dat de termen zee en oceaan 
door elkaar gebruikt werden en sommige essays gaan dan ook meer over 
eilanden en kustgebieden dan over het water zelf. Van de oceanen krijgt de 
Atlantische de meeste aandacht, zonder die uniek te maken. De kracht van 
deze bundel ligt meer bij aanzetten voor onderzoek dan bij een algemene 
argumentatie, al geeft de redactie wel een kader aan. De inleiding beweert 
dat er een cesuur lag rond 1700, waarna de zee steeds minder als onbewoon-
de tegenhanger van het bewoonde land werd gezien. Zeelieden leerden via 
de zee over de sociale verhoudingen elders in de kustgebieden.
 Maar deze chronologie heeft nog wel wat aanvullend bewijs nodig om te 
overtuigen. Een meer gedetailleerd overzicht van de cartografie zou daartoe 
dienstbaar kunnen zijn, want kaarten waren de belangrijkste instrumenten 
om de oceaan bewoonbaar te maken. Een tweede suggestie voor een rode 
draad, die nu nog impliciet blijft, is dat de zee tegelijk met het bewoonbaar-
der worden (dankzij de toenemende grip op de natuur) ook onherbergza-
mer werd door de toename van menselijk geweld in slavenhandel, piraterij 
en zeeslagen. Deze spanning komt bijvoorbeeld aan de oppervlakte in het 
essay over de reizen van Westerse kunstenaars als Gauguin en La Farge die 
aan het eind van de negentiende eeuw op zoek gingen naar de onverdorven 
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culturen in de Stille Zuidzee. Zij waren zich bewust van de gevolgen van de 
groeiende koloniale overheersing.
 In vergelijking met eerdere interpretaties, zoals die van Philip E. Stein-
berg en John Mack, die zich vooral op de politiek-institutionele kant van 
het verhaal over de zee richtten, gaat deze bundel voornamelijk over de 
artistieke voorstelling. Maar juist de verbinding tussen verbeelding en 
concrete relaties maakt dit werk relevant. De artikelen bieden nog geen 
totaalstructuur voor de wijze waarop deze twee aspecten met elkaar cor-
responderen, maar geven wel een aantal waardevolle aanzetten. Zo was 
de uitoefening van de cartografie een uitwerking van de geopolitieke en 
wetenschappelijke verhoudingen en moest de Atlantische oceaan eerst 
als eenheid beschouwd worden, voordat ze in kaart kon worden gebracht. 
Amerikaanse toeristen in de negentiende eeuw projecteerden hun expan-
sionistische ideeën op de oceaan in Europese richting als aanloop naar een 
culturele confrontatie met de Europese cultuur. 
 Matrozen werden in satirische afbeeldingen afgeschilderd als asociale 
figuren die buiten de sociale orde stonden omdat ze dom, grof en wreed 
waren. Maar de prenten waarop ze te zien waren, toonden hen vooral als 
contrastfiguren op het vaste land. Schepen brachten een eigen orde aan in 
het sociale domein op de vormeloze baren. Ze herschikten en versterkten 
vaak de hiërarchie van het land. Vooral marineschepen functioneerden als 
spiegels van de nationale cultuur. Gingen ze ten onder, dan kregen de wrak-
ken een culturele rol in helden- en schurkenverhalen.
 Schepen zelf markeerden een nieuwe internationale orde. In de loop 
van de negentiende eeuw werden niet-Westerse schepen apart gecatego-
riseerd in een inferieure groep waarvoor beperkende regels golden en die 
geïnspecteerd mochten worden door westerse marineschepen. Dit weer-
spiegelde een toenemende machtsongelijkheid. De meest recente trend is 
dat de inheemse schepen weer aan status als ‘authentiek’ winnen. Daar-
tegenover staan de cruiseschepen die als drijvende consumptieparadijzen 
alle aspecten van de oceaan, inclusief het milieu confisqueren en zo dus 
steeds meer afstand tot de zee creëren. 
 De verbinding tussen artistieke en politieke betekenissen van de zee 
komt het sterkst naar voren in de populaire verhalen over schipbreuk. Le-
zers aan het einde van de achttiende en begin negentiende eeuw waren ge-
voelig voor deze verhalen omdat ze zelf in een tijd van veel veranderingen 
leefden. Ze lazen over een dreigende situatie, de noodzaak van snel han-
delen, het uitbreken van een crisis en het verdwijnen van de sociale orde 
wat in zijn meest extreme vorm tot het opeten van een medemens leidde. 
De angst voor dit dreigende mythische scenario was sterker dan het aantal 
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gevallen van kannibalisme rechtvaardigde. Dit populaire genre kreeg een 
voorspellende waarde over het lot van de samenleving toegekend. De po-
pulariteit van schipbreukverhalen was te verklaren uit de politieke onrust 
en onzekerheid over gezag en de verdeling van verantwoordelijkheden. Dat 
ze vooral waarschuwden voor de gevolgen van het loslaten van de oude 
gezagsstructuur was niet verwonderlijk gezien het feit dat de meeste ver-
slagen van schipbreuk door (Engelse) officieren waren geschreven. Het zou 
interessant zijn te onderzoeken of soortgelijke verhalen ook populair wa-
ren in niet-maritieme culturen of in andere politieke regimes. Een bundel 
die tot zulke vragen inspireert is een aanwinst voor het vakgebied.

Hans Krabbendam

Brand

Erik Hoops (red.), Deutsches Schiffahrtsarchiv. Wissenschaftliches Jahrbuch des Deutschen 
Schiffahrtsmuseums. Band 35 (2012) (Bremerhaven/Wiefelstede: Deutsches Schiffahrts-
museum/Oceanum Verlag, 2014, 364 p., ill., ISBN 978-3-86927-035-7, ISSN 0343-3668; 
€ 23,50, abonnementsprijs € 19,50)

Met enige vertraging verscheen in 2014 een nieuwe editie van het weten-
schappelijke jaarboek van het Deutsches Schiffahrtsmuseum in Bremerha-
ven. Misschien is de late verschijning te wijten aan het uitblijven van vol-
doende kopij, want dit jaarboek is precies honderd pagina’s dunner dan 
het vorige. Desondanks is het door de uitvoering en de inhoud nog steeds 
een forse publicatie, waaraan acht auteurs bijdroegen. Hun artikelen zijn 
gegroepeerd binnen zes thema’s. Het openingsartikel telt daarbij niet mee, 
want dit is een in memoriam van Dr. Wolfgang Rudolph, geschreven door 
Erik Hoops (p. 9-11). Wolfgang Rudolph (1923-2014) was deskundige op het 
gebied van de Duitse maritieme volkskunst en cultuur en kleine scheeps-
typen in het Oostzeegebied. Rudolph schreef talrijke wetenschappelijke 
publicaties over de culturele geschiedenis van zeelieden en vissers in het 
Oostzeegebied waarvan er vele verschenen in het Deutsches Schiffahrtsar-
chiv (DSA).
 In het eerste echte artikel beschrijft Hans-Peter Schletter de archeologi-
sche vondst bij een waterkering in Kaiserwerth in 2009 van een zogenaamde 
Nachen, een houten Rijnschip van bijna achttien meter. Op basis van onder-
zoek is vastgesteld dat het schip uit de zeventiende eeuw dateert. Vanwege de 
compleetheid van het schip is deze vondst van groot belang voor de studie 
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naar de geschiedenis van Rijnscheepvaart in de vroegmoderne tijd. Een re-
constructietekening is als losse bijlage toegevoegd (p. 13-72).
 Martin Rheinheimer schreef een artikel over de netwerken van 
Noord-Friese zeelieden in de handelsvaart met Amsterdam, Hamburg, Al-
tona en Kopenhagen, de grootste Noord-Europese havens tussen 1750 en 
1840. Tussen 1760 en de Napoleontische oorlogen beleefde de Noord-Friese 
handelsvaart een periode van grote bloei en fungeerde het al als een ‘global 
economy’ (p. 73-111).
 Uit de periode van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw zijn 
de persoonsgegevens bekend van zestig scheepsbouwmeesters uit Altona, 
destijds zelfstandig maar tegenwoordig onderdeel van Hamburg. Ulrike 
Lange-Basman beschrijft de gemeenschappelijke kenmerken van deze spe-
cifieke groep mensen, zoals hun mobiliteit en geloofsovertuiging. Bijna de 
helft van de scheepsbouwmeesters uit Altona was afkomstig uit een familie 
van scheepsbouwers (p. 113-143).
 Niet alleen de koopvaardij en marine, maar ook de energie-industrie, 
stonden aan de basis van de ontwikkeling en toepassing van de dubbelwer-
kende dieselmotor. De eerste stappen om een veilige en betrouwbare die-
selmotor te ontwikkelen, gingen gepaard met veel moeilijkheden en risi-
co’s, maar vanaf het midden van de jaren twintig van de vorige eeuw was de 
wereldwijde doorbraak van de dieselmotortechnologie niet meer te stop-
pen. In het eerste deel van een tweedelig artikel door Heinz Haaker draait 
het om Rudolf Diesels licentiehouders, zoals MAN, Krupp, Sulzer, B&W, en 
in Nederland Werkspoor, Stork en VMF. Ook behandelt hij de eerste twee 
(experimentele) schepen met dieselmotoren, de Fritz en de Secundus (p. 
145-232).
 Kristin Kube onderzoekt in haar bijdrage de vraag hoe zeevissers om-
gaan met gevaarlijke en stressvolle situaties op zee en de emotionele lasten 
daarvan tijdens hun dagelijks werk. Uit de interviews die ze met zeevissers 
hield, bleek dat deze een uitgebreid repertoire van rituelen en taboes tot 
hun beschikking hebben om gevaren tijdens een zeereis af te wenden (p. 
233-260).
 Het enige Engelstalige artikel in de bundel is van de hand van Chris-
ter Westerdahl. Het is een vervolg op zijn in het DSA 34 (2011) verschenen 
bijdrage over het rituele kustlandschap aan de hand van enkele Scandina-
vische voorbeelden van eilandkapellen en begraafplaatsen. Hij gaat in op 
spoken, stromen en de winden in doolhoven van steen (labyrinten) (p. 261-
300).
 Fritz-Rudolf Averdieck beschrijft de reis van zijn voorvader George Frie-
drich Averdieck (1728-1805) naar Haïti aan boord van de Deense brik For-
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tuna in 1799. Als supercargo namens het Hamburgse handelshuis Benecke 
Gebr. & Moller was Averdieck verantwoordelijk voor de lading, de verkoop 
daarvan op de plaats van bestemming en de inkoop van nieuwe goederen 
voor de terugreis. Tijdens zijn reis hield hij een nauwgezet dagboek bij, 
waarin hij onder meer schrijft over de heen- en terugreis, een opstand van 
Afrikaanse slaven in Port-au-Prince, en een epidemie van gele koorts onder 
de bemanning (p. 301-348).
 Claus Gossler behandelt een tweede zeereis. Koopman Gottfried Wil-
helm August Unshelm (1824-1864) reisde in 1848 als emigrant met de bark 
Staouli van Le Havre naar Valparaiso. Unshelm beschreef in zijn dagboek 
de slechte weersomstandigheden, het krappe leven tussendeks, de doop 
aan de evenaar, het vangen van een zeeschildpad en het overlijden van de 
scheepskok (p. 349-364).
 De artikelen in het jaarboek zijn weer gevarieerd, rijk geïllustreerd en 
voorzien van een uitgebreid literatuur- en notenapparaat. De Duitstalige 
bijdragen hebben een samenvatting in het Engels en Frans, het Engelstalige 
artikel heeft een Duitse en Franse samenvatting. Een lang artikel (111 p.) is 
apart uitgegeven als Beiheft. Volker Matthies bezorgde onder de titel Tod 
am Juba. Die Dampfer-expedition des Barons von der Decken ins Land der 
Somali (1865) de avonturen van de Duitse ontdekkingsreiziger baron Carl 
Claus von der Decken (1833-1865) tijdens een expeditie in Somalië in 1865. 
Von der Decken verkende in 1865 als een van de eerste Europeanen de be-
nedenloop van de rivier de Jubba in Somalië. De expeditie kreeg echter al 
snel te maken met allerlei problemen en eindigde in een deceptie met de 
gewelddadige dood van Von der Decken en enkele andere expeditieleden. 
De expeditie bewees echter dat de Jubba bevaarbaar was en zorgde ervoor 
dat de rivier voor het eerst in kaart werd gebracht. Het boek is met enkele 
afbeeldingen geïllustreerd en wordt besloten met een Duitse en Engelse 
samenvatting, een literatuurlijst en overzicht van de illustraties.

Ron Brand
Kruizinga
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Robert E. Forrester, British Mail Steamers to South America, 1851-1963. A History of the  
Royal Mail Steam Packet Company and Royal Mail Lines (Farnham: Ashgate Publishing, 
2014, 286 p., ill., ISBN 978-1-4724-1661-2; £ 63.00)

De Royal Mail Steam Packet Company en haar rechtsopvolger, de Royal 
Mail Lines, onderhielden in de periode 1851-1965 een aantal vracht- en pas-
sagierslijnen vanuit het Britse Southampton op Midden- en Zuid-Amerika. 
Het nieuwe boek van Robert Forrester, die de nadagen van deze rederij van 
dichtbij meemaakte en na te zijn afgezwaaid eerst afstudeerde en vervol-
gens promoveerde in de maritieme geschiedenis, richt zich echter niet op 
het hele vaargebied van de Royal Mail, maar vooral op de verbindingen tus-
sen Groot-Brittannië enerzijds en Argentinië en Brazilië anderzijds. Daar-
bij is hij primair geïnteresseerd in de bedrijfspolitiek van de Royal Mail: 
schepen figureren in British Mail Steamers exclusief in hun rol als drijvende 
kapitaalgoederen, en personen die niet in de Raad van Bestuur zitten of als 
commissaris verbonden zijn aan het bedrijf, krijgen slechts een minimale 
rol toebedeeld. Het boek is ook een interne studie van het bedrijf: hoewel de 
achterflap ons diepere inzichten in Britain’s maritime and economic history 
belooft, gaat het Forrester eigenlijk alleen maar om het reilen en zeilen van 
de Royal Mail: al te veel ruimte voor (bijvoorbeeld) een vergelijking met 
andere rederijen is er niet.
 Het ging de oprichters van de Royal Mail, verhaalt Forrester, vooral om 
het binnenhalen van een lucratief postcontract: de Britse marine wilde 
graag van de verantwoordelijkheid worden verlost om regelmatige dien-
sten op de Britse bezittingen in het Caribisch gebied te onderhouden om 
overheidspersoneel en goederen en (vooral) post te vervoeren, en daarom 
beloofde zij aan particulieren een behoorlijk bedrag voor het opzetten van 
een regelmatige lijn naar dit gebied, iets wat zonder zo’n subsidie eigenlijk 
niet rendabel zou zijn.
 Zo gezegd, zo gedaan. Maar geen van de oprichters (een bonte verza-
meling bankiers en entrepreneurs) had enige ervaring in het runnen van 
een rederij. De eerste lichting bestuurders werd daarom snel vervangen 
door een tweede, die het wat, maar niet véél beter deden. Zij waren juist 
scheepvaartmannen pur sang, die, zeker als het aan de aandeelhouders lag, 
te weinig op hun qui-vive waren om financieel interessante mogelijkhe-
den uit te kunnen buiten, echt mee te doen met binnen- en buitenlandse 
concurrentie of in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op technologisch 
gebied. Desondanks werden nieuwe lijnen naar Zuid-Amerika geopend, 
die ervoor zorgden dat de overheidssubsidies, die langzamerhand werden 
afgebouwd, als inkomstenbron konden worden vervangen door reguliere 
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passagiersgelden en vrachten. Zo kabbelde het voort tot de jaren 1890, toen 
een combinatie van mismanagement (schepen werden niet op tijd vervan-
gen, het ophalen van nieuw kapitaal werd amateuristisch aangepakt), een 
inzakking van de handel op West-Indië en domme pech (onverwacht veel 
reparaties in al slechte jaren) zo’n bedroevend effect hadden op de aande-
lenkoersen dat deze voor een appel en een ei konden worden opgekocht 
door de gebroeders John en Owen Phillips.
 Deze voerden een gewaagde koerscorrectie door. Onder hun leiding 
ging Royal Mail zich inlaten met het lucratieve vervoer van diepgevroren 
vlees en andere levensmiddelen uit Zuid-Amerika. Bovendien wisten de 
gebroeders Philips, gebruikmakend van allerlei handige financiële trucjes, 
deals te sluiten met scheepswerven voor de levering van goedkoop mate-
riaal en zich in te kopen in allerhande bedrijven, waardoor Royal Mail uit-
groeide tot een steeds ingewikkelder wordende holding. In de jaren 1920 
groeide het concern zelfs uit tot het grootste transportbedrijf ter wereld, 
maar de fundering was zwak: aandelenprijzen werden kunstmatig hoog ge-
houden door de jaarcijfers te manipuleren en allerlei kostenposten heen en 
weer te schuiven tussen de tientallen bedrijfjes die de Royal Mail-holding 
inmiddels telde, of ze gewoon te laten verdwijnen. Toen de verschillen tus-
sen de papieren waarde van de vloot en de echte waarde wel erg opvallend 
werden, beval de Britse Kroon dat de boeken aan een grondig onderzoek 
zouden worden onderworpen. Resultaat was dat John Philips het gevang 
in moest en dat de holding werd geliquideerd. De lijnen van de Royal Mail 
Packet Company op Zuid-Amerika werden ondergebracht in een nieuwe 
maatschappij (Royal Mail Lines), die in de jaren dertig nog enige opvallen-
de successen boekte, maar in de jaren na de oorlog ten onder ging aan een 
combinatie van de politieke en economische onrust in Zuid-Amerika, grote 
concurrentie, sterke afname van het passagiersverkeer door concurrentie 
van de burgerluchtvaart en de relatief achtergebleven, en daardoor dure, 
ladingsfaciliteiten in Groot-Brittannië.
 Forrester heeft dit verhaal gedegen en vooral uiterst systematisch te 
boek gesteld; elk hoofdstuk bevat ongeveer een decennium bedrijfsge-
schiedenis en kent exact dezelfde structuur. Dat is misschien wel over-
zichtelijk, maar verhoogt het leesplezier niet. Bezwaarlijker is dat Forrester 
nauwelijks tot echt nieuwe conclusies komt: de grote lijnen van het verhaal 
waren eigenlijk al bekend uit eerdere werken over de Royal Mail en haar, 
soms kleurrijke, bestuurders. Forrester citeert daar rijkelijk uit en baseert 
“zijn” belangrijkste conclusies zelf direct op die van zijn voorgangers, waar-
door ondergetekende zich tijdens lezing met grote regelmaat afvroeg wat 
nu eigenlijk precies de meerwaarde is van dit nieuwe boek. Volgens de au-

TVZ1501_Binnenwerk_proef5.indd   100 4/23/2015   11:20:00 AM



boEKbESpREKINgEN

bRuIJN 101

teur zou die vooral moeten liggen in de analyse van nieuw bronmateriaal, 
maar dat beperkt zich voornamelijk tot berichten over de Royal Mail uit 
The Times, de jaarverslagen van het bedrijf en een ‘scrapbook’ van Stuart 
Nicol, die in 2001 het tweedelige MacQueen’s Legacy. A History of the Royal 
Mail Line over de rederij schreef. Maar omdat Forrester zich zo nadrukke-
lijk baseert op ouder werk zoals dat van Nicol en niet op eigen analyses van 
genoemd materiaal, historiografische kritiek geheel ontbreekt en de auteur 
zelf toegeeft dat het nieuw bestudeerde archiefmateriaal over het bedrijf 
allerlei gaten en onvolledigheden bevat, kan ik niet anders concluderen dat 
Forrester een grotendeels overbodig boek heeft geschreven.

Samuël Kruizinga

Bruijn

M. van Doorn en K. Stal, Geschiedenis van Scheveningen. Van 1875 tot heden. Deel II  
(Zutphen: Walburg Pers, 2014, 336 p., ill., ISBN 978-90-5730-973-1; € 39,50)

De redacteuren en andere auteurs van de Geschiedenis van Scheveningen 
mogen best trots zijn. Precies een jaar na het verschijnen van het eerste 
deel (besproken in Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 33-1 (2014) p. 100-102) is 
het tweede deel gepubliceerd. Wederom zeer fraai geïllustreerd en in een 
kloeke band. Het is alleen moeilijk op de rug de twee delen te onderschei-
den.
 De periode 1875 tot heden is het onderwerp, weer onder drie invalshoe-
ken: de verhouding tot de buitenwereld (met name tot Den Haag), het leven 
met en van de zee (visserij en toerisme) en de Scheveningse samenleving. 
Wanneer men de geschiedenis van Scheveningen als een doorlopend ver-
haal beschouwt, dan eindigt deze in vele opzichten dramatisch. Het aloude 
vissersdorp samen met – vanaf de negentiende eeuw – badvoorzieningen 
bestaat niet meer. Na 1945 is het allemaal, vooral na circa 1960, ten nadele 
van het dorp heel snel veranderd. Het tijdvak is in drie delen opgesplitst: 
1875-1940 ‘Opgeslokt door Den Haag en tegelijk wereldmerk’, 1940-1945 
‘Tweede Wereldoorlog’ en 1945 tot heden ‘Stadsdeel aan zee’.
 In de eerste periode gaat het met het dorp en het bad heel goed. Sche-
veningen ontwikkelt zich tot de voornaamste Nederlandse zoute haring-
plaats, lang nog met bomschuiten, maar na twee zeer zware stormen in 
1894 en 1897 maakt vanaf 1904 een haven ook visserij met kielschepen als 
de logger en later de trawler mogelijk. In 1931 komt zelfs een tweede visse-
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rijhaven beschikbaar. Den Heijer en Slechte schetsen wederom met strakke 
pen op instructieve wijze de ontwikkelingen in het visserijbedrijf. Niet al-
leen technische veranderingen, maar ook de rederswereld, sociale onvre-
de onder de vissers met vele stakingen, loonregelingen, vakbonden en de 
komst van de visafslag staan beschreven. Er is ook aandacht voor het Oude 
Visschersfonds ter ondersteuning van vissers van 65 jaar en ouder en de 
Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen 
van verongelukte Scheveningsche visschers. In deze zelfde periode groeit 
wat verder op langs het strand Scheveningen uit tot een klassiek mondaine 
badplaats van allure. Vooral door particuliere investeerders is dit mogelijk. 
Sommige Haagse bestuurders durven zelfs te opperen om maar met de vis-
serij te stoppen. De toevoerlijnen naar Scheveningen worden uitgebreid. In 
1908 gaat zelfs een elektrische spoortrein van Rotterdam Hofplein tot vlak 
bij het strand in Scheveningen rijden. In 1901 is de Pier klaar, de tweede op 
het Europese vasteland. 
 Gedurende de Tweede Wereldoorlog wordt een groot deel van de be-
volking door de Duitse bezetter geëvacueerd en deze mensen moeten allen 
huisvesting elders vinden, tot in de Achterhoek toe. Scheveningen is Sperr-
gebiet binnen de Atlantikwall. Over deze periode is het boek wel erg kort. Na 
de oorlog wordt door vissers en badwezen de draad weer opgepakt, maar 
niet voor lange tijd. Het mondaine Scheveningen blijkt een achterhaald fe-
nomeen met zijn vele culturele uitingen van vaak hoog niveau en grote, 
maar dure hotels. De opening van de nieuwe Pier in 1961 markeert, zo wordt 
al spoedig duidelijk, de overgang van Scheveningen als badplaats voor de 
beau monde naar een bestemming voor de massatoerist en dagjesmens. In 
2002 zelfs veertien miljoen! In de jaren 1980 is Scheveningen al klaar als 
vermaakcentrum. Na sloop van bestaande gebouwen volgt onverminderd 
torenhoge hoogbouw. Scheveningen is gewild geworden als woonlocatie. 
Niet alleen de al wat oudere lezer komt in deze hoofdstukken vele bekende 
namen tegen zoals die van Adama Zijlstra, Zwolsman, bouwbedrijf Brede-
rode, Wim Kan en Corrie Vonk, Pia Beck, Duivesteijn of de betaald voetbal-
club Scheveningen Holland Sport. Het boek besteedt ook aan het kerkelijke 
leven en het onderwijs ruim aandacht, evenals aan klederdracht en dialect. 
Een duidelijke uitleg over de infrastructuur van het verkeer ontbreekt.
 De visserij herstelt zich na 1945, maar met een verouderde vloot van 
vooral loggers. De sociale onrust onder de Scheveningse vissers groeit en 
culmineert in begin 1964 in een zeven weken durende wilde staking, die 
in de lokale gemeenschap diepe sporen nalaat. Ongeveer in dezelfde tijd 
wordt de visserij zelf met grote veranderingen geconfronteerd. Het pela-
gische sleepnet doet zijn intree en daarmee ook de hektrawler, een groot 
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duur schip, korte tijd later alweer vervangen door de vriestrawler. In 1969 
vaart de laatste logger met het traditionele drijfnet uit. Ook de overbevis-
sing en quotering drijven de vissers de Noordzee uit. Visserij wordt global, 
ook wat afzet betreft. Talloze rederijen kunnen de hoge lonen en schaal-
vergroting niet aan. Parlevliet en Van der Plas, Jaczon, Cornelis Vrolijk en 
W. van der Zwan zijn landelijk gezien de overblijvers. De vertrouwde naam 
van Jac. den Dulk & Zonen stopt in 1977 met de eigen visserij. De werkgele-
genheid in de beroepsvisserij krimpt sterk. De tweede binnenhaven is niet 
meer nodig en krijgt een bestemming in de wereld van entertainment. De 
veelbelovende komst van de Norfolklijn in 1961 wordt in 2006 beëindigd, als 
Vlaardingen de aanloophaven wordt. Sloop en vervangende hoogbouw ma-
ken ook het oude dorp bijna onherkenbaar. Rechtgeaarde Scheveningers 
zijn een kleine, maar wel mondvaardige en actieve minderheid geworden. 
De Stichting Oud Scheveningen werd al in 1952 opgericht. Muzee Scheve-
ningen is het levend bewijs van het verleden.

Jaap R. Bruijn

Tang

Anita van Dissel, Martin Elands, Hylke Faber en Pieter Stolk (red.), De Nederlandse koop-
vaardij in oorlogstijd (Amsterdam: Boom, 2014, 303 p., ill., ISBN 9789461055781: € 29,90)

Gelukkig merkt de redactie van dit mooi uitgevoerde boek zelf in het voor-
woord op: “De verrichtingen van de Nederlandse koopvaardij tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn gedetailleerd beschreven in vuistdikke, specia-
listische overzichtswerken, zoals dat van Bezemer (1986) en Von Münching 
(1978 & 1986)”. Als daarbij bedacht wordt dat naast deze twee werken er 
ook nog talloze, al of niet persoonlijke, ‘herinneringen’ en ‘ervaringen’ zijn 
geboekstaafd en opgenomen in de maritieme canon, ligt de vraag voor de 
hand of er nog iets zinnigs valt te melden over deze periode. Kun je met een 
boek van 303 bladzijden de twee standaardwerken van respectievelijk 1528 
en 569 bladzijden aanvullen? Het antwoord is een verbluffend: ja!
 Bijna dertig jaar na publicatiedatum van de genoemde standaardwerken 
is er een geheel nieuwe vorm van geschiedschrijving ontstaan. Daar waar 
Bezemer en Von Münching zich uitputten in een schier eindeloze, soms 
wat droge, chronologische opsomming van zakelijke feiten, gebeurtenissen 
en scheepsbewegingen, kiezen de samenstellers van De Nederlandse koop-
vaardij in oorlogstijd voor een iets persoonlijkere kijk op de gebeurtenissen. 
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Bezemer draagt zijn monnikenwerk weliswaar nog op “aan de vrouwen en 
kinderen, ouders en verloofden die vijf lange jaren al te vaak vergeefs heb-
ben gewacht op de thuiskomst van hun mannen, vaders, zoons en jongens”, 
maar die blijven verder buiten beeld en komen niet aan het woord. Hoe 
anders is dat bij De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd. Dat is niet alleen 
vlot geschreven maar ook doorspekt met persoonlijke ervaringen en dito 
portretten van zeelieden en het thuisfront. 
 Het boek is opgedeeld in zes, door verschillende auteurs geschreven, 
hoofdstukken. Tussen de hoofdstukken in zijn interessante geschreven por-
tretten (profielen) opgenomen van direct betrokken zeelieden (geschreven 
door Ageeth van der Veen). Een uitgebreid notenapparaat, literatuurlijst en 
index completeren het geheel.
 Hoofdstuk een met de titel ‘Verplicht varen, de inzet van de Nederland-
se koopvaardij in vogelvlucht’ (Saskia Klooster) schetst de status en positie 
van de koopvaardijvloot, voor- en bij het uitbreken van de oorlog. Aan bod 
komen de invoering van de Netherlands Shipping and Trading Committee, 
de vaarplicht en de wereldwijde inzet van de vloot. Hoofdstuk twee ‘Van 
verlies tot victorie. De koopvaardij in de strijd tegen Duitsland en Italië’ 
(Jan Schoeman en Dick Schaap) behandelt de strijd in het Atlantische ge-
bied en de Middellandse Zee. Hoofdstuk drie ‘Wisselend tij, de strijd in de 
Pacific’ (Christ Klep en Jan Schoeman) concentreert zich op het Pacifische 
gebied en de strijd met Japan. Hoofdstuk vier snijdt een voor mij althans 
geheel nieuw en interessant onderwerp aan. ‘In buitenlandse havens: de-
sertie, opvang en welzijn’ (Anita van Dissel) beschrijft het persoonlijke le-
ven van de zeeman in oorlogstijd op een indringende wijze. Niet veel lezers 
zullen zich realiseren dat een zeeman niet uitsluitend op zee is en daar 
probeert te overleven. Er waren ook momenten dat men aan de wal tijd 
had om zich te ontspannen en om eens goed na te denken over praktische 
zaken zoals beloning (gage), het thuisfront en hoe het verder moest. Nogal 
schokkend voor de moderne lezer is de constatering van een ambtenaar 
van het Ministerie van Koloniën in Londen dat de “donkerkleurige West-In-
diër niet toegelaten wordt in de clubs voor den (blanken) zeeman of er met 
de nek wordt aangekeken” (p. 171).
 Hoofdstuk vijf toont ook een relatief onbekende zijde. ‘Flink zijn en 
moed houden, koopvaardijgezinnen in oorlogstijd’ (Hinke Piersma) be-
schrijft hoe de achterblijvers zich moesten proberen staande te houden 
in bezet Nederland en hoe de terugkeer van, soms van elkaar vervreemde, 
partners verliep. Hoofdstuk zes ‘Terug in Nederland, de naoorlogse jaren’ 
(Rein Bijkerk) laat zien hoe benepen de financiële afhandeling van de ja-
renlange verplichte dienstverbanden verliep, maar ook hoe langzamerhand 
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de waardering voor het verrichte werk ontstond. De oorlogsmonumenten 
en de veteranenorganisaties vormen daar een tastbaar bewijs voor. 
 Is er dan niets aan te merken op het boek? Nou vooruit dan, een paar 
kleine opmerkingen. In het algemeen is het boek goed geïllustreerd, met 
soms niet erg bekende en wellicht tot nu toe onbekende afbeeldingen. 
Daarbij is duidelijk ook gebruikgemaakt van foto’s die eerder in andere, ou-
dere publicaties zijn gebruikt. Jammer is het dan dat de beeldredactie in 
sommige gevallen foto’s heeft gebruikt (bijvoorbeeld p. 64, 80, 172 en 173) 
die nogal wat moiré laten zien. Op p. 79 meldt het bijschrift dat de beman-
ning van Hr. Ms. Sweers dieptebommen in zee gooit. Dat lijkt niet waar-
schijnlijk, want dat is dan wel heel primitief. Vermoedelijk is men bezig op 
een rustig moment (zie de ontspannen bemanningsleden) om de diepte-
bommenwerper te laden. Voor het overige: niets dan lof.

Dirk J. Tang

de Groot

Craig L. Symonds, Neptune. The Allied Invasion of Europe and the D-Day Landings (Oxford/
New York: Oxford University Press, 2014, 422 p., ill., ISBN 978-0-19-998611-8; £ 20.00)

De auteur is oud-hoogleraar geschiedenis met specialisatie marinehistorie 
en was verbonden aan de Amerikaanse Marine Academie. Hij publiceerde 
verschillende boeken op zijn vakgebied. Het hier voorliggende boek is het 
eindresultaat van een werkelijk enorme krachtsinspanning. Symonds ver-
werkte meer dan 55 MSS en primaire bronnen en 80 boeken om zijn tekst 
te verantwoorden in 638 noten. Het onderwerp van zijn boek is de invasie 
van de Geallieerden op de Normandische kust op 6 juni 1944. De nadruk 
valt op de lange voorbereiding, de steeds beter verlopende samenwerking 
tussen de Amerikanen en Britten. Voorts de logistieke problemen om al 
het nodige materieel bijeen te brengen en over de Atlantische Oceaan te 
vervoeren naar Engeland. Tenslotte het aan land te zetten van de troe-
pen. Dit met een nadruk op de Amerikaanse landingen op Omaha- en 
Utah-Beach.
 Veel materieel moest eerst ontworpen en beproefd worden, zoals di-
verse typen landingsboten voor kleine infanterie-eenheden tot vervoer op 
regimentsniveau en voor enkele wiel- en rupsvoertuigen tot landingsvaar-
tuigen voor 250 tanks, drijvende havens en vele soorten voertuigen. Daar-
naast moesten in Amerika vrijwel alle naar Europa over te zenden troepen 
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getraind worden vanaf het stadium rekruut, zowel voor de landmacht als 
voor de marine om de landingsvaartuigen te bedienen. Symonds komt met 
een krachtig gezegde van de Amerikaanse marine: “Amateurs talk strategy, 
professionals talk logistics”. En dat laatste doet hij.
 De Russen drongen terecht voortdurend aan op de opening van een 
tweede front. Vanaf 1942 werd dit door de Amerikanen steeds getracht te 
realiseren. De Britten wezen op de logistieke onmogelijkheid. Er werden 
meerdere landingen uitgevoerd tot in 1944 uiteindelijk de grote landing 
kwam op de Normandische kust. De eerste landing was op de Franse kust 
bij Dieppe op 19 augustus 1942 . Het werd een mislukking. Als voorberei-
ding voor de landing in Europa voerden de Amerikanen Operatie Torch 
uit, 8-11 november 1942, door een landing op de kust van Frans Marokko 
en Algerije. Veel gebreken werden geconstateerd aan het landingsmate-
rieel en geoefendheid van de troepen. Voorts vochten de Amerikanen 
niet tegen de Duitsers, maar tegen de Fransen. Het Afrika Korps bracht 
de Amerikanen zware verliezen toe bij het doortrekken van het gebergte 
tussen Marokko en Tunesië. In juli 1943 werd Operatie Husky, de landing 
op Sicilië, uitgevoerd die tot verbazing zonder grote Duitse weerstand 
verliep. Hierop volgde in september Operatie Avalanche, de landing op 
het vaste land van Italië bij Salerno. Nu was de weerstand van de Duit-
sers veel groter. Deze hadden ondertussen de Gustavlinie opgebouwd en 
sneden daarmee de laars van Italië af. Dit maakte een vervolglanding in 
januari 1944 noordelijk van deze Duitse weerstandslinie bij Anzio nood-
zakelijk.
 De Britten die in het begin van de oorlog alleen tegen de Duitsers voch-
ten, hadden veel krijgservaring opgedaan en meenden daarom bij deze 
operaties de leiding te moeten hebben. De overweldigende materiële in-
breng van de Verenigde Staten, op elk gebied, voor de drie krijgsmachton-
derdelen maakte deze zienswijze steeds onhoudbaarder. De Amerikaanse 
generaal Eisenhower kreeg het opperbevel in het Middellandse Zeegebied, 
maar met een sterke Britse vertegenwoordiging in de diverse staven. De 
Britse marine bleef de hoofdrol spelen in de Middellandse Zee. Het was 
duidelijk dat voor de grote landing gepland op de Atlantische kust van 
Frankrijk ook een Amerikaan tot opperbevelhebber gekozen zou moeten 
worden, alhoewel de Britse veldmaarschalk Montgomery dacht dat hij een 
goede kans maakte. De meest voor de hand liggende Amerikaanse gene-
raal was Marshall, de bevelhebber van het Amerikaanse leger. President 
Roosevelt kon hem in feite niet in Washington missen. Marshall had er alle 
begrip voor en Eisenhower werd als zodanig aangesteld als bevelhebber 
van Operatie Neptune (de feitelijke landing) en de aansluitende landoor-
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log Operatie Overlord. De Britten leverden de bevelhebbers van de krijgs-
machtonderdelen: veldmaarschalk Montgomery (land), luchtmaarschalk 
Leigh-Mallory (lucht) en admiraal Ramsey (marine). Ramsey, die de evacu-
atie in 1940 van de Britse, Franse, Poolse en Belgische troepen uit Duinker-
ken regelde, werd nu belast met het uitvoeren van de landingen op de vijf 
stranden. Onder hem vielen de Western Task Force (Kirk (US) met Force O 
– Utah (Hall, US) en Force U – Omaha (Moon, US) en de Eastern Task Force 
met Force G – Sword (Douglas-Pennant, UK), Force J Gold (Oliver, UK) en 
Force S – Juno (Talbot, UK).
 Voor de Operatie Neptune waren meer dan 1200 oorlogs-, 4000 lan-
dings- en 1500 overige schepen nodig. Vooral het beperkte aantal grote 
tanklandingsschepen (LST) was een zorg. Het verloren gaan van drie van 
deze schepen bij de landingsoefening Tiger op de Britse zuidkust was een 
gevoelige klap. Hierbij gingen 631 levens verloren (meer dan er sneuvelden 
op Utah Beach) als gevolg van een succesvolle Duitse Schnellboot-actie. Ge-
volg van het te beperkte aantal landingsschepen was dat Operatie Dragoon, 
de landing op de Franse zuidkust, die gelijktijdig met Neptune zou worden 
uitgevoerd, uitgesteld werd tot 15 augustus.
 De inschepingen voor Neptune begonnen op 26 mei. Uit havens van 
het Verenigd Koninkrijk vertrokken schepen naar de Engelse zuidkust. Met 
een vertraging van een dag, door storm, verscheen de armada voor de Nor-
mandische kust. De Amerikanen ondervonden veel Duitse weerstand bij 
de landing op Omaha Beach. Uiteindelijk slaagden de troepen, dankzij hun 
training en instinct, het hoger gelegen land te bereiken. Gesteund door een 
flottielje torpedobootjagers die tot minder dan een mijl het strand nader-
den en gedurende 90 minuten vuur afgaven op de Duitse stellingen. Een 
verrassingsaanval als Neptune eindigt altijd in een overwinning in de eerste 
ronde. Alleen dan wordt het een succes als de gelande troepen gedurende 
lange tijd, gesteld was 60 dagen, van al het benodigde materiaal en munitie 
en aanvullende troepen kunnen worden voorzien. Dit is gelukt, maar de 
prijs was dat op 6 juni 1944 10.000 Geallieerde troepen sneuvelden, vermist 
of gewond werden. Hiervan waren 60 procent Amerikanen, bijna de helft 
waren luchtlandingstroepen en bijna 3000 het gevolg van de gevechten op 
Omaha Beach. In totaal werden er die dag 132.450 man aan land gezet.
 Neptune is het boeiendste boek dat ik in tijden heb gelezen. Het zou een 
voorbeeld moeten zijn voor historici, zeker op het gebied van de marinehis-
torie. Het is een gedegen studie, in een zeer leesbare vorm en het is moeilijk 
om met lezen op te houden. Het is onderhoudend, vol met soms zeer ver-
makelijke en verbijsterende uitspraken en gedragingen van de hoofdperso-
nen, maar ook van de gewone mannen onder de wapenen. De hele men-
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selijke bandbreedte komt aan bod. Het zal duidelijk zijn dat dit boek een 
eerste klas aanrader is. Het overstijgt de vele boeken over dit onderwerp, 
dat nu zo’n zeventig jaar deel uitmaakt van onze historie.

Bas de Groot

Heijveld

Hans H. Meyer, Die Schiffe von Howaldt und HDW. Band 1: Neu- und Umbauten der Kieler 
Howaldtswerke AG von 1945 bis 1967 (Bremerhafen/Wiefelstede: Deutsches Schiffahrts-
museum/Oceanum Verlag, 2013, 446 p., ill., ISBN 978-3-86927-071-5; € 49,90)

Dit boek is het eerste van drie banden die gaan over de schepen van de 
Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW) en haar twee voorgangers. Hans H. 
Meyer brengt in dit deel de Kieler Howaldtswerke onder de aandacht. Hij 
beschrijft in dit boek de nieuwbouw en de (grote) verbouwingen van sche-
pen en andere vaartuigen van de Kieler Howaldtswerke in de periode direct 
na de Tweede Wereldoorlog tot en met 1967. De andere twee delen staan op 
de rol om in 2015 en 2016 te verschijnen en zullen gaan over de nieuwbouw 
en verbouw van schepen op respectievelijk de Howaldtswerke Hamburg en 
Howaldtswerke Deutsche Werft. Meyer werkte daar als scheepsbouwkun-
dig ingenieur van 1967 tot in 1979.
 Het boek bestaat uit drie secties met ieder hun eigen karakter, vorm-
geving en inhoud. In het eerste stuk, dat in het Duits en Engels is geschre-
ven, beschrijft Meyer kort de bedrijfsgeschiedenis over de periode dat de 
drie grootmachten, Groot-Brittannië, Rusland en de Verenigde Staten na 
de Tweede Wereldoorlog de Duitse scheepsbouw in bedwang probeerden 
te houden tot aan de fusie met de Deutsche Werft in 1968. De tweede sectie 
bevat gegevens over de bouw van alle nieuwgebouwde schepen en grote 
verbouwingen door de Kieler Howaldtswerke uitgevoerd en een korte be-
schrijving van de levensloop van ieder schip. In de derde sectie zijn silhou-
etten opgenomen van de vaartuigen, geordend naar type (passagierssche-
pen, veerboten, vrachtschepen, tankers, visserijschepen, onderzeeboten, 
drijvende bokken enzovoort).
 Dat de Kieler Howaldtswerke niet zomaar een werf was, komt in de eer-
ste sectie goed naar voren. Als een van de weinige Duitse werven mocht ze 
van de Geallieerden blijven bouwen en verbouwen, al was dat met de no-
dige beperkingen in het type en de grootte van de schepen. Tussen 1945 en 
1948 staat de werf onder toezicht van de Tripartite Merchant Marine Com-
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mission om het herstelwerk aan schepen – bestemd voor andere landen 
– uit te voeren. Met de jaren worden de beperkingen zoals die waren vast-
gelegd in de Potsdam-overeenkomst (1945), de Washington-overeenkomst 
(april 1949) en de Petersburg-overeenkomst (november 1949), stapsgewijs 
ongedaan gemaakt. In 1952 werden deze restricties geheel opgeheven.
 Wat volgt is een indrukwekkende lijst van schepen die verbouwd, om-
gebouwd en nieuwgebouwd werden. Deze tweede sectie geeft dit overzicht 
op een wijze die voor vele werfgeschiedenissen inmiddels bekende kost is, 
en naar mijn mening vooral voor de ship lover is bedoeld. Ieder schip of 
vaartuig, geordend per jaar en daarbinnen op datum van aflevering, wordt 
beschreven aan de hand van de bouwdata, tonnages en afmetingen, ruim-
afmetingen en dergelijke, gevolgd door een korte levensbeschrijving met 
soms een foto – van het schip.
 In de derde sectie geeft Meyer van alle schepen een stuurboord zijaan-
zicht boven de waterlijn op een schaal van 1:1250. Een schaal die door een 
grote groep scheepsliefhebbers gebruikt wordt om modellen op te maken.
 Door dit boek komen we heel veel te weten over de schepen die de Kie-
ler Howaldtswerke van midden 1945 tot en met 1967 onder handen had. 
Tussen deze weetjes zitten leuke en interessante feiten. Zo lezen we dat de 
traankokerij van de beroemde naoorlogse Nederlandse walvisvaarder, de 
Willem Barendsz, gebouwd is door de werf. De werf had namelijk vele jaren 
ervaring in het bouwen van walvisschepen voor onder andere de Britten en 
de Russen. Andere opmerkelijke schepen die van de Kieler helling liepen, 
waren de Otto Hahn, het Duitse kernenergieschip, tankers voor de Noren 
en de Grieken (Onassis en Niarchos). Zelfs het privéjacht van Onassis, de 
Christina, vond door de verbouwing van een in 1941 gebouwd Canadees fre-
gat zijn oorsprong in 1953 op de werf.
 De relaties van Nederland met de Kieler Howaldtswerke zijn schaars, 
maar niet afwezig. Het tweede schip dat de Kieler werf onder handen nam, 
was de Oranjefontein. Dit schip diende als herstelbetaling aan Nederland 
– de Duitsers hadden het op 17 maart 1941 in beslag genomen en gebruikt 
onder meer als vrachtschip op Afrika en schip voor het herstel van Duitse 
marineofficieren. Na oplevering door de Kieler werf voer de Oranjefontein 
voor de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij (VNS). Ver-
der kom je in het boek ook de Jan Leenheer tegen, een van de laatstgebouw-
de schepen. Dit betreft de sleepboot die in 1967 als Janus voor rederij Harms 
uit Hamburg werd gebouwd en die via de rederijen Eerland en Smit in 2010 
aan de vloot van de Rotterdamse bokkenfirma Bonn en Mees werd toege-
voegd. Het scheepje is nog altijd actief.
 De indrukwekkende hoeveelheid gegevens over de schepen diepte 
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Meyer op uit de (technische) archieven van de werf, uit tijdschriften en uit 
Lloyd’s Register of Shipping. Dit is duidelijk de meerwaarde van dit boek. 
Samen met de twee nog te verschijnen delen, en dankzij de partiële twee-
taligheid, zullen deze gegevens hun weg vinden naar het internationale 
gezelschap van scheepsliefhebbers. Dit is wat mij betreft eigenlijk ook de 
enige doelgroep.
 Helaas komt de geschiedenis van de scheepswerf er bekaaid vanaf. Al-
leen de bouwwerken tellen. Meyer, zelf ooit werknemer bij de werf en haar 
opvolger, rept met geen woord over het personeel. Hoeveel werkten er? We 
zullen het niet weten. Ook over de bedrijfsvoering van en -organisatie op 
de werf geen informatie. Meyer noemt ergens de Stahlbau-afdeling van de 
werf. Maar wat deden ze daar, voor wie en hoe was deze afdeling geïnte-
greerd in de rest van het bedrijf? Ook dit komen we niet te weten. Maar 
wellicht wil ik te veel. Een overzicht van de geschiedenissen van schepen 
die gemeen hebben dat ze hun oorsprong vonden op dezelfde werf in Kiel, 
is misschien al meer dan genoeg.

Wouter Heijveld

van Rijn

N. Guns., Een zeevarend zondagskind. De memoires van HAL-kapitein Roelof ten Kate  
(Rotterdam: Coolegem Media, 2013, 288 p., ill., ISBN 9789491354281; € 21,95)

Herinneringen op schrift van Nederlandse koopvaardijofficieren zijn zeld-
zaam. Het besproken boek voorziet daarin en wel op indringende wijze. 
Aan de hand van zijn dagboeken en tastend in herinneringen aan een zee-
gaande carrière van 39 jaar, en door de vaardige hand van Nico Guns zeer 
leesbaar en pakkend beschreven, vertelt gepensioneerd kapitein Ten Kate 
wat hij meemaakte op zee bij de Holland-Amerika Lijn en bij de rederij In-
cotrans. Hij voer op een groot aantal vracht- en passagiersschepen.
 De zeemansloopbaan van Ten Kate, geboren ver van zee in Oost-Over-
ijssel, begon in 1946 en strekte zich uit tot eind 1984. Hij neemt ons dan 
mee langs zijn functies aan boord, culminerend in die van gezagvoerder. 
Als kapitein zwaaide hij de scepter over klassieke vrachtschepen, zoals ss 
Arkeldijk en ms Sommelsdijk, passagiersschepen als ss Nieuw Amsterdam en 
ss Statendam, en moderne vrachtschepen als het LASH-schip ms Bilderdijk 
en het containerschip ms Incotrans Spirit. Toen hij in december 1984 laatst-
genoemde schip in Amsterdam afmeerde, ging hij met pensioen.
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 De belevenissen geven een goed inzicht in het reilen en zeilen aan boord, 
op zee en in interactie met lokale autoriteiten. Het meest indringend en 
soms zelfs schokkend zijn de verhoudingen met de rederij, met de inspec-
teurs die onredelijk en zelfs onhebbelijk konden zijn en met de directie, die 
ook maar matig geïnteresseerd leek in aanbevelingen vanuit zee. Toen een 
Duits zusterschip van de Bilderdijk verging, leverde Ten Kate, op verzoek 
trouwens, een uitgebreid rapport over de mogelijke oorzaak van de ramp en 
hoe een herhaling te voorkomen. Het werd doodgezwegen en hem zelfs kwa-
lijk genomen. En zo waren er tijdens zijn lange loopbaan vele akkefietjes met 
‘de wal’. Daaruit komt een beeld naar voren dat de reder aan de wal en het 
varende personeel wel heel erg gescheiden groepen waren. Ten Kate ervoer 
weinig begrip van de wal voor haar uitvoerende personeel op zee. Voor mij 
als oud-marineofficier dringt zich hier een vergelijking op met de Koninklij-
ke Marine (KM). Natuurlijk waren daar ook zaken die beter konden, maar de 
KM was zelf reder en uitvoerder, en de afwisseling tussen varen en dienen bij 
walstaven zorgde voor veel kennis en begrip over en weer. 
 Wat goed naar voren komt, is dat het ook op zee – juist op zee – aan-
komt op de relatie tussen mensen, aandacht voor het aan je toevertrouwde 
personeel en het, heet van de naald, vinden van oplossingen voor de meest 
merkwaardige personeelsproblemen. Ten Kate maakte er nogal wat mee in 
die bijna veertig jaar en hij was daarin natuurlijk geen uitzondering. Het 
staat nu echter op schrift.
 Minder maritiem, maar niet minder boeiend, zijn de beschrijvingen 
van Ten Kates jeugdjaren, in de heel bijzondere tijd van oorlog en bezet-
ting. Zijn vele avonturen hadden ook slechter kunnen aflopen. Tenslotte 
beschrijft hij, door het hele boek heen, vaak op ontroerende wijze, zijn 
thuisfront: vrouw en kinderen die te maken hadden met de man als zeeva-
rende. Die man was vaak en lang weg, maar anderzijds intensief terug aan 
de wal in zijn verlofperiodes. Terecht steekt Ten Kate de loftrompet over 
zijn vrouw Helen die, zoals menig zeemansvrouw, heel wat alleen te ver-
stouwen kreeg en dat op voortreffelijke wijze deed. De beschrijving van de 
antroposofische wereld, waarin hij dankzij zijn vrouw terecht kwam, geeft 
een interessant inzicht in een gedachtewereld waarmee de meeste lezers 
niet vertrouwd zullen zijn.
 Het toeval speelde in de carrière van Ten Kate een rol, zoals zijn relaas 
duidelijk maakt. Niet minder geldt dat voor de wijze waarop het boek tot 
stand kwam. Bedoeld immers als privé-memoires was het nimmer zijn 
bedoeling dit te publiceren. Dat danken wij aan de intuïtie en vasthou-
dendheid van Nico Guns, die hem ‘toevallig’ op het spoor kwam bij zijn 
onderzoek naar de levensloop van Nederlandse zeeschepen. Ten Kate was 
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de kapitein die in 1974 het voormalige vlaggenschip van de Holland-Ameri-
ka Lijn, Nieuw Amsterdam, naar de sloop in Taiwan moest varen. Nico wist 
Ten Kate ervan te overtuigen dat een breed lezerspubliek kennis behoorde 
te nemen van dit zeemansleven. Na enige aarzeling gaf Ten Kate Guns de 
gelegenheid deze memoires te boek te stellen. Zij lezen als een trein, doen 
je af en toe knipperen met de ogen en geven, op een unieke wijze, zicht op 
hoe het er bij de koopvaardij aan toe ging en stellig nog steeds gaat.

Egmond van Rijn

Heijveld

Joke Korteweg, 70 Jaar IHC Merwede (Hoog Keppel: IHC Merwede/Uitgeverij Boekschap, 
2014, 324 p., ill., ISBN 978-90-821548-0-1; € 42,40)

De geschiedenis van de scheepsbouw in Nederland na de Tweede Wereld-
oorlog tot op de dag van vandaag, lijkt er een van continue transitie en ont-
wikkeling, van aanpassing en verandering. Voor een land zo klein als Neder-
land, met een geringe thuismarkt als gevolg, is de naoorlogse scheepsbouw 
onderhevig geweest aan de grillen van de wereldmarkt. Zag het er in de ja-
ren vijftig nog rooskleurig uit voor de Nederlandse bouwers van vaartuigen, 
twintig jaar later was ze feitelijk van het wereldtoneel weggeveegd door 
Japanners, Chinezen en Koreanen. In 1950 namen de Nederlandse scheeps-
bouwers een vijfde plaats in op de wereldscheepsbouwranglijst, drie jaar 
later zelfs de derde. De Nederlandse scheepsbouw bereikte zijn dieptepunt 
omstreeks 1978 waar het nog geen twee procent van de wereldproductie 
voor zijn rekening nam. Nederland kwam in de top vijftien wereldscheeps-
bouwranglijst niet meer voor. Inmiddels is de situatie sterk verbeterd en is 
de Nederlandse scheepsbouw weer goed voor een plaats in de top drie van 
Europa. Niet alleen de omvang kende sinds de Tweede Wereldoorlog grote 
schommelingen, ook de aard van de scheepsbouw is compleet veranderd. 
Hoe dit is gebeurd in een concreet geval lezen we in 70 Jaar IHC Merwede, 
geschreven door de maritiem historicus Joke Korteweg.
 Korteweg heeft een lijvig, ruim geïllustreerd en prachtig vormgegeven 
boek toegevoegd aan het rijke domein van naoorlogse bedrijfsgeschiedenis-
sen. Zoals uit de titel kan worden afgeleid, behandelt het de wordings- en 
ontwikkelingsgeschiedenis van wat nu IHC Merwede heet. IHC Merwede en 
zijn voorgangers heeft de schommelingen in (en beslommeringen van) de na-
oorlogse scheepsbouw aan den lijve ondervonden. Het heeft hierin zelfs een 
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belangrijke rol gespeeld. Dankzij dit boek komen we meer te weten over hoe 
de Nederlandse baggerbouw in het bijzonder en de industriële maaksector in 
het algemeen de afgelopen zeven decennia zijn rol heeft gespeeld. Een rol die 
tot op de dag van vandaag te weinig is bekeken door historici.
 Het schrijven van die geschiedenis moet een lastige klus zijn geweest. 
IHC Merwede, in 1943 begonnen als vennootschap onder firma Industrieele 
Handels Combinatie Holland, kent geen standaard bedrijfsgeschiedenis – 
wat dat dan ook moge wezen. In feite was I.H.C. Holland bedacht als een 
vehikel (of overlegorgaan, zo u wilt) van zes middelgrote scheepswerven 
die elkaar op de internationale markt van het baggermaterieel in de weg 
zaten. Door op directieniveau afspraken te maken over de verdeling van 
het werk, hoopten ze controle op de markt van baggermaterieel te krijgen 
(en te houden) en zouden ze onderling niet tegen elkaar uitgespeeld wor-
den door de altijd zo schrandere baggeraars waar ook ter wereld. Met dit 
doel zetten de zes oprichters van I.H.C. Holland, te weten J.J. Borren van 
Conrad-Stork (Haarlem), N.W. Conijn van Gusto (Schiedam), L.C. Smit van 
L. Smit & Co. (Kinderdijk), W. van der Gaag van J. & K. Smit (Kinderdijk), 
A.J.M. Verschure van Verschure & Co (Amsterdam) en H. van Seventer van 
De Klop (Sliedrecht), een baggerbouwkartel op. Destijds, in de jaren veertig 
en vijftig van de vorige eeuw, was dat nog een maatschappelijk geaccep-
teerde vorm van samenwerken.
 Met de tijd krijgt I.H.C. steeds meer grip en invloed op de bedrijfsproces-
sen van de verschillende werven. Dit gebeurt soms tegen de zin van één van 
de deelnemende bedrijven ontwikkelingslijnen uit. Sowieso was het lastig 
om voldoende engagement van de deelnemende bedrijven te krijgen omdat 
deze werven niet alleen baggermaterieel bouwden, maar ook tal van ander-
soortige vaartuigen die niet onder het I.H.C. contract vielen.
 Het midden van de jaren zestig vormt een kantelpunt in de organisatie 
van I.H.C. Holland en de samenwerkende scheepswerven. Vanwege de snel-
le teloorgang van de scheepsbouw in Nederland, brengen op 21 september 
1965 de eigenaren van de baggerwerven hun belangen onder in de naam-
loze vennootschap N.V. Industrieel Handelscombinatie Holland. Vanaf dat 
moment richtte de leiding van I.H.C. Holland zich geheel op de integra-
tie van de verschillende werven en op de verdere ontwikkeling van hun 
producten. Dit bleek een lang en taai proces dat uiteindelijk uitmondde 
in een complex (multidivisioneel) bedrijf dat zich geconcentreerd heeft in 
Kinderdijk, op drie fronten actief is – dredging, offshore en mining – en 
inmiddels wereldwijde vertakkingen heeft.
 Korteweg beschrijft de geschiedenis van IHC Merwede in zeven hoofd-
stukken die elkaar chronologisch opvolgen. Ieder hoofdstuk behandelt een 
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tijdvak en krijgt een motto mee. Zo heet hoofdstuk 3 ‘1954-1962 standaardi-
sering en specialisatie’ en het laatste hoofdstuk ‘2005-2013 The Technology 
Innovator’. Binnen ieder hoofdstuk krijgen twee aspecten de aandacht: de 
(ontwikkelingen van de) producten en de bedrijfsvoering van IHC. Het eer-
ste is vooral af te lezen aan de vele foto’s die het boek sieren. Dankzij de uit-
gebreide onderschriften, die voor de verwijzingen zorgvuldig genummerd 
zijn, zou dit beeldverhaal alleen al voldoende zijn om de geschiedenis van 
de gebouwde werken te vertellen. De lopende tekst bevat vooral de historie 
in thematische brokken, waarin vanuit het perspectief van IHC duidelijk 
gemaakt wordt waarom en hoe de bedrijfsleiding reageerde op de ontwik-
kelingen om haar heen. Deze aanpak vindt zijn oorsprong in of is juist het 
gevolg van de keuze van het gebruikte bronnenmateriaal.
 Dit materiaal bestaat uit een groot aantal archiefstukken en collecties 
uit het IHC Merwede-archief, het Nationaal Archief, het Maritiem Muse-
um Rotterdam, Het Scheepvaartmuseum, het Baggermuseum, maar ook uit 
ongeveer vijftig interviews die Joke Korteweg in de jaren 2011-2013 afnam 
van vooral leidinggevenden bij IHC. Opvallend is dat Korteweg dicht bij dit 
bronnenmateriaal blijft. Dankzij de directheid waarmee dit bronnenmate-
riaal gebruikt wordt, komen we als lezer zeer veel zaken te weten (bijvoor-
beeld dat de Amerikanen de Koreanen aan hun succesvolle scheepsbouw-
sector hebben geholpen; dat garantieschipper Mees Boer Chinees sprak en 
dat daardoor IHC makkelijker orders uit China in de wacht sleepte; dat er 
in 2013 nog zo’n driehonderd Bolnes-dieselmotoren in onderhoud waren en 
dat de huidige grootaandeelhouder van IHC, C.J. de Bruin, ooit zijn loop-
baan als accountant bij dat bedrijf begon). Echter, op deze manier een be-
drijfsgeschiedenis schrijven kent ook een keerzijde. Deze is dat de analyse 
van de bedrijfsontwikkeling te veel achterwege blijft en dat de lezer zelf 
een scheiding dient te maken tussen de hoofd- en bijzaken om een beeld 
te krijgen van de aanpassingen en veranderingen die er toe hebben geleid 
dat IHC Merwede momenteel een toonaangevend industrieel bedrijf is in 
de bouw van materieel voor het baggerbedrijf, offshore energiewinning en 
diepzee mijnbouw.
den Heijer
Wouter Heijveld

Signalementen
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Matthijs Dicke, Boudewijn Pothoven en Annelies van der Zouwen, Topstukken Maritiem 
Museum Rotterdam (Zutphen: Walburg Pers, 2014, 148 p., ill., ISBN 9789057303272; 
€ 29,95)

Dit boek toont en beschrijft vijftig bijzondere en unieke stukken uit de 165 
jaar oude museumcollectie van het Maritiem Museum Rotterdam. Het is 
een fraai aandenken voor bezoekers van de gelijknamige tentoonstelling. 
De selectie topstukken is een caleidoscoop van de Nederlandse maritieme 
geschiedenis. Opgenomen zijn onder andere het 600 jaar oude Matarómo-
del, een modern deep water construction vessel, de Itinerario van Jan Huy-
gen van Linschoten, een pentekening van Willem van de Velde, een zee-
kaart van Joan Blaeu en een volmodel van een stevenaak. Verder een paar 
gebruiksvoorwerpen, zoals een wollen muts van een walvisvaarder of de 
versleten aktetas van Pieter Caland. De kwantitatief grootste deelcollectie, 
circa 500.000 foto’s, komt er bekaaid vanaf. Een korte inleiding verhaalt de 
ontstaansgeschiedenis van het museum dat in moeilijke tijden steun kreeg 
van particuliere ondernemers, bedrijven, stichtingen en gemeente. De in-
formatieve, verklarende teksten bij de afbeeldingen zijn apart in clusters 
geplaatst. De keuze om de hoogtepunten van de museumcollectie door ex-
terne onderzoekers te laten beschrijven is opmerkelijk. Of zij ook zelfstan-
dig de selectie hebben gemaakt, is onduidelijk.

Kwalificaties
Aard publicatie: salontafelboek
Niveau: populair
Doelgroep: bezoekers van het museum en maritiem geïnteresseerden
Minpunten: geen inhoudsopgave of index, onduidelijke ordening van 
objecten
Pluspunt: prachtige foto’s, zeer verzorgde uitgave

Anita M.C. van Dissel
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Sylvia Sumira, The Art and History of Globes (Londen: British Library Publishing, 2014, 224 
p., ill., ISBN 978-0-7123-5868-2; £30.00)

Aard- en hemelglobes weten altijd een zekere fascinatie op te wekken. The 
Art and History of Globes lijkt vooral dit gevoel op de lezer én de kijker over 
te willen brengen. Aan de hand van zestig voorbeelden, de meeste uit de 
collectie van de British Library, wordt de ontwikkeling van de globe in Eu-
ropa en de Verenigde Staten vanaf de late middeleeuwen tot de negentien-
de eeuw geschetst. Het boek geeft in 29 pagina’s een korte, maar gedegen 
inleiding op de geschiedenis van de globe. Daarbij krijgt het gebruik van de 
globe als wetenschappelijk instrument meer aandacht dan in vergelijkba-
re werken, en ook de bijzondere technieken die gebruikt werden voor de 
vervaardiging van globes worden helder beschreven. Sumira noemt wel de 
globe als symbool in de kunst, maar kiest ervoor dit thema niet uit te wer-
ken. Haar beschrijvingen van de globes zijn beknopt maar interessant. Een 
adequate bibliografie en index sluiten het boek af. Een speciale vermelding 
verdient de beeldredactie: de globes zijn fraai gefotografeerd en er is ruimte 
voor aparte afbeeldingen van interessante details. Ook daarom is het boek 
– hoewel niet goedkoop – zijn prijs zeker waard.

Kwalificaties
Aard publicatie: overzichtswerk over de geschiedenis van de globe
Niveau: gedegen populairwetenschappelijk
Doelgroep: liefhebber van cartografie
Minpunt: prijs
Pluspunt: goede, gedegen informatie en fraaie vormgeving

Diederick Wildeman

den Heijer

Dienke Hondius e.a., Gids Slavernijverleden Amsterdam. Slavery Heritage Guide  
(Amsterdam: LM Publishers, 2014, 138 p., ill., ISBN 978-9460223686; € 12,50)

Historische stadswandelingen zijn populair, ook als het gaat om minder 
prettige onderwerpen zoals het Nederlandse slavernijverleden. Meestal 
zijn die wandelingen langs panden, monumenten en andere slavernij ge-
relateerde objecten via websites te bekijken, bijvoorbeeld die in Haarlem, 
Middelburg en Utrecht, maar soms zijn er ook brochures met informatie 
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over een route. Voor Amsterdam, waar jaarlijks op 1 juli de nationale slaver-
nijherdenking plaatsvindt, is recent zelfs een uitvoerige gids over het groot-
stedelijke slavernijverleden verschenen. De gids begint met een beknopte 
inleiding van de Amsterdamse verwevenheid met het slavernijverleden in 
vier thema’s te weten handel en profijt, kleurlingen in de stad, verzet tegen 
de slavernij en moderne plaatsen van herinnering zoals het slavernijmo-
nument in het Oosterpark. Daarna volgt een opsomming van meer dan 
honderd locaties die op een of andere manier met dat slavernijverleden 
verbonden zijn. Dat kunnen gevelstenen en ornamenten van gebouwen 
zijn, bijvoorbeeld Moorse koppen en koloniale producten, maar ook graf-
stenen van plantage-eigenaren in kerken. Ook het West-Indisch Pakhuis en 
het Oost-Indisch Huis, tegenwoordig in gebruik door de Universiteit van 
Amsterdam, prijken op de lijst. Een van de meest markante plaatsen van 
herinnering is de huidige ambtswoning van de burgemeester aan de He-
rengracht. De gevel van het pand bevat een herdenkingssteen die de wan-
delaar erop attendeert dat dit ooit het woonhuis was van Paulus Godin, 
een bewindhebber van de WIC en directeur van de Sociëteit van Suriname, 
kortom een man die verbonden was met slavenhandel en slavernij. Elk item 
in de gids is voorzien van een foto en een korte beschrijving die de relatie 
met het Amsterdamse slavernijverleden verduidelijkt.

Kwalificaties
Aard publicatie: rijk geïllustreerd Nederlands- en Engelstalig boek
Niveau: populair
Doelgroep: geïnteresseerden in het Amsterdamse slavernijverleden
Minpunt: soms is de relatie met het slavernijverleden ver gezocht
Pluspunt: dankzij de Engelse teksten ook voor een internationaal publiek 
toegankelijk

Henk den Heijer
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Peter Sigmond en Wouter Kloek, Hollands glorie. Zeeslagen in de Gouden Eeuw (Zwolle: WBooks, 2014, 
184 p., ill., ISBN 978-94-625-8023-7 [ook verschenen in het Engels, ISBN 978-94-625-8029-9]; € 24,95) 

Maritiem historicus Peter Sigmond en kunsthistoricus Wouter Kloek behan-
delen aan de hand van een groot aantal kunst- en historische voorwerpen de 
maritieme geschiedenis van de Republiek vanaf de zeeslagen op het Haar-
lemmermeer en de Zuiderzee in 1573 tot aan de laatste grote zeeslag in de 
Derde Engelse Oorlog in 1673, de zeeslag bij Kijkduin. De objecten dienen 
als uitgangspunt voor de beantwoording van de vragen: waarom werden ze 
gemaakt, waarom zijn ze bewaard gebleven en wat was hun betekenis? Wie 
maakten ze en voor wie? Daarmee ontrolt zich een geschiedenis in woord 
en beeld van de Nederlandse maritieme historie in de zeventiende eeuw. De 
tekst achterop het boek geeft aan dat het een geheel herziene uitgave van Zee-
slagen en zeehelden in de Gouden Eeuw is, dat in 2007 verscheen vanwege de 
herdenking van de vierhonderdste geboortedag van Michiel de Ruyter (be-
sproken in Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 26-2 (2007) p. 185-186). Ten opzich-
te van dat boek is de hoofdtitel veranderd in Hollands glorie en zijn de zeehel-
den eruit verdwenen. Desondanks passeren alle grote namen de revue: Jacob 
van Heemskerck, Piet Hein, Maerten en Cornelis Tromp, en Michiel de Ruyter. 
Vier van de tien hoofdstukken hebben de toevoeging ‘Focus’ gekregen. De titel 
heeft betrekking op de heldendaden op zee, maar ook op de virtuositeit van 
de kunstenaars die de zeehelden en zeeslagen in beeld brachten.

Kwalificaties
Aard publicatie: overzicht van de maritieme geschiedenis van Nederland 
met als uitgangspunt de ontwikkeling van de marine vanaf de zestiende 
eeuw tot aan de Derde Engelse Oorlog (1672-1674). Dit verloop wordt geïl-
lustreerd met talloze historische en kunstvoorwerpen, voornamelijk uit de 
collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam
Niveau: populairwetenschappelijk
Doelgroep: liefhebbers van maritieme geschiedenis en maritieme kunst 
van de zeventiende eeuw
Minpunten: verwarrende informatie, want het boek is niet geheel herzien, 
maar inhoudelijk vrijwel gelijk aan de uitgave uit 2007; een wereldkaart 
met daarop alle locaties van de zeeslagen zou handig geweest zijn
Pluspunt: prettig leesbaar, mooie en zorgvuldige vormgeving met prachtige 
kleurenillustraties en stevige harde kaft; de literatuurlijst bevat recent 
verschenen titels en er is een handig register 

Ron Brand
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George Bryan Souza, Portuguese, Dutch and Chinese in Maritime Asia, c. 1585-1800.  
Merchants, Commodities and Commerce (Burlington: Ashgate Publishing, Variorum  
Collected Studies Series CS 1037, 2014, 346 p., ill., ISBN 978-1-4724-1700-8; £ 90.00)

Gedurende de laatste dertig jaar heeft George Bryan Souza veel geschreven 
over vroegmodern maritiem Azië. Vooral de commerciële uitwisselingen 
tussen China en Japan aan de ene kant en het Indische subcontinent en de 
Indonesische Archipel aan de andere kant, hadden zijn interesse. Hij heeft 
zich altijd ten doel gesteld om de in zijn ogen bestaande ‘eurocentrische’ 
visie op deze geschiedenis te doorbreken. Ondanks de vele nieuwe inzich-
ten in de Aziatische kant van het verhaal, geeft hij zelf toe dat hij niet heeft 
kunnen vermijden dat een groot gedeelte van zijn oeuvre toch over het 
Portugese empire in Azië gaat. Daarnaast bestudeerde hij de handel van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en schreef hij over de Chinese 
handelsdiaspora. Als er een ding duidelijk wordt uit zijn werk, dan is het dat 
de expansie van de handel van de Portugezen en de VOC nauw verbonden 
was met de expansie van de Chinese handel. Hiermee ontsnapt hij, zoals 
hij dat zegt, echter zelf maar ternauwernood aan het door hem zo verfoei-
de ‘eurocentrisme’. De kwaliteit van de individuele artikelen staat echter 
geenszins ter discussie, maar het is wel de vraag of in een tijd van internet 
een dure heruitgave van al eerder gepubliceerd werk nog meerwaarde heeft.

Kwalificaties
Aard publicatie: overzichtswerk eerder gepubliceerd materiaal
Niveau: wetenschappelijk
Doelgroep: maritiem-historisch geïnteresseerden, onderzoekers vroeg-
modern maritiem Azië
Minpunt: eerder gepubliceerd materiaal, maar toch duur
Pluspunt: cross-cultural perspectief

Chris Nierstrasz
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Robert Clancy, John Manning, Henk Brolsma, Mapping Antarctica: a Five Hunderd Year 
Record of Discovery (Dordrecht: Springer, 2014, 328 p., ill., ISBN 978-94-007-4321-2  
(ook als e-boek beschikbaar); € 31,75; € 23,79)

De geschiedenis van de ontdekking en exploratie van Antarctica vertellen 
aan de hand van kaarten: het is een veelbelovende opzet. De auteurs van 
dit boek, een verzamelaar en twee medewerkers van topografische instel-
lingen, behandelen het onderwerp vanaf het begin van de gedrukte kaart 
– toen de Zuidpool nog slechts een hypothetisch Onbekend Zuidland was – 
via de werkelijke ontdekking van het continent, tot de cartografie in de 21ste 
eeuw. In min of meer chronologisch geordende hoofdstukken beschrijven 
zij de exploratie, gevolgd door afbeeldingen en zeer omvangrijke beschrij-
vingen van een groot aantal kaarten. De invalshoek wisselt: de ene keer 
staat de cartografie en de vervaardiging van de kaart centraal, en dan weer 
de geschiedenis, de internationale politieke verhoudingen of de menselijke 
activiteiten in het gebied. Daardoor is de schat aan informatie die het boek 
bevat nogal versnipperd. Bovendien zijn de hoofdstukken over het verdere 
verleden minder sterk en volledig dan de delen over de recente geschie-
denis. Hoewel dus interessant van opzet, zou dit boek gebaat zijn geweest 
bij een duidelijke rode draad, en medewerking vanuit historisch-cartogra-
fische hoek, én bij een betere kwaliteit van een deel van de afbeeldingen.

Kwalificaties
Aard publicatie: overzicht van de exploratie van Antarctica
Niveau: populairwetenschappelijk
Doelgroep: geïnteresseerden in ontdekkingsgeschiedenis en cartografie
Minpunt: zwakke structuur
Pluspunt: veel informatie

Diederick Wildeman

Mörzer Bruyns

Kees Dekker en Frieda van Essen, De Nederlandse poolexpeditie van 1882-1883. Overwintering 
op een ijsschots (Zeist: KNNV Uitgeverij, 2014, 200 p., ill., ISBN 978-90-5011-431; € 29,95)

De vorige keer dat de Nederlandse Noordpoolexpeditie, in het kader van 
het Eerste Internationale Pooljaar van 1882-1883, uitvoerig werd beschre-
ven was in het populaire De Nederlandsche Pool-Expeditie 1882-83 (Utrecht, 
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1886). Deelname was te danken aan C.D.H. Buys Ballot, hoofddirecteur 
van het KNMI en fervent voorstander van het pooljaar. Aanleiding voor 
dit boek was een televisiedocumentaire over het Arctische Buys Ballot-ei-
land dat de Nederlandse expeditie op de terugreis in 1883 ontdekte, maar 
die door Russische bureaucratie en geldgebrek niet doorging. Nederland 
vormde in 1882 met een aantal andere landen een kring van meteorolo-
gische stations rond de Noordpool teneinde wetenschappelijke gegevens 
te verzamelen. De financiering van de Nederlandse onderneming verliep 
moeizaam; het was in belangrijke mate aan de inspanning van Buys Ballot 
te danken dat er toch voldoende geld bijeen kwam. Nederland verwierf 
daarmee een plaats tussen andere landen die historische banden hadden 
met het poolgebied.

Kwalificaties
Aard publicatie: geschiedenis van de Nederlandse Noordpoolexpeditie
Niveau: populair
Doelgroep: breed publiek 
Minpunt: de internationale context komt nauwelijks aan bod, en de 
moeizame relatie met de Vereeniging ‘Willem Barents’ helemaal niet
Pluspunt: fraaie vormgeving en met veel nieuwe afbeeldingen 

W.F.J. Mörzer Bruyns

Guido De Latte, Reders, bankiers en scheepsmakelaars in de Belle Époque. Scheepseigen-
dommen scheepshypotheek in de registers van de Antwerpse hypotheekbewaring in de periode 
1879-1908 . Bijdrage tot de Belgische maritieme geschiedenis (Gent: Academia Press, 2014, 
647 p., ill., ISBN 978-90-382-2277-6; € 65,00)

Dit lijvige boek ontsluit de Belgische registers 71 en 72 inzake scheepshy-
potheken en scheepseigendom uit de periode 1879-1908 die werden bijge-
houden op de toentertijd enige hypotheekbewaring van Antwerpen. De 
registers betreffen koopvaardijschepen, vissersschepen, scheepsbouwers, 
sleepboten en binnenvaartschepen. De seriële bronnen bevatten een schat 
aan informatie; zij leggen de netwerken van de elites bloot en laten zien 
wie de hoofdrolspelers in de Belgische havensteden waren. Hoofdstuk 1 
‘Historische context’ stipt puntsgewijs zaken aan als de politieke, economi-
sche en monetaire toestand in België, de havens van Antwerpen en Gent, 
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Congo, overheidssteun aan de scheepvaart, emigratie, de Britse suprema-
tie ter zee en de groeiende Duitse invloed. Daarna volgen hoofdstukken 
over wetgeving, de inhoud van de registers 71 en 72, en over scheepswer-
ven, rederijen, scheepsmakelaars, kooplui, bankiers en de Engelse en Duit-
se kolonie in Antwerpen. De rest van het boek – twee derde deel – beslaat 
noten en bijlagen met onder andere een bibliografie, index, en lijsten van 
personen en schepen met vermelding van bouwjaar, voortstuwing, werf, 
afmetingen, enzovoort. De auteur staat al twintig jaar aan het hoofd van 
de scheepshypotheekbewaring te Antwerpen en heeft veel kennis van de 
historische, economische en juridische aspecten van zijn bedrijf. De lijsten 
lenen zich overigens uitstekend voor een digitale uitgave.

Kwalificaties
Aard publicatie: naslagwerk
Niveau: wetenschappelijk
Doelgroep: historici met interesse voor de Belgische maritieme geschiedenis 
omstreeks 1900
Minpunt: droge opsomming van feiten, maar dat is de aard van het werk
Pluspunt: zeer verzorgde, complete uitgave met uitgebreide index

Anita M.C. van Dissel

Tang

Jan Seys, Sarah Behiels, Nancy Fockedey (red.), De Grote Rede, nieuws over onze kust en zee, 
themanummer De Groote Oorlog en de Zee (Oostende: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), 
2014, 113 p., ill., ISSN 1376-926X; € 10,-) 

Het themanummer van het driemaal per jaar verschijnende blad De Grote 
Rede is gewijd aan het strijdtoneel op de Noordzee in de periode 1914-1918. 
In de woorden van de directeur van het VLIZ, Jan Mees, is de rol van de 
Noordzee “vaak onderbelicht gebleven”. Dat probeert het blad een beetje 
te veranderen door allerlei gebeurtenissen die zich in de oorlogsperiode 
hebben afgespeeld op, bij en langs de Belgische kust te beschrijven. Er zijn 
bijdragen over: de Kaiserliche Marine voor de Belgische kust, de Duitse 
U-boot ontwikkeling tijdens de Eerste Wereldoorlog, de UNESCO-conven-
tie (Parijs 2001) en de bescherming van het oorlogsonderwater-erfgoed in 
het Belgische deel van de Noordzee, de Raid op Zeebrugge en Oostende, 
Beton in de duinen, de Duitse kustverdediging tijdens de Eerste Wereldoor-
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log, de onderwaterzetting van de IJzervlakte, en veel meer. Alles op groot 
magazineformaat en goed geïllustreerd.

Kwalificaties
Aard publicatie: tijdschrift
Niveau: populairwetenschappelijk
Doelgroep: historisch geïnteresseerden, speciaal in de Eerste Wereldoorlog 
en meer in het bijzonder de lokale geschiedenis van de Belgische kust
Minpunt: niet echt of het zou de veelheid aan (korte) onderwerpen moeten 
zijn
Pluspunt: leest gemakkelijk, fraai geïllustreerd, veel kleur

Dirk J. Tang

Jacobs

Klaus-Peter Kiedel en Horst Koperschmidt, Rund um Steubenhöft und Alte Liebe: mit dem 
Pressefotografen Konrad Nonnast in den Cuxhavener Häfen in den 1950er und 1960er Jahren 
(Bremerhaven/Wiefelstede: Deutsches Schiffahrtsmuseum/Oceanum Verlag, Schriften 
des Deutschen Schiffahrtsmuseums 84 , 2014, 96 p., ill., ISBN 978-3-86927-084-5/ 
ISSN 0343-3625; € 19,90)

Na het werk van een boordfotograaf, een haven- en werffotograaf en een 
commercieel havenfotograaf besteedt het Deutsches Schiffahrtsmuseum 
in dit vierde deel van de reeks Schiffahrt und Fotografie (binnen de serie 
Schriften) nu aandacht aan een persfotograaf. Zijn naam is Konrad Non-
nast en hij fotografeerde met name de havenactiviteiten in Cuxhaven, een 
havenstadje in Duitsland, gelegen aan de Noordzee aan de monding van de 
rivier Elbe. De samenstellers van het boek (respectievelijk verbonden aan 
het museum en de havendienst van Cuxhaven) selecteerden 88 foto’s van 
Nonnast die tezamen een nostalgisch zwart-wit beeld geven van de scheep-
vaart in Cuxhaven in de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw, waaron-
der veel zeegaande vrachtschepen, kustvaarders, een incidenteel visserij-
schip en passagiersschepen. Naast de schepen zijn ook mensen in de haven 
– van havenarbeiders en bemanningsleden tot toeristen – met de camera 
vastgelegd. In de onderschriften van de foto’s is veel maritieme informatie 
opgenomen over het moment van de opname en met name de afgebeel-
de schepen. Aan de persachtergrond van de foto’s wordt helaas nauwelijks 
aandacht besteed. Omdat de foto’s niet op thema zijn gesorteerd en een 

TVZ1501_Binnenwerk_proef5.indd   123 4/23/2015   11:20:02 AM



TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS

VOL. 34, NO. 1, 2015124

register ontbreekt, is de maritieme informatie moeilijk toegankelijk. Het 
geheel is daardoor vooral een aardig ‘kijkboek’ geworden.

Kwalificaties
Aard publicatie: maritiem fotoboek
Niveau: kijken en leren (semi-populair)
Doelgroep: geïnteresseerden in maritieme geschiedenis (Cuxhaven) en 
-fotografie
Minpunten: geen register, magere vormgeving
Pluspunt: nostalgisch tijdsbeeld aan de hand van foto’s

Irene B. Jacobs
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Agenda

30 mei 2015, Voorjaarsbijeenkomst Nederlandse Vereniging voor 
Zeegeschiedenis, Rotterdam

14 juni 2015, Herdenking 400 jaar Kaap Hoorn, Hoorn

26 t/m 28 juni 2015, First International Conference on the Military History 
of the Mediterranean Sea, Fatih University, Turkije

25 september 2015, Afscheidscollege prof.dr. Henk den Heijer, Leiden

7 november 2015, Najaarsbijeenkomst Nederlandse Vereniging voor 
Zeegeschiedenis

1 t/m 8 november 2015, International Congress of Maritime Museums, 
Hong Kong, China

29 januari 2016, Symposium Kaap Hoorn, Hoorn

28 november t/m 2 december 2016, 6th International Congress on 
Underwater Archaeology, Fremantle, Australië

Kijk voor meer informatie in de agenda op https://zeegeschiedenis.
wordpress.com/
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