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i.   Gravure van A. de Blois naar een tekening door C. Moy uit "De seldsaame
en noit gehoorde walvisvangst voorgevallen  bij Sint Annaland in  't jaar  1682
(enz.)",    Leiden, 1684, voorstellende de bemanning   op een Nederlands
fluitschip bezig met het afspekken van een Groenlandse walvis in de
Noordelijke IJszee. Deze afl,eelding is een van de zeer weinige waarop de
gereedschappen van de walvisvangst in collectie nauwkeurig zijn afgebeeld en
bij name aangeduid.
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X

VOORBERICHT

De eerste periode van de oude Nederlandse walvis-
vangst, het tijdperk  van de Noordsche Compagnie  1612-
1642, heeft reeds vroeg de aandacht van enigen der be-
kwaamste Nederlandse geschiedvorsers getrokken. Zij is
degelijk beschreven door S. Muller Fzn. (1872, 1874,
1897), G.W. Kernkamp (1898), S. van Brakel (1908  1909,
1910), R. Bijlsma (1915), J. Brander (1932, 1955  en
mej. M. Simon Thomas;  S.P. l'Honor6 Naber publiceerde
in 1930 een verdienstelijke bronnenuitgave. De aan-
trekkingskracht welke uitgaat van grote geoctrooieerde
maatschappijen, is vermoedelijk aan deze belangstelling
niet vreemd geweest.

De belangstelling voor de tweede periode, welke de
opkomst, de bloei en het verval van de monopolievrije
walvisvangst en van de ijsvisserij omvat, is opvallend
kleiner en het aantal publikaties hierover is geringer,
hoewel deze periode veel langer is en de omvang en bete-
kenis van de visserij veel groter waren. Ik noem van
deze publikaties hier J. Honig Jz. Jnr. (1867), A. Beau-
jon (1885), S. Lootsma (1929, 1930, 1931), A. van Braam
(1944), S. Hart (1957) en van recente datum twee zeer
gedetailleerde werken, die van Hans Linke over een grote
walvisvaardersfamilie op Borkum (1970) en van P. Dekker
over de laatste bloeitijd van de oude Nederlandse wal-
visvangst (1971).

Hoewel het uitvoerige werk van Sune Dalgaard (1962)
de Deens-Noorse walvisvangst in de 17de eeuw behandelt,
bevat het zovele gegevens over de Nederlandse visserij
van die tijd, dat het ten onrechte in Nederland onopge-
merkt is gebleven.

Ik meen, dat de tijd rijp is voor een samenvattende
geschiedenis van deze bedrijfstak en bied thans het
eerste deel daarvan over de grondslagen en over het
tijdperk van de Noordsche Compagnie aan. Het tweede
deel, dat handelt over de „vrije" walvisvangst,is in
voorbereiding.

Het werk aan deze geschiedenis is ondernomen onder
toezicht van prof. Dr. Z.W. Sneller (+1950), mijn hoog-
gewaardeerde leermeester en chef aan de Nederlandsche
Economische Hogeschool te Rotterdam. Zijn overlijden
en mijn langdurige verblijf in werelddelen buiten Europa
hebben de voltooiing van het werk lange tijd vertraagd.
Gelukkig heb ik in 1968 een toegewijde promotor gevonden
in prof. Dr. Joh. de Vries, die mij de nodige beperking
heeft aanbevolen om te voorkomen dat dit proefschrift
een al te grote omvang zou aannemen. Ik ben hem dank-
baar voor zijn aanmoediging en aansporing tot zelfbe-
perking.

Een academisch proefschrift biedt geen gelegenheid
voor het uiten van sterke gevoelens en ik heb hieraan
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geen uiting gegeven. Maar in dit voorbericht wil ik
wijzen op twee tragische aspekten van zowel de oude als
de moderne walvisvangst. Het eerste aspekt treft de-
geen die het bedrijf op zee heeft gadegeslagen. De
walvis is een hoogontwikkeld zoogdier en de wijze waar-
op hij voor economische doeleinden moet worden gedood,
was en is schokkend. Het tweede aspekt is, dat de uit-
oefening van elke tak van walvisvangst tot dusver heeft
geleid tot ernstige vermindering van de gejaagde soorten
en tot het onrendabel worden van het bedrijf. Dat deze
ontwikkeling ook heeft plaatsgevonden in het voornaamste
jachtgebied, de Zuidelijke IJszee na de Tweede Wereld-
oorlog, is zeer teleurstellend.

Een ander aspekt van de oude walvisvangst waaraan
ik weinig ruimte heb gewijd, bestaat uit de arbeidsom-
standigheden van de bemanning. Ik ben grotendeels
voorbijgegaan aan de spanningen en gevaren van hun harde
beroep, de dreiging van de barre Natuur in het hoge
Noorden, de ontberingen en ellende geleden in de uit-
oefening van het normale bedrijf en vooral tijdens be-
zetting in het ijs en na schipbreuk.

De gewoonte van deze tijd legt mij ook beperking
op wat betreft het bedanken van de vele belangstellen-
den, die mij bij het onderhavige werk hebben geholpen.
Ik moge daarom volstaan met het vermelden van Dr. S.
Hart, Gemeente-archief Amsterdam, de heer Thijs Mol,
Nederlands Openluchtmuseum Arnhem, en Ing. S. Saebj6rn-
sen te Oslo, die mij in 1949 en 1950 gastvrij in staat
heeft gesteld op zijn landstation te Steinshamn in Noor-
wegen de walvisvangst uitvoerig waar te nemen.

**************



HOOFDSTUK I

INLEIDING

1. De walvisvangst in de loop der tijden

De geschiedenis van de walvisvangst is rijk ge-
schakeerd, want dit bedrijf is uitgeoefend door vele
volken en in ver uiteenliggende wateren. Het is te

onderscheiden in enkele takken, welke - afgezien van de
eerste tak - binnen een tamelijk duidelijk begrensd
tijdperk hun opkomst, bloei en verval hebben beleefd.
Zij zijn genoemd naar de volken, die achtereenvolgens
de leiding van het bedrijf hebben gehad:
(1)  de vangst door halfbeschaafde volken aan ver uit-

eenliggende kusten vanaf voorhistorische tijden
tot in onze eeuw;

(2)  het bedrijf der Basken van omstreeks 1300 tot

1700;
(3)  het bedrijf der Britten en Nederlanders van om-

streeks 1600 tot 1850;
(4)  het bedrijf der Noord-Amerikanen van omstreeks

1700 tot 1900;
(5)  het bedrijf der Noren en hun navolgers van 1864

tot heden.
Tussen deze takken bestaat groot verschil in tech-

nische en economische ontwikkeling.
De min of meer primitieve walvisvangst van halfbe-

schaafde volken was kustvisserij en voorkapitalistisch
van aard. Dat betekent, dat het gebruikte kapitaal
geringe omvang had en dat de toegepaste techniek meest-
al wel vernuftig was, maar stationair en weinig doel-
treffend. Het jachtveld was beperkt en de afzet en
het verbruik der walvisprodukten waren zuiver plaatse-
lijk.

Historische voorbeelden zijn onder andere de wal-
visvangst  aan de Noorse kust, welke waarschijnlijk  in
voorhistorische  tijd is ontstaan en eerst in de 19de
eeuw verdwenen; de vangst in de Middellandse Zee in de
Oudheid, in hoofdzaak gemunt op dolfijnen;  de vangst
van de Eskimo's, voordat dezen verwesterden; de vangst
door de Noordamerikaanse Indianen in de Stille Oceaan;
de vangst op Timor en de Seychellen tot in de 19de eeuw,
in hoofdzaak gericht op de potvis; de jacht op de
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Noordkaper in de Golf van Biskaje door de Basken in de
vroege Middeleeuwen; deze is de interessantste tak van
eenvoudige kustvisserij, omdat daaruit in de late Mid-
deldeuwen de oudste tak van de kapitalistische walvis-
vangst is ontstaan.

De Baskische, Brits-Nederlandse en Noordamerikaan-
se walvisvangst staat bekend als commercieel-kapitalis-
tisch of vroegkapitalistisch. Zij was namelijk verre
visserij, d.w.z. zij was geen kustvisserij dicht bij de
thuishaven uitgeoefend, maar werd duizenden kilometers
van de thuishaven gedreven. Daarvoor waren flinke
zeeschepen met een relatief talrijke bemanning en om-
vangrijke uitrusting voor lange zeereizen en een des-
tijds vrij aanzienlijk kapitaal vereist.

Het bedrijf van genoemde volken heet vroegkapita-
listisch, omdat de rederijen van bescheiden grootte wa-
ren en omdat de techniek zich langzaam ontwikkelde en
weinig of niet gemechaniseerd was. Toch vertoonde het
bedrijf aan de afzetzijde trekken welke wijzen naar het
moderne kapitalisme. De afzet van walvisprodukten
vond namelijk plaats op de internationale markt en nam
hoogontwikkelde kapitalistische vormen aan, zoals mono-
polievorming, beursspeculatie en termijnhandel. Te-
recht mag men dit bedrijf daarom commercieel-kapitalis-
tisch of handelskapitalistisch noemen.1)

De walvisvangst van de Noren en hun navolgers (o.a.
Britten, Duitsers, Nederlanders en Japanners in de 20ste
eeuw) vertoont alle kenmerken van het moderne of indus-
tri le kapitalisme op treffende wijze. Deze kenmerken
zijn het grootbedrijf met omvangrijk geinvesteerd kapi-
taal, een talrijk gespecialiseerd personeel en ingewik-
kelde organisatie, de snelle, wetenschappelijke ontwik-
keling van de techniek en de v6rgaande mechanisatie van
het produktieproces; dit proces wordt uitgevoerd met
mechanisch aangedreven jachtboten, bewapend met een
harpoenkanon en toegerust met de moderne middelen voor
verbinding, plaatsbepaling op zee en opsporing van de
walvis (radiotelefonie, radar, asdic) en met fabrieks-
schepen welke de walvis in volle zee volledig verwerken.

Ondanks de mechanisatie en rationalisatie behoudt
de moderne walvisvangst het karakter van jacht of, zo
men wil, visserij. Haar produktie is wisselvallig,
omdat de vangst altijd afhankelijk is van natuurlijke
omstandigheden, waarop de mens geen invloed kan uit-
oefenen;  deze zijn het weer, de gesteldheid van de zee
(bijvoorbeeld storm, aanwezigheid van drijfijs en van
walvisvoedsel) en de verspreiding en omvang van de wal-
visstapel. Zij is een zuiver extractief bedrijf,
d.w.z. zij put uit natuurlijke bronnen zonder daaraan
toe te voegen en zij put deze thans evenzeer als in
voorgaande eeuwen uit, indien zij niet wordt onderwor-
pen aan strenge beperkingen.
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De voorkapitalistische walvisvangst werkte met
zulke bescheiden technische middelen en binnen zo be-

perkt gebied, dat haar fysieke  opbrengst gering was en
zij zelden leidde tot overbevissing van de walvisstapel,
d.w.z. tot het verjagen of uitroeien van de walvis.
Anders staat het met de kapitalistische walvisvangst,

welke veel intensiever en over een veel groter gebied
uitgeoefend wordt. Zij vertoont de volgende trekken:

(1)  De jacht is voornamelijk op een walvissoort ge-
richt; daarnaast nemen twee of drie andere soorten een

ondergeschikte plaats in de opbrengst in. De Basken

jaagden in hoofdzaak op de Noordkaper, de Nederlanders
en Britten op de Groenlandse walvis en bij gelegenheid
ook op de Noordkaper, de Noord-Amerikanen op de potvis,

in mindere mate ook op de Noordkaper en de Groenlandse
walvis, de Noren op de vinvissoorten (de Balaenopteri-
dae). Specialisatie van het bedrijf op een klein aan-
tal soorten walvis was en is noodzakelijk, omdat de
verspreidingsgebieden van de gezochte soorten ver van
elkaar liggen en hun gedrag nogal uiteenloopt.
(2)  De rederij op de walvisvangst heeft een bepaald
economisch klimaat nodig om te bloeien en is daarom
plaatselijk geconcentreerd.2) Het is merkwaardig, dat
de middelpunten van handel en scheepvaart dikwijls een

afstotende werking op haar uitoefenen. De walvis-

vangst is namelijk een moeilijk bedrijf, want voor het
behalen van winst moeten enige strenge voorwaarden ver-
vuld worden. De kapitaalverschaffers dienen bereid te
Zijn grote risico's te lopen en desnoods jaren achter-
een af te zien van winstuitkering. De reders moeten

zuinig en met overleg schepen uitrusten en toch het
beste materiaal en de bekwaamste gezagvoerders kiezen.
Hun varensgezellen moeten niet alleen onverschrokken en
uitstekend bevaren zijn, maar ook genegen de vele ontbe-

ringen  en grote inspanning van het bedrijf te verdra-
gen. Kortom, het uitreden en de vangst zijn het werk
van specialisten, wier ervaring het resultaat van vele
jaren van deelname aan het bedrijf is. Dit moet ook

worden gesteund door scheepswerven en uitrustingsbe-
drijven, welke volkomen op zijn speciale behoeften zijn
ingesteld.

De grote middelpunten van handel en scheepvaart
boden en bieden dikwijls aan de betrokken produktiefak-
toren ondernemersinitiatief, kapitaal en arbeid een ho-
gere en zekerder beloning dan de walvisvangst, zodat
deze zich daar niet vestigde of daar tijdens de opbloei
van de nationale handel en scheepvaart wegtrok en zich
vestigde in kleinere plaatsen, waar de bestaansmiddelen
minder gevarieerd waren en zich langzamer ontwikkelden.
De inheemse walvisvaart vertoont derhalve neiging om te

provincialiseren, d.w.z. uit te wijken naar de pro-
vincie.
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De voorbeelden zijn talrijk. De Baskische walvis-
vaart vestigde zich in de 17de eeuw, aangelokt door de
ruimere kapitaalvoorziening, tijdelijk in grote Franse
havensteden, te weten Bordeaux, La Rochelle en Le Hdvre,
maar kwam er niet tot bloei. Naast de walvisvangst in
Amsterdam en Rotterdam ontstond in dezelfde eeuw een
bloeiende, even belangrijke visserij op het platteland
in de Zaanstreek. De Noordamerikaanse walvisvangst
concentreerde zich in enkele kustplaatsen van Nieuw-
Engeland, tenslotte in een daarvan, New Bedford; Zij
meed de grote handelssteden Boston en New York.3)   De
Britse walvisvaart verliet in de 19de eeuw eerst haar
centrum Londen, later haar volgende middelpunt Hull, en
zij beperkte zich tenslotte tot de Schotse havens Dun-
dee en Peterhead. De Noorse verre walvisvangst werd
tot voor kort uitgeoefend vanuit drie kleine steden in
Zuid-Noorwegen, te weten Sandefjord, TBnsberg en Larvik,
waarvan de belangrijkste stad Sandefjord de kleinste is;
zij heeft zich niet gevestigd in Oslo, Stavanger, Ber-
gen en Trondhjem.4)

Deze provincialisering ontbreekt echter waar de
walvisvangst niet inheems - niet autochtoon - is, maar
uit een ander land wordt overgeplant. In dat geval
richt zij zich bij voorkeur naar de havensteden met de
meeste rederij, omdat zij daar het meeste ondernemers-
initiatief en kapitaal vindt;  nergens in het land is
er immers een vestigingsplaats welke haar aantrekt we-
gens de beschikbaarheid van speciale kennis en ervaring
van de walvisvangst. Dat gold voor Amsterdam, Londen
en Hull omstreeks 1600, toen de Engelsen en Nederlanders
dit bedrijf van de Basken leerden, voor Londen, Hull en
Liverpool, toen de Britten in de 18de eeuw het bedrijf
met Noordduitse hulp hervatten, voor Liverpool, Leith,
Hamburg en Amsterdam, toen de moderne walvisvaart zich
van Noorwegen naar West-Europa verbreidde.

Naarmate een tak van walvisvangst echter meer in-
heems en minder uitheems wordt, d.w.z. minder van bui-
tenlandse produktiefaktoren gebruik maakt, doet de nei-
ging tot provincialisering zich weer gelden. De vroeg-
kapitalistische walvisvaart van Nederland en Brittanni6
was aanvankelijk uitheems; zij ontleende haar techniek
en ervaring aan de Basken, maar zij werd in de volgende
honderd jaar inheems en verplaatste zich meer en meer
naar de provincie, in Nederland naar de Zaanstreek, in
Brittannia naar Noordengelse en tenslotte Schotse ste-
den.

De plaatselijke concentratie van de walvisvangst
wijst dus op hoge eisen, welke dit bedrijf stelt; Zij
verklaart, dat in elke tak van walvisvangst de leiding
in hoofdzaak bij een volk heeft berust en dat andere na-
ties in deze visserij dikwijls geen succes hebben ge-
had.5)
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(3) Elke tak van walvisvangst is tot dusver gebaseerd
op een andere walvissoort dan die waarop men voorheen
jaagde, en staat onder leiding van een ander volk. Als
een bepaalde walvissoort voor lonende vangst te schaars
werd, staakte men de jacht en ging men in de regel niet
over op andere soorten. De voornaamste verklaring is,
dat de gebieden van de verschillende takken van walvis-
vaart ver uiteen liggen en dat de overgang van de ene
tak naar de andere een ingrijpende wijziging in de uit-
rusting en uitoefening van het bedrijf nodig maakte.
Het gemakkelijkst was deze overgang voor de Baskische
reders en zeelieden van de Noordkapervangst naar de
jacht  op de Groenlandse walvis, omdat daarbij de afstand
naar het jachtterrein en de duur van het jachtseizoen
slechts in geringe mate werden verlengd en omdat de
vangsttechniek voor beide walvissoorten geheel dezelfde
was. Toen de Groenlandse walvis in de 19de eeuw
schaars werd, gingen slechts weinige Britse en Neder-
landse reders over naar de potvisvangst, en toen deze
vangst niet meer loonde, verzuimden de Noord-Amerikanen
om naar de moderne walvisvangst, door de Noren uitge-
oefend, over te schakelen.
(4)  De bloeitijd van de verdwenen takken van kapitalis-
tische walvisvangst duurde ten hoogste twee eeuwen, om-
dat de walvisstapel niet bestand bleek tegen intensieve
bevissing en de betrokken soorten te schaars werden voor
lonende visserij. Een herstel van de stapel, voldoende
om het bedrijf te hervatten, deed zich zelden voor.
Sommige soorten hebben naar het schijnt onherstelbare
schade geleden: de Groenlandse walvis en de Noordkaper
zijn door vroegkapitalistische vangst bijkans uitge-
roeid, althans zeer schaars, en de toestand van de bult-
rug- en de blauwe vinvisstapels is weinig beter.

Het blijkt, dat bij onbeperkte intensieve exploita-
tie, zoals vooral het kapitalistische stelsel toepast,
de walvisvangst slechts een beperkte bestaansduur heeft.
Door de industri*le revolutie in dit bedrijf in het
laatste kwart der 19de eeuw is deze bestaansduur verkort
van enkele honderden jaren tot enkele tientallen jaren,
indien althans de reders of de overheid geen strenge be-
perkingen op de vangst toepassen.

-0-

De verschillende takken van de kapitalistische wal-
visvangst zijn zoals gezegd van inheemse of van uitheem-
se oorsprong, m.a.w. zij zijn autochtoon of heteroch-
toon.

De inheemse vangst ontwikkelde zich overal uit de
plaatselijke kustvisserij, welke oorspronkelijk op pri-
mitieve, voorkapitalistische wijze werd uitgeoefend,
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d.w.z. incidenteel, met weinig kapitaal, zonder zeesche-
pen en met sloepen waarvan de actieradius tot een kleine
sektor beperkt was. Slechts in sommige streken, waar
een economisch aktieve bevolking volledig met het be-
drijf vertrouwd was en kapitaal had gevormd, bouwde zij
zeeschepen met groter actieradius en vervolgde zij de
walvis bij verre kusten of zelfs in open zee buiten het
gezicht van het land. Naarmate de walvis bij de kust
schaars werd, moest men nieuwe visgronden verder van de
thuishaven opzoeken, de techniek van het bedrijf verbe-
teren en meer kapitaal en arbeid aanwenden. Op zoek
naar nieuwe visgronden breidde de walvisvangst haar ge-
bied steeds verder uit. De Noordamerikaanse bestreek
tenslotte in de 19de eeuw alle wereldzeeMn, de Zuidelij-
ke IJszee ingesloten.

De uitheemse walvisvaart steunde althans aanvanke-
lijk op de techniek en ervaring van vreemde reders en
walvisvaarders en sloeg het stadium van de kustvisserij
in de aangrenzende zee in de regel over. Zij zond haar
schepen naar de verre wateren, waarheen de nakomelingen
der eenvoudige inheemse kus tvissers de koers hadden  ge-
vonden. Economisch maakt het belangrijk verschil of
een walvisrederij begint als inheems of als uitheems be-
drijf, of de stichters van zulk een onderneming de be-
schikking hebben over geoefende walvisvaarders in het
eigen land dan wel dezen in het buitenland moeten huren,
of deze stichters de steun van nationale uitrustingsbe-
drijven genieten dan wel een beroep moeten doen op bui-
tenlandse deskundige uitrustingsbedrijven. Naarmate
een  uitheemse   tak van walvisvangst zich gunst ig ontwik-
kelt, worden in de regel de produktiefaktoren welke van
elders zijn aangetrokken, afgedankt of geassimileerd,
d.w. z. zij verliezen hun uitheemse stempel.

Van inheemse oorsprong zijn de Baskische, de Noord-
amerikaanse en de moderne Noorse walvisvangst, van uit-
heemse oorsprong  de   Bri tse  en de Nederlandse  in  de  17de
eeuw, de hervatte Britse in de 18de eeuw en de moderne
walvisvangst buiten Noorwegen, onder andere de Neder-
landse, welke in 1946 in het leven is geroepen.

De onderscheiden takken van walvisvaart hebben zich
niet altijd beperkt tot de volken waarnaar zij zijn ge-
noemd. Ook andere volken hebben ,somtijds met groter of
kleiner succes daaraan deelgenomen. Naast de Neder-
landse reders en walvisvaarders traden in de 17de eeuw
de Noordduitse, die voor de Nederlanders niet onderde-
den. Naast de Noordamerikaanse reders traden omstreeks
1800 de Britse en naast de Noorse walvisvaart ontstond
in de 20ste eeuw de moderne Japanse, aanvankelijk met
Noorse steun, maar weldra op eigen kracht. Dat neemt
niet weg, dat de Basken, Nederlanders, Noord-Amerikanen
en Noren de leiding van de naar hen genoemde takken van
walvisvangst bezaten en daarop duidelijk hun stempel
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hebben gedrukt.
Omdat de walvisvangst zulke hoge eisen aan de be-

kwaamheden van de reders en hun bemanning stelt, is het
niet toevallig, dat de volken die een leidende plaats in
deze visserij bekleedden, in dezelfde tijd ook hun
grootste maritieme uitbreiding beleefden en in enige ge-
vallen zelfs de voornaamste zeemogendheid waren.   De
Basken hebben niet alleen de kapitalistische verre wal-
visvaart, maar ook de kabeljauwvisserij bij New Found-
land in de 16de eeuw geopend;  de opkomst en het verval
van de Nederlandse walvisvaart in de Noordelijke IJszee
hangen nauw samen met de bloei en achteruitgang van han-
del en scheepvaart der Republiek in de 17de en 18de
eeuw; de hervatting van deze visserij door de Britten
in de 18de eeuw is een uitvloeisel van Brittanni6's po-
litieke en economische krachtsontplooiing na de Glorious
Revolution in 1688; de bloei en het verval van de
Noordamerikaanse walvisvangst vallen samen met de uit-
breiding en verschrompeling van de zeevaart der Verenig-
de Staten; de Noorse walvisvaart is een gevolg van de
ontwikkeling van Noorwegen tot eersterangs scheepvaart-
land in de 19de eeuw.

Ook constateert men dikwijls een wisselwerking tus-
sen ontdekkingsreizen en de verbreiding van de walvis-
vangst. Wanneer walvissen in bepaalde wateren veel
worden gejaagd, sterven zij daar uit of trekken zich te-
rug naar onbekende of weinig bevaren zeean, waar zij nog
niet worden lastig gevallen. Reders en walvisvaarders
hebben zelfs theorie6n gebaseerd op deze uitwijking van
walvissen en op grond hiervan het uitsterven van deze
dieren ontkend. Op zoek naar walvis drongen walvis-
vaarders in onbekende zeean door, deden daar ontdekkin-
gen, berichtten over nieuwe landen en volken en stimu-
leerden aldus handels- en veroveringstochten naar deze
landen. Anderzijds troffen ontdekkingsreizigers in
voorheen niet bezochte wateren meermalen grote aantallen
walvissen aan en gaven hun mededelingen aanleiding tot
het uitrusten van walvisschepen naar deze zeeMn. Een
dergelijke wisselwerking tussen walvisvangst en ontdek-
kingen heeft zich voorgedaan bij de vermeerdering van de
kennis der Westerlingen over de Noordelijke en de Zuide-
lijke IJszee en de Grote Oceaan.

Het is dan ook begrijpelijk, dat sedert het ont-
staan van de verre walvisvangst de nationale bloei hier-
van beschouwd is als een aanwijzing van de vertrouwdheid
met de zee en van de energie en ondernemingszin van een
volk. Bij het bevorderen van deze visserij door de
overheid zijn naast economische motieven overwegingen
van nationaal prestige en van economische en militaire
weerbaarheid (met name het belang van de oorlogsvloot)
dikwijls van groot belang geweest.

Tenslotte nog een taalkundige kwestie. Sommigen



8

hebben ontkend, dat de walvisvaart of walvisvangst (bei-
de woorden zijn voor mij gelijkwaardig) een tak van vis-
serij is, omdat de walvis geen vis, maar een zoomdier
is. Bij de zeevisserij als bedrijf komt het echter
niet aan op de biologische aard van de gevangen buit,
maar op de methode van het bedrijf. Men spreekt ook
van kreeftenvisserij, hoewel de kreeft geen vis is.
Zowel technisch als economisch sluit de walvisvangst
zich volledig aan bij de overige takken van visserij en
zij vertoont dezelfde trekken.

Met meer recht mag men vragen of men de robbevangst
- welke eveneens jacht op zoogdieren is - onder zeevis-
serij mag rangschikken en of men deze samen met de wal-
visvangst mag behandelen. Ik meen van wel. De robbe-
vangst is evenals de jacht en de visserij een extraktief
bedrijf. Zij is op het droge, d.w.z. op het strand en
het drijfijs, jacht met het geweer of de knuppel, maar
in het water visserij; robben worden evenals vissen met
de harpoen of met netten gevangen. Belangrijke I is tie
economische overeenkomst met de visserij, vooral met de
walvisvangst. Deze blijkt hieruit, dat produktiefakto-
ren welke in de walvisvangst dienst deden (ondernemings-
aktiviteit, schepen, personeel), dikwijls zonder veel
moeite zijn overgeschakeld naar de robbevangst en omge-
keerd.

2. Biologie van walvissen en robben

(A) De walvissen

Van de ongeveer 75 walvissoorten - 10 baardwalvis-
sen en 65 tandwalvissen - zijn slechts drie of vier wal-
vissen alsmede vier robbesoorten van betekenis in het
onderhavige werk. Voor een uitvoerige beschrijving van
de walvissen (Latijn:  Cetacea) en robbeachtigen (La-
tijn:  Pinnipedia) moge ik verwijzen naar de vele goede
dierkundige handboeken, welke deze diersoorten bespre-
ken.6) Voor een goed begrip van de Nederlandse walvis-
en robbevangst vermeld ik enige kenmerken van de walvis-
sen en robben   in het algemeen  en   van de soorten waaro p
Nederlanders hebben gejaagd, in het bijzonder.

Walvissen zijn zoogdieren, dat wil zeggen zij
brengen levende jongen voort en zogen   deze  met  melk.
Uiterlijk lijken zij op vissen en daarom heten zij van-
ouds vis. In twee opzichten verschillen zij uitwendig
van vissen. Zij hebben longen welke zuurstof uit de
dampkring behoeven, en moeten periodiek boven water ko-
men om verbruikte lucht uit te ademen en verse lucht in
te ademen. Ook hebben zij geen vertikale, maar een ho-
rizontale staartvin, welk kenmerk door biologen wordt
verklaard uit de noodzaak op en neer te duiken in ver-
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band met hun ademhaling.
Tijdens de ontwikkeling der walvissen van land-

naar zeedieren zijn de neusgaten verschoven naar een
plaats boven op de kop;  alleen bij de potvis liggen zij
aan de punt van de omvangrijke snuit. Een walvis die
opduikt en uitademt, verraadt zijn aanwezigheid door de
ademwolk (Engels:  spout, Noors:  blaast) welke boven
zijn kop opstijgt. Zonder dit „veldkenmerk" zouden
walvisvaarders hem bezwaarlijk kunnen signaleren; in
mist en duisternis kunnen zij dan ook niet jagen. De
ademwolk is tot in de 19de eeuw meestal beschreven en
afgebeeld als een straal of twee stralen water, maar be-
staat in werkelijkheid uit lucht vermengd met zeer klei-
ne waterdruppels, dus uit stoom.

De orde der walvissen wordt verdeeld in twee onder-
orden: de tandwalvissen en de baardwalvissen.   De
tandwalvissen ontlenen hun naam aan hun gebit, dat bij
sommige soorten een groot aantal kegelvormige grijptan-
den omvat, maar bij andere soorten zeer rudimentair is.
Zij leven hoofdzakelijk van vissen, inktvissen en
schelpdieren. De baardwalvissen leven van kleine
schaaldieren (garnalen of kreeftjes) en zij hebben geen
tanden, maar baarden of baleinen (Engels:  voorheen
„whalebone"  of „fins", thans „baleen plates").      Dat
zijn driehoekige platen van hoorn welke in twee rijen
evenwijdig aan elkaar aan het gehemelte hangen; de

langste zijde is naar de tong gekeerd en vertoont ra-
felige franje, waarin de opgeslorpte schaaldiertjes
blijven hangen totdat zij door de tong worden afgeveegd
en naar het keelgat gedrukt en doorgeslikt.

De baardwalvissen worden verdeeld in twee families:
de ene omvat soorten met een kleine rugvin, Balaenopte-
ridae genoemd; hiertoe behoren de blauwe en de gewone
vinvis, de seiwalvis, de bultrug en de dwergvinvis; de
andere omvat soorten zonder rugvin; deze „gladde"   soor-
ten heten Balaenidae en zijn de Noordkaper en de Groen-
landse walvis.

De walvissen ontlenen hun economische betekenis in
de eerste plaats aan hun speklaag, waaruit traan of olie
wordt gekookt, en voorts aan nevenprodukten welke vari-
eren van soort tot soort. De speklaag dient om het
dier te beschermen tegen afkoeling door het zeewater.
Als gevolg van het behoud van lichaamswarmte vordert na
24 uur na de dood van het dier de ontbinding (autolyse)
snel. Het spek van een walvis in ontbinding levert
traan welke donkerder van kleur en sterker van reuk is
dan traan uit vers spek gekookt. De walvisvaarders
zijn dus genoodzaakt de gevangen walvis zo spoedig moge-
lijk te verwerken,  d.w.z.  af te spekken  of te „flensen".

De speklaag dient ook als voedsel- en energiereser-
voir, omdat de meeste soorten lange tijd moeten kunnen
vasten. Met name de baardwalvissen leven van schaal-
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diertjes, welke alleen in de Poolzee6n en aldaar slechts
in de zomer overvloedig voorkomen, en zij moeten dus een
half jaar lang met weinig voedsel volstaan.

De dikte van de speklaag varieert naar gelang de
soort walvis, de leefwijze en het jaargetijde. De dik-
ste speklaag vindt men bij de Groenlandse walvis, omdat
hij altijd in het koude water van de Noordelijke IJszee
vertoeft. Midden op zijn rug is het spek tot 40 centi-
meter dik. Daarom was hij aantrekkelijk jachtwild en
een van de eerste soorten welke bijna is uitgeroeid.
Van de tandwalvissen bezit de potvis verreweg het meeste
spek, dat tot 30 centimeter dik wordt. - Zogende moeder-
dieren zijn aan het einde van de zoogtijd, welke vari-
eert tussen vijf en twaalf maanden bij verschillende
soorten, zeer mager. Het zogende jong groeit·namelijk
zo snel, dat het grote hoeveelheden melk aan de moeder
onttrekt. - Voor de dikte van het spek der baardwalvis-
sen is ook het jaargetijde van veel belang; zij zijn
aan het einde van de winter zeer mager en aan het einde
van de zomer goed doorvoed en vet; naarmate de zomer
vordert, leveren zij dikker en vaster spek.

Walvissen vertonen regelmatige en onregelmatige
trekbewegingen, samenhangend  met hun zoektochten  naar
voedsel en met hun voortplanting. Baardwalvissen heb-
ben een veel regelmatiger trek dan tandwalvissen, omdat
vele van hen in de herfst de Poolzee verlaten, waar hun
voedsel dan schaars wordt, en naar warmere zeeMn zwem-
men om te paren en te baren; in de lente keren zij te-
rug naar de Poolzee, waar de kreeftjes waarvan zij le-
ven, zich beginnen te vermenigvuldigen.

Waardevolle nevenprodukten van de walvis zijn de
baarden der baardwalvissen, de tanden en het zeldzame
ambergris van de potvis, en het vlees, de beenderen en
eventueel de organen van alle soorten; de laatstgenoem-
de drie bestanddelen werden door de oude, vroegkapita-
listische walvisvaarders weinig gebruikt in tegenstel-
ling tot de voorkapitalistische; door de modernkapita-
listische worden zij echter op grote schaal verwerkt.

De baarden vormen een sterk, elastisch materiaal,
dat zich bovendien na verwarming laat vervormen. Zij
waren in de tweede helft der 19de eeuw zelfs waardevol-
ler dan de traan welke door dezelfde walvis werd gele-
verd, voorzover het de Groenlandse walvis betrof. Pot-
vistanden werden en worden verwerkt tot ivoren voorwer-
pen; ambergris wordt af en toe in potvisdarmen en op
het strand gevonden; het dient vanouds om vluchtig
reukwerk duurzamer te maken. Walvisbeenderen werden
vroeger gebruikt als hekpalen, nadat de traan eruit ge-
haald was; zij bevatten namelijk geen rood en geel
beenmerg, maar traan, welke als „knookolie" gewild  was.
Het moderne walvisbedrijf verwerkt de ontvette beenderen
tot voermeel en kunstmest, het vlees tot verduurzaamd
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voedsel, tot vleesmeel voor veevoer of tot vleesextract;
het haalt uit sommige walvisorganen vitaminen en hormo-
nen.

De draagtijd der walvissen is betrekkelijk lang,
bij de grote soorten 10 tot 12 maanden - bij de potvis
zelfs 14 - want het jong komt in een hoogontwikkeld sta-
dium ter wereld. Het zou anders sterven, want dadelijk
na de geboorte moet het kunnen zwemmen en duiken. Ook

de zoogtijd is tamelijk lang. Regel is, dat de walvis
slechts een jong tegelijk baart, en wel de blauwe vin-
vis - de grootste soort - ten hoogste een in de drie
jaar, de gewone vinvis, de Noordkaper en de Groenlandse
walvis ten hoogste een in de twee jaar. Het tempo
waarin deze dieren zich voortplanten, is langzaam, omdat
de draag- en zoogtijd lang zijn. Het is dan ook geen
wonder, dat bij intensieve jacht de walvisstapel spoedig
vermindert en de economisch waardevolle soorten gevaar
lopen te worden weggevangen. In de 18de eeuw is de
Noordkaper op het noordelijk halfrond bijkans uitge-
roeid, in de 19de eeuw de Groenlandse walvis, in de
20ste eeuw zijn de overige baardwalvissen aan de beurt.

De baardwalvissen leven van schaaldiertjes en zijn
schuwe, vreesachtige dieren, welke nooit aanvalslustig
zijn. Desondanks was de vangst met handwapens in roei-
boten gevaarlijk, omdat zij tijdens hun doodsstrijd door
hun grootte en kracht onopzettelijk zware schade konden
aanrichten. Een klap met de staart kon gemakkelijk een
sloep met inzittenden verbrijzelen.

De meeste tandwalvissen leven van grotere en be-
weeglijker prooi. Daarom zijn sommige agressiever.
De zwaardvis of orca verslindt bruinvissen en robben en
valt in troepen de grootste baardwalvis aan. De potvis
neemt het op tegen reuze-inktvissen en het volwassen
mannetje kon zeer „ugly" (kwaadaardig) zijn en de oude
walvisvaarders geducht in het nauw brengen, zoals Herman
Melville en Frank Bullen in hun klassieke romans over de
walvisvaart der Noord-Amerikanen waarheidsgetrouw hebben
beschreven.7)

Walvissoorten welke van belang zijn geweest voor de oude
Nederlandse walvisvangst

Vanuit technisch oogpunt zijn de walvissen te ver-
delen in soorten welke zo b dikke speklaag bezitten, dat
zij na hun dood blijven drijven, en soorten wier spek-
laag zo dun is, dat zij na hun dood zinken. De vroeg-
kapitalistische walvisvaarders beperkten zich groten-
deels tot de eerste groep, waartoe logge, langzame soor-
ten behoren, te weten de potvis, de Noordkaper en de
Groenlandse walvis. Sporadisch vingen zij kleinere
soorten van de tweede groep, welke zij met geringe moei-
te voor zinken konden behoeden, zoals de butskop, de
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eenhoorn en de witte walvis. Zij waren echter niet
bij machte, grote soorten van de tweede groep na het
doden te bergen. Zij vonden deze soorten des te min-
der aantrekkelijk, omdat hun speklaag relatief dun is
en hun bewegingen vlug en krachtig zijn, waardoor de
vangst moeilijk en gevaarlijk was. Tot deze soorten
behoren de Balaenopteridae.

De moderne walvisvangst heeft de jacht op de grote,
zinkende soorten geopend na het uitvinden van de stoom-
jachtboot, van het harpoenkanon, dat de walvis dodelijk
verwondt, van de dikke harpoenlijn, waarmee men het do-
de dier naar de zeespiegel kan hijsen, en van de lucht-
persleiding, waarmee men het dier kan oppompen, zodat
het drijft en kan worden weggesleept. Dank zij deze
uitvindingen is in het laatste kwart der 19de eeuw de
jacht op grote schaal op de Balaenopteridae begonnen.

Van de tandwalvissen hadden drie soorten een be-
scheiden betekenis voor de Nederlandse walvisvaarders.
Ze zijn de potvis, de narwal of eenhoorn en de butskop.
De potvis of cachelot (zoals de Basken en Fransen hem
noemden)  is de grootste tandwalvissoort. Hij werd
slechts bij uitzondering door Nederlanders in de Noorde-
lijke Atlantische Oseaan en de IJszee gevangen, niet om-
dat zij hem vreesden, maar omdat hij op hoge breedte
schaars is. Hij was het voornaamste wild van de Noord-
Amerikanen, die hem in alle wereldzeedn, behalve de Zui-
delijke IJszee, jaagden. Hij levert walschot of sper-
maceti uit de holte in de grote kop getapt, potvisolie
uit het spek gekookt, tanden welke uit bruikbaar ivoor
bestaan, en ambergris. Walschot en potvisolie wijken
in chemische samenstelling veel af van echte walvis-
traan, afkomstig van baardwalvissen, en zijn ongeschikt
voor spijsolie of -vet; zij dienden vroeger o.a. om
luxekaarsen te maken en thans als smeermiddel   en   zalf.

De narwal of eenhoorn is een zuiver Arctisch dier,
te herkennen aan de lange stoottand. Hij is schuw en
vlug en zijn spek is dun en levert weinig traan, maar de
oude walvisvaarders jaagden hem terwille van de sport en
van de fraaie hoorn; deze bracht als merkwaardig voor-
werp, waaraan magische deugden werden toegeschreven,
soms goed geld op 8), vooral in Aziatische landen, waar
velen nog geloofden in de eenhoorn als paardachtig fa-
beldier.

De butskop werd door de Nederlanders ook potskop
genoemd en is thans bekend onder de Engelse naam „bot-
tlenose". Hij is verwant met de potvis, maar kleiner.
De oude walvisvaarders vonden hem vlug in zijn beweging-
en en moeilijk te harpoeneren. Mede omdat hij maar en-
kele vaten spek leverde, achtervolgden zij hem slechts
wanneer er geen Groenlandse walvis of Noordkaper te be-
kennen was.

Van de baardwalvissen werden de Balaenopteridae
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door de oude walvisvaarders niet gejaagd, maar dikwijls
vermeld. Zij hielden deze soorten voor variateiten of
verschillende leeftijdsgroepen van eenzelfde, vaag be-
paald genus vinvis,   van de „echte" baardwalvissen onder-
scheiden door hun rugvin en hun gegroefde onderzijde.
Zij wisten in de 17de eeuw reeds, dat de geregelde trek-
tochten der vinvissen zich veel verder uitstrekten dan

die der Balaenidae, namelijk van de PoolzeeUn tot dicht
bij de Evenaar.

De Balaenidae onderscheiden zich van de Balaenop-
teridae ook door hun hooggewelfde bovenkaak, hun veel
langere baarden of baleinen en de plompere lichaamsvorm,
waardoor zij logger zijn en langzamer zwemmen dan de
vinvissen.

De Noordkaper heeft een kleinere kop, ietwat slan-
ker lichaam en kortere baarden dan de Groenlandse wal-
vis, maar is even lang, tot 16 h 17 meter. Hij kreeg
zijn naam van de Nederlanders, die hem bij de Noordkaap
van Noorwegen hebben gejaagd. Deze naam is door an-
dere volken in Europa overgenomen. Zijn Latijnse naam
Eubalaena glacialis betekent „echte ijswalvis",  maar  is
verkeerd, want hij houdt zich niet bij en tussen het
drijfijs op, in tegenstelling tot de Groenlandse walvis.
De Noord-Amerikanen noemden hem „black whale" en „right
whale", vermoedelijk  om hem te onderscheiden  van  de  pot-
vis, welke zij ook jaagden. Hij komt in alle zeeon
der gematigde zone voor. Walvisvaarders die hem aan-
troffen op het zuidelijk halfrond, noemden hem de Zui-
delijke (echte) walvis, in het Latijn (Eu)balaena aus-
tralis.

De wijfjes van de Noordkaper plegen ondiepe baaien
in gematigde streken op te zoeken om daar jongen te
werpen, misschien omdat haaien en orca's, die op kleine
walvissen azen, deze baaien vermijden. Zij verschenen
jaarlijks in de winter in de Golf van Biskaje en de
kustbewoners, Basken genaamd, begonnen de walvisvangst
met de jacht op deze dieren.9) Toen de Noordkapers in
de late Middeleeuwen in die baai schaarser werden, voe-
ren de Basken naar Noord-Noorwegen en IJsland om ze
daaI· te vangen. Zij werden daarheen gevolgd door Brit-
ten en Nederlanders aan het einde van de 16de en het be-
gin van de 17de eeuw. Omstreeks 1700 was het dier in
de Noordeuropese zeedn door de jacht te schaars gewor-
den en verloor hij voor de Europeanen zijn betekenis.
Tegen het einde der 18de eeuw was hij ook bij Noord-
Amerika zeldzaam geworden. OF het zuidelijk halfrond
is hij in de 19de eeuw zoveel gejaagd, dat hij ook daar
schaars is. De vangst van deze soort is sinds de eer-
ste internationale walvisvangstovereenkomst in 1937
overal verboden. Sinds een tiental jaren wordt hij in
het zuiden in toenemend aantal waargenomen, dus daar
schijnt hij zich te herstellen.
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De Noordkaper levert minder spek en traan en korte-
re baarden dan de Groenlander, dus gaven de Europese
walvisvaarders de voorkeur aan de laatstgenoemde. Deze
was verreweg het belangrijkste wild van het vroegkapita-
listische bedrijf der Nederlanders, Noordduitsers en
Britten. Zijn Latijnse naam is Balaena mysticetus,
hetgeen muisgrijze walvis betekenf.) Zijn bovenkaak is
zo hoog gewelfd, dat de Noord-Amerikanen hem „bowhead"
hebben genoemd.

Toen in de 19de eeuw het wetenschappelijk onderzoek
der Cetacea (d.i. walvissen, van Grieks „ketos", d.i.
grote vis, en Latijn „cetus") begon, was hij al zeld-
zaam. Daardoor is er weinig met zekerheid over hem be-
kend. Waardevolle inlichtingen verschaffen onder ande-
re de publikaties van de Engelse commandeur William
Scoresby Jr., de Deense biologen D.F. Eschricht en
J. Reinhardt en de Schotse bioloog R.W. Gray.10)

Hij is een zuiver Arctische walvis, d.w.z. hij ver-
laat de koude Noordelijke IJszee nooit en vermoedelijk
in verband hiermede bezit hij de dikste speklaag van al-
le walvissen, variarend tussen 20 en 40 centimeter. In

tegenstelling tot de meeste andere walvissoorten wordt
de jonge Groenlander in het koude Poolzeewater geboren;
reeds bij de geboorte heeft hij een dikke speklaag, an-
ders zou hij sterven. Hij leverde van alle walvissen,
de blauwe vinvis uitgezonderd, het meeste spek en de
meeste traan. Het aantal vaten spek dat van een walvis
werd gesneden, en het aantal vaten traan, dat uit dit
spek werd gekookt, varieerde van dier tot dier aanzien-
lijk. Daarom geven verschillende schrijvers verschil-
lende opbrengsten van de gemiddelde Groenlandse walvis.
Zorgdrager vermeldt,   dat een „gemeene",   d.i. een gemid-
delde walvis 50 „quardelen" (kwartelen) traan van 12
steekan elk opleverde 11):  afgaande op andere schrij-
vers werden uit gemiddeld 75 kwartelen spek 50 tot 55
kwartelen traan gekookt. Ook een andere bron, het
bergingsreglement van 1677, berekent de gemiddelde op-
brengst van een walvis op 50 kwartelen traan.12) Stelt
men met S. Hart een kwarteel traan op 232,8 liter 13),
dan leverde een Groenlandse walvis dus gemiddeld 50 maal
232,8 is 1164 liter traan.

Hij was ook waardevol wegens zijn baarden, welke
veel langer zijn dan die van andere soorten. Zij wor-
den tot 2,60 meter (2 vadem) lang;  er is in Oslo zelfs
een baard van 3,85 meter bewaard. Aan elke zijde van
de bovenkaak bevinden zich ongeveer 250 baarden, dus in
totaal ongeveer 500 baarden;  het volwassen dier leverde
omstreeks 400 „maatsbaarden", zoals de Nederlanders  zei-
den;  dit zijn platen van zes voet (twee meter) of lang-
er. Het bergingsreglement van 1677 stelde het gewicht
der baarden (maats- en ondermaats), dat een walvis ge-
middeld leverde, op 1600 pond.12)
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De Groenlandse walvis verwijderde zich nooit ver
van het drijfijs, dat hij noord- en zuidwaarts volgde
naar gelang de loop der jaargetijden. Het gebied waar
hij voorkwam voordat hij zeldzaam werd, wordt verdeeld
in:
(1)  de Noordelijke IJszee van Spitsbergen tot Oost-

Groenland;
(2)  Straat Davis en Baffinsbaai;
(3)  de Zee van Ochotsk bij Siberio, de Behringzee, de

Behringstraat en de Poolzee henoorden deze straat.
De Nederlanders hebben de walvis alleen in de eer-

ste twee gebieden gejaagd; in het derde gebied is hij
in de 19de eeuw gevangen door Noord-Amerikanen. Hij
is, voorzover bekend, in Europa het eerst achtervolgd
door de Basken, die hem in de 16de eeuw bij New Found-
land aantroffen. Hun vangst aldaar is van beperkte be-
tekenis gebleven en naar het schijnt kort na 1600 ge-
eindigd toen Groenlandse walvissen in veel groter aan-
tal bij Spitsbergen werden gesignaleerd. De vangst
werd daar in 1611 door Britten geopend en reeds een jaar
later verschenen ook Basken en Nederlanders bij Spits-
bergen.

In het laatste kwart der 17de eeuw begon de spora-
dische jacht op de Groenlander in Straat Davis. De

jaarlijkse vangst, uitgeoefend door tientallen schepen,
begon daar omstreeks 1719, toen de vis beoosten Groen-
land in aantal merkbaar achteruitging. In de 19de eeuw
werd hij ook in Straat Davis en de aangrenzende Baffins-
baai zeldzaam en omstreeks 1900 is de jacht gestaakt.

Jarenlang meende men, dat hij vrijwel uitgeroeid
was. Maar af en toe is hij weer benoorden Europa opge-
merkt, in 1917, 1932 en 1963. De vangst is verboden,
internationaal sinds de walvisvangstovereenkomst van
1937· Er is dus kans, dat zijn soort in klein aantal
zal blijven voortleven, evenals de Noordkaper.

(B) De robbeachtigen

De tweede orde zoogdieren die zich in hoge mate aan
het leven in zee hebben aangepast, is die der robbeach-
tigen, ook zeeroofdieren en zwemvoetigen (Latijn:  Pin-
nipedia) genoemd. Zij omvat (a) de echte robben, (b)
de zeeleeuwen, (c) de walrus. De ledematen van deze
dieren zijn vervormd tot zwemvoeten. Zij leven van
vis, schaal- en schelpdieren. In tegenstelling tot de
walvissen vinden hun paring en geboorte plaats op het
droge, namelijk op het strand of het drijfijs. Zij
brengen in de regel slechts don jong per jaar voort en
lopen danook bij intensieve jacht spoedig gevaar te wor-
den uitgeroeid, te meer omdat de pasgeboren dieren hul-
peloos en gemakkelijk te vangen  zijn  en, met uitzonde -
ring  van de walrus,   zij een waardevolle pels hebben,
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welke zelfs meer opbrengt dan het bont van volwassen
robben.

De robbeachtigen zijn het talrijkst in de gematig-
de en vooral in de koude streken, omdat de zee daar het
meeste voedsel bevat. Alleen in de Poolstreken is de
robbevangst een bedrijf van betekenis geworden; elders
is zij slechts van plaatselijk belang, bijvoorbeeld in
Kaapland, Zuid-Afrika. Zij worden gejaagd om hun huid
en hun spek. Evenals de walvissen hebben zij een dik-
ke onderhuidse speklaag, welke hen beschermt tegen het
koude zeewater en dient als voedselreserve.

De robbevangst werd in de Poolstreken dikwijls ge-
combineerd met walvisvangst, maar gewoonlijk viel de
nadruk op een van de twee aktiviteiten. Voor de IJs-
zeevaart der Nederlanders waren de belangrijkste robbe-
soorten de Groenlandse zeehond (Phoca groenlandica) of
zadelrob, zo genoemd naar de donkere, zadelvormi e vlek
op zijn rug, - de klapmuts (Crystophora cristata„ zo
genoemd naar de blaas op de snuit van het mannetje,
welke het kan uitzetten, - en de walrus (Odobenus ros-
marus), tot in de 18de eeuw ook zeepaard (rosmarus,
seahorse) genoemd.

Van deze drie soorten heeft de Groenlandse rob
vanouds de grootste betekenis. Hij komt voor in de
Noordelijke IJszee van New Foundland tot in de Karazee
beoosten Nova Zembla. De wijfjes plegen de jongen
jaarlijks in maart en april op enige tamelijk nauwkeu-
rig bepaalde plaatsen op het drijfijs te werpen. Er
zijn drie van zulke grote concentraties van robben, ook
kolonies of kraamkamers,  in het Engels , rookeries"  (van
roeken) genoemd, te weten het drijfijs <1) in de zee-
straat naar de Witte Zee, (2) ten noordoosten van Jan
Mayen tussen 74 en 77 graden noorderbreedte en (3) ten
noordoosten van New Foundland. De Nederlanders hebben
alleen de kolonie bij Jan Mayen ge6xploiteerd.

De jonge zadelrobben zijn bij de geboorte gehuld
in sneeuw"wit, gezocht bont,  door de Engelsen „white-
coat" genoemd. Na vier weken krijgt hun pels donkere
vlekken en heet dan „      , welke minder waardevol is,spots"
maar hogere prijs dan het bont van volwassen robben op-
brengt. Na drie tot vier weken moeten de jongen voor
zichzelf zorgen en het water opzoeken. De dieren ver-
spreiden zich dan over de Poolzee'en de jacht wordt
daardoor en wegens de lagere prijs van de huid van vol-
wassen dieren minder winstgevend.

Ook de klapmuts levert bont en traan. Hij is gro-
ter dan de zadelrob, maar verzamelt zich in de nawinter
in kleinere kolonies, zodat de jacht op hem moeilijker
is.

De walrus is de grootste rob en eveneens thuis in
de Noordelijke IJszee. Hij wordt tot 4,5 meter lang
en zijn spek levert tot 250 liter traan. Zijn dikke,
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taaie huid werd in de Middeleeuwen, toen goed leder van
huisdieren schaars was, in Noord-Europa algemeen tot
riemen verwerkt, maar daarna   niet meer wegens   gro ter
aanbod van goede runderhuiden. Waardevol bleven echter

de twee lange stoottanden; dat zijn de sterk verlengde
hoektanden in de bovenkaak, welke bij het mannetje elk
tot 80 centimeter lang en 4 kilogram zwaar kunnen wor-
den.

Omdat de walrus meer dan de echte robben kustbe-

woner is en zich op het land log en traag beweegt, is
hij in de 17de eeuw in het Poolgebied veel gejaagd en
sterk gedund. Bijgevolg werd de walrusjacht in de
tweede helft van de 17de eeuw een bedrijf van onderge-
schikte betekenis.

Reizigers troffen in de 16de en 17de eeuw duizenden
zeeleeuwen - Kaapse robben genoemd - aan op de stranden
bij Kaap de Goede Hoop. Na hun vestiging aan de Tafel-
baai in 1652 hebben de Nederlanders zich enige jaren op
de robbevangst in de omgeving toegelegd om de bontvellen
en de traan. Deze jacht is spoedig tot een bedrijf van
kleine omvang en louter plaatselijke betekenis geredu-
ceerd.

**************
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HOOFDSTUK  II

OORSPRONG  EN  AANVANG  VAN  DE

EUROPESE WALVISVANGST

1. De Europese walvisvangst in de Oudheid en vroege
Middeleeuwen

Het begin van de walvisvangst in Europa verliest
zich in voorhistorische tijd. Op de Britse eilanden,
in Denemarken en in Noorwegen heeft men walvisbeenderen,
afkomstig uit de tijd v66r Christus opgegraven, die spo-
ren van bewerking door mensen dragen, maar dat bewijst
nog niets voor het bestaan van walvisvangst: deze over-
blijfselen kunnen evengoed resten van aangespoelde die-
ren zijn. Tot op heden geldt het stranden van een wal-
vis in afgelegen streken, waar de bevolking een sober
bestaan leidt, als een buitenkansje, als een geschenk
van het Opperwezen, omdat zoh dier een grote hoeveelheid
spek en vlees levert. Grahame Clarke vertelt bijvoor-
beeld, dat nog omstreeks 1900 het vlees van de „grind"-
walvis de bewoners van de FarBer diende tot veevoer bij
slechte hooi-oogst.1) Uit de vele voorhistorische
rotstekeningen van walvissen in Noorwegen - meestal dol-
fijnen en zwaardvissen voorstellende - blijkt, hoezeer
de bevolking daar deze dieren op prijs stelde.2)

De walvisbeenderen en rotstekeningen wijzen in elk
geval op de economische betekenis, welke de zogenaamde
oneigenlijke of gele6enheidswalvisvangst vanouds voor de
mens heeft bezeten.3) Deze vorm van verzamelnijverheid
sluit niet alleen het gebruik van aangespoelde of ge-
strande walvissen in, die zonder menselijke bemoeienis
vanzelf wel stierven, maar ook het opjagen en op de kust
drijven van deze dieren en het wonden of afmaken met al-
le soorten van stoot- en snijwapens in het water of op
het land. Oneigenlijk heet dit bedrijf wegens zijn
toevalligheid en incidenteel karakter. Van eigenlijke
of geregelde walvisvaart kan men pas spreken wanneer de
volgende voorwaarden zijn vervuld:  (al De kustbewoners
hebben gespecialiseerde vaartuigen en gereedschappen
geconstrueerd voor het vangen der walvissen; (b) zij
hebben het bedrijf aan de wal en op zee georganiseerd;
(c) er bestaat een vaste arbeidsverdeling in de sloep;
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(d) er zijn bepaalde methoden voor het doden en aan land

brengen van de walvis, en (e) er bestaat een uitkijk-
dienst aan de wal, welke bij alarm de gehele organisatie
dadelijk in werking zet. Zulk een dienst bestond in de

Middeleeuwen in Biskaje, in de 17de eeuw in Nieuw Enge-
land, tot in de vorige eeuw op de Noorse kust bij Bergen
en op de Japanse kust 4) en thans nog op de Azoren.

Men heeft nog geen duidelijke bewijzen, dat in
voorhistorische tijd in Europa geregelde walvisvangst
als bedrijf uitgeoefend is. Een schrijver, de reeds
genoemde Clarke, is tamelijk stellig in zijn bewering,
dat reeds destijds bepaalde walvissoorten geregeld zijn
gejaagd. Enige soorten sluit hij echter uit, namelijk
de Balaenopteridae en de potvis, die hij te groot en te
wild acht voor de betrekkelijk zwakke en primitieve mid-
delen der oude Europeanen, alsmede de zuiver Arctische
walvissen, met name de Groenlandse walvis, de witte wal-
vis of beluga en de eenhoorn, omdat de Poolstreken zel-
den of niet werden bezocht. Als walvissen welke in

aanmerking kwamen voor de vroege geregelde walvisvangst
in Europa, noemt Clarke kleine soorten, met name de
butskop, de grind, de dolfijnen, de bruinvis, de zwaard-
vis en de dwergvinvis, alsmede de Noordkaper.5)   De

grootste onder hen is de Noordkaper en de vangst van dit
dier is dan ook vermoedelijk later dan die van de klei.
nere soorten begonnen, temeer daar berichten uit later
tijd melding maken van zijn wildheid en kracht.6)

De bewijzen welke Clarke meent te bezitten voor het

bestaan van een geregelde voorhistorische walvisvangst,
zijn in hoofdzaak vondsten van harpoenen en rotstekening-
en in Noord-Noorwegen.7) Dat is niet toevallig, om-
dat de kust van dat land veelvuldig door walvissen van
velerlei soort wordt bezocht en de onvruchtbaarheid van

de bodem de bewoners reeds vroeg noodzaakte een bestaan
in de visserij te zoeken.8)

In historische tijd, d.w.z. vanaf de 6de eeuw v.C.,

is de walvisvangst uitgeoefend in de Middellandse Zee.
Zij gold niet de grote soorten, welke in deze plankton-
arme wateren schaars zijn, maar de viseters, d.z. de
dolfijnen, de zwaardvis en de bruinvis; hun vlees werd

door de oude Grieken en Romeinen zeer gewaardeerd, hoe-
wel velen de dolfijn beschouwden als een heilig dier.9)
Voor de grote walvissen, welke de Ouden gewoonlijk al-
leen in de Atlantische en Indische Oceanen waarnamen,
hadden zij diep ontzag en van jacht op deze zeemonsters,
door hen gedreven, is niets bekend. Voorzover met ze-
kerheid bekend is, komt de eer met deze jacht te zijn
begonnen toe aan de bewoners van uithoeken van Europa,
die veel lager in beschaving stonden, maar veel grotere
aantallen grote walvissen binnen hun bereik hadden.
Die bewoners waren de Noren en de Basken. Er is geen
aanwijzing, dat deze volken de walvisvangst van de Grie-
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ken of Romeinen hebben geleerd.
Het eerste schriftelijke bewijs van walvisvangst in

Noord- en West-Europa is het reisverhaal van Ottar, een
bewoner van Haalogaland of Helgeland in Noorwegen in de
9de eeuw. Hierin deed hij aan koning Alfred de Grote
van Engeland (873-899) verslag van zijn reis naar de
Witte Zee, dat door de koning is opgetekend. Ondanks

enige vaagheden in de tekst neemt men thans vrij alge-
meen aan, dat de oude Noren in de 9de eeuw zo niet de
Balaenopteridae  dan  toch de Noordkaper hebben gejaagd.10)
Ook in de centrale Middeleeuwen (llde - 13de eeuw) waren
de Noren de beste walvisvaarders van Europa. Het 13de-
eeuwse Noorse geschrift „Kongespeil" (Koningsspiegel,
Speculum Regale) bevat een verhandeling over zeemonsters
en geeft niet alleen veel fantasie, maar ook duidelijke
en juiste kenmerken van enige walvis- en robbesoorten;
het onderscheidt walvissen welke gemakkelijk zijn te
vangen - waaronder men grote soorten, zoals de Noordka-
per en de Groenlandse walvis,herkent -,van walvissen
welke op de jacht gevaarlijk zijn.11) Verder bericht
Omar al Udri, een Arabisch-schrijvende reiziger in de
12de eeuw, over walvisvangst door bewoners van Finmar-
ken.12)

In de vroege Middeleeuwen waren de Noormannen zowel
de beste zeevaarders als de beste walvisvaarders van Eu-
ropa, hetgeen vaker in de geschiedenis samengaat.   Op
hun verre handels- en rooftochten hebben de Vikingen
waarschijnlijk hun kunde  van de walvisvangst verbreid.
Uit twee gebieden, welke zij lange tijd hebben bezet en
overheerst, te weten Normandi6 en Ierland, wordt in de
1lde eeuw walvisvangst gemeld.13) Daarna verneemt men
tot de 16de eeuw in Europa steeds minder van dit be-
drijf, afgezien van zijn opbloei in Biskaje. Zelfs in
Noorwegen schijnt de walvisjacht te zijn afgezakt tot
een ongeregeld, primitief handwerk, mogelijk als gevolg
van de economische achteruitgang van dit land sinds de
late Middeleeuwen en door vermindering van de soorten,
welke men destijds vermocht te vangen.

De noordelijke tak van de Europese walvisvangst,
welke gesticht is door de Noren en gereikt heeft van
Finmarken tot Bretagne, schijnt dus in de centrale en
late Middeleeuwen grotendeels te zijn verschrompeld.
De vraag rijst, in hoeverre uit haar de zuidelijke tak,
dit is de Baskische walvisvangst, is ontstaan. Sommige
schrijvers menen inderdaad, dat de Baskische uit de
noordelijke walvisjacht is voortgekomen. Onder hen
vindt men niet toevallig Noren en NormandiArs. Om-
streeks 1800 is deze mening verkondigd door de Norman-
dior S.B.J. Noel de la MoriniJre, bekend schrijver over
de visserij,14) en een eeuw later door de bekende Noor
Fridtjof Nansen; deze schreef, dat de Noren de walvis-
vangst naar West-Europa hebben overgebracht en dat dit
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bedrijf vandaar naar Baskenland uitgebreid is,15) overi-

gens zonder overtuigend bewijs hiervoor aan te voeren.
Het is inderdaad niet uitgesloten, dat dit bedrijf

zich van de Kanaalkust, waar het mogelijk door Noorman-

nen ingevoerd is, heeft verbreid naar Biskaje en daar

tot bloei is gekomen, terwijl het elders in verval is

geraakt. Maar bewijzen hiervoor ontbreken tot nog toe
en noodzakelijk is dit verband niet. De walvisvangst

is op z6vele plaatsen in de wereld autochtoon ontstaan,

dat zulks evenzeer in Baskenland het geval kan zijn ge-
weest.

2. De walvisvaart der Basken

De belangrijkste walvisvaarders van de Middeleeuwen
en later de leermeesters van Britten en Nederlanders wa-
ren de Basken. Hun invloed op de walvisvaart, uitge-
oefend door Britten en Nederlanders, is thans moeilijk
meer na te speuren, maar moet groot zijn geweest. Zij

blijkt uit benamingen van walvissen, zoals Gran bayawal-

vis en Cachelot, en van gereedschappen, bijvoorbeeld

harpoen van „arpoi" (verklaard als „grijpen" ) , alsmede

uit rechtsgebruiken onder de latere walvisvaarders, bij-

voorbeeld  „pot  de vin" (potwijn) als handgeld.
Het volk der Basken, dat in taal zo sterk afwijkt

van andere Westeuropese volken, is in voorhistorische

tijd teruggedrongen naar een uithoek van Spanje. Het

bewoont het schrale bergland aan de Zuid- en Oostkust
van de Golf van Biskaje, in de late Middeleeuwen van Ba-

yonne tot Bilbao. De Basken gaven hun naam aan de

landstreek, waar zij woonden:  Biskaje, Gascogne of Viz-
caya genoemd. De schraalheid van de bodem noodzaakte

hen, inkomsten te zoeken in de visserij en later in de
koopvaardij. Basken dienden als matrozen en officie-

ren op de handels- en oorlogsvloten van Frankrijk en
Spanje, zij leverden admiraals en ontdekkers. Moedige

vissers die zij waren begonnen zij ook met de vangst van
de grote walvissen, die bij hun kust verschenen. Elk

jaar kwamen Noordkapers de Golf van Biskaje binnen, van
omstreeks 21 september tot de lente. In de herfst

trokken zij van de Noordkaap van Noorwegen en van IJs-
land naar het zuiden en de wijfjes zochten de Golf van
Biskaje op om er jongen te werpen. Des zomers kwamen

in de Golf af eh toe potvismannetjes, die bij de Basken
ook welkom waren om hun spermaceti en amber.16) Latere

schrijvers delen mede, dat de walvissen de visnetten der
Basken vernielden, dat deze trachtten ze te verjagen en
daarbij ontdekten, dat ze ongevaarlijk genoeg waren om
ze te vangen. Zo zouden de Basken tot de walvisvangst

zijn gekomen.17)
In de geschiedenis van de Baskische walvisvangst
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onderscheidt men de tijd van de kustvisserij, die bloei-
de in de 13de en 14de eeuw, en de verre visserij, eerst
bij Noorwegen en IJsland, daarna ook bij New Foundland
en Spitsbergen.

(A) De kustvisserij in de Golf van Biskale

De eerste stellige berichten over dit bedrijf date-
ren van 1197 en 1237. In 1197 gaf de souverein van
Gascogne, koning Jan zonder land van Engeland, aan een
zekere Vital de Biole het recht om 50 livres te heffen
van de eerste twee walvissen, die jaarlijks door de be-
woners van Biarritz werden gevangen.18) Ook andere
oorkonden bewijzen, dat sedert het einde van de 12de
eeuw - misschien nog vroeger - de bewoners van Biarritz
en sedert het begin van de 13de eeuw die van Zarauz
(even   bewesten San Sebastidn) walvissen vingen.19) In
deze stukken blijkt de walvisvangst destijds reeds een
gevestigd bedrijf te zijn. Deze visserij kreeg dan ook
betekenis als belastingobject. Eduard III (1327-1377),
koning van Engeland en heer van Guyenne, genoot 6 livres
van elke walvis, die de haven van Biarritz werd binnen-
gebracht.20)

De plaatsen, waar in de Middeleeuwen, in de 16de en
de 17de eeuw op de walvisvangst werd uitgereed, liggen
aan het verste uiteinde van de uitgestrekte Golf van
Biskaje: in het eigenlijke Baskenland en in de daaraan
grenzende streken, te weten Asturio in Spanje en Guyenne
in Frankrijk. In Biskaje worden de Franse plaatsen
Biarritz, Bayonne, Bidart, Saint-Jean de Luz en Ciboure
genoemd, welke in de 17de eeuw aan de Britten en NedeF-
landers vele harpoeniers, sloepstuurders, lijnschieters
en speksnijders leverden, en de Spaanse plaatsen Socoa,
Fontarabia, Pasajes, San Sebastian, Zarauz, Guetaria,
Ondarroa, Lequeytio en Bermeo. Buiten Frans en Spaans
Biskaje werd de walvisvangst gedreven door Fransen be-
noorden de rivier de Adour vanuit Cap Breton en Vieux
Boucau, en door Spanjaarden bewesten Biskaje vanuit Cas-
tro-Urdiales, Laredo, Santander, San Vicente de la Bar-
quera, Rivadesella, Luanco en Luarca.21)

De Baskische walvisvaart was waarschijnlijk een
autochtoon bedri jf: van enige invloed  van de Noorse
walvisvaart op haar ontstaan is tot dusver niets geble-
ken. Zij begon als kustvisserij en deze vorm handhaaf-
de zich tot in de 18de eeuw. Op de heuvels werden in
het winterhalfjaar uitkijkposten geplaatst en waar het
land laag was, uitkijktorens gebouwd, om de Noordkaper,
die de Basken „bonne baleine" noemden, te signaleren.
Bespeurde de uitkijk een ademwolk, dan maakte hij alarm
en van alle kanten kwamen dan de vissers aansnellen.
Op het strand lagen de sloepen, voorzien van wapens,
lijnen, riemen, brood, wijn en cider. Acht of tien man
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sprongen in een sloep, deze werd snel te water gelaten,

gleed   „als een bliksemschicht"   in het natte element   en

stevende op de walvis af.22)
De Basken gebruikten bij hun kustvisserij de har-

poen op een wijze, die ook werd toegepast door primitie
-

ve volken, zoals Eskimo's en Noordamerikaanse Indianen,

en door de Japanners bij de jacht op Noordkapers en Ba-

laenopteridae. Aan het einde van de harpoenlijn was

namelijk een grote blaas bevestigd, die na het treffen

van de walvis overboord werd geworpen, op het water

dreef en de koers van het getroffen dier aangaf. Met

lansen moest het daarna worden afgemaakt.23) Deze

jachtmethode is later verbeterd: de Basken, die in

Britse en Nederlandse dienst traden, hielden de lijn

vast en lieten de walvis de sloep achter zich aanslepen.

Elke harpoen droeg het merk van de eigenaar. Hij was
5 tot 6 voet lang, de houten schacht meegerekend, en om

-de staaf sloot een ruime ijzeren ring, waaraan de lijn

was vastgemaakt.24)
De gevangen walvis werd verdeeld onder hen, die een

of meer harpoenen  in  het dier hadden geschoten. De

harpoenier was de sterkste en bekwaamste walvisvaarder

en genoot veel aanzien;  hij commandeerde de sloepstuur
-

der en de roeiers. Het aandeel van elke sloep, die een

harpoen in de walvis had geschoten, werd vermoedelijk

volgens een vooraf bepaalde sleutel tussen de harpoenier,
zijn sloepsgasten en de eigenaars  van de sloep en van

het gereedschap verdeeld. De sloep en de uitrusting

waren in vele gevallen te kostbaar om alleen door de

vissers gefinancierd te worden; er was meermalen kapi-

taal van andere, vermogende lieden nodig, die ook een
deel van de vangst kregen.25)

Het gevolg was een ingewikkelde verdeling van de

opbrengst tussen walvisvaarders en de eigenaren'van de

sloepen en het gereedschap alsmede tussen de bemanning

van de sloepen welke als eerste, tweede en volgende in

de walvis schoten, waarbij ook de dorpskerk een bepaald

deel kreeg voor de dorpsarmen en de landsheer een deel

opeiste.26) Het beloningsstelsel in de kapitalistische

walvisvangst, zoals de Britse en Nederlandse reders je-

gens hun Baskisch en ander personeel toepasten, was een-
voudiger, zoals op p. 91 zal blijken, vermoedelijk omdat

hierbij de kapitaalverschaffer en ondernemer een groter

overwicht op de walvisvaarders (nu hun werknemers) had-
den.

De kustvisserij in de Golf van Biskaje ging na 1600

gestadig achteruit en was na 1700 weinig belangrijk.27)
De oorzaak van dit verval is het verdwijnen van de

Noordkaper uit de Golf van Biskaje, omdat de kustvisse-
rij voornamelijk wijfjes met jongen ving en op deze

wijze de walvisstapel ernstige schade toebracht.
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(B) De verre walvisvaart van de Basken

Over de uitbreiding van de Baskische walvisvaart is
weinig bekend. In de 15de eeuw zijn de Basken overge-
gaan van de kustvisserij naar de verre walvisvaart,28)
geholpen door de verbetering van het kompas, naar men
zegt.29) Als men let op de moeilijkheden, die nog in
de 19de eeuw het flensen of afspekken van een walvis in
open zee in de gematigde en koude luchtstreken oplever-
de, dan moet men wel aannemen, dat de Baskische walvis-
vaarders steeds de bescherming van het land zochten om
de walvis te flensen. In elk geval zijn voor deze ver-
re visserij grotere schepen, talrijker bemanning en be-
tere gereedschappen nodig geweest en heeft de walvis-
vangst belangrijke technische verbeteringen ondergaan.
Jenkins deelt mede, dat Middeleeuwse documenten uit Ba-
yonne melding maken  van de „baleinier"; dit was een
speciaal, voor die tijd goed zeewaardig type schip van
80 tot 100 ton. Dit type diende vermoedelijk voor de
walvisvaart in volle zee en werd overgenomen door ka-
pers.30) De verre visserij vereiste aanzienlijk meer
kapitaal dan de kustvisserij. Het kapitaal, dat de
inwoners van Biskaje niet bijeen konden brengen, werd
voorgeschoten door vermogende lieden in de naburige gro-
te handelssteden, met name Bordeaux en La Rochelle,31)
Bilbao en Santander.

De Baskische walvisvaarders zijn waarschijnlijk
eerst naar Noord-Noorwegen en IJsland gezeild en pas ge-
ruime tijd daarna naar New Foundland en niet omgekeerd,
zoals op grond van een onbevestigde traditie uit de 17de
eeuw dikwijls is aangenomen.32) Een kroniek van IJs-
land deelt mede, dat in 1412 20 schepen uit Biskaje en
Bayonne, uitgerust voor de walvisvangst, binnenvielen in
de Grundarfjord, tot verrassing van de IJslanders.33)
De Franse ontdekkingsreiziger Jacques Cartier, die in
1534 en 1535 Canada bezocht, vermeldde niets over Franse
vissers op deze kust. Michel Vaucaire acht het daarom
waarschijnlijk, dat de Baskische en Franse vissers eerst
na Cartiers reizen naar New Foundland of „Terre Neuve"
zeilden, waar de kabeljauwvisserij belangrijker werd dan
de walvisvangst.34) Een koopman te Bristol berichtte
in 1578, dat hij op zijn vier reizen naar New Foundland
gemiddeld ruim 100 Spaanse kabeljauwvissers had aange-
troffen, 20 tot 30 walvisvaarders en verder Portugezen,
Fransen en Engelsen.35) De Baskische walvisvaarders
beschikten daar over de grootste en beste schepen, tot
400 ton groot, met 40 koppen, drie masten, drie grote
loggerzeilen, zand als ballast en een fornuis van met-
selwerk op het dek voor het koken van het walvisspek.
De walvisvaarders bleven van juni tot december uit, de
kabel jauwvissers, die kleinere schepen hadden, van
maart tot september.36) Een Engels vissersvaartuig,
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dat in 1594 de Sint-Laurensbaai bezocht, vond de wrakken
van twee grote Baskische walvisschepen, die daar drie
jaar tevoren waren vergaan. De Engelsen borgen er 700
tot 800 walvisbaarden uit, maar geen traan.37)   Op
19 april 1602 verlieten zeven walvisschepen Saint-Jeande Luz met New Foundland als bestemming.38)

De Basken hielden de walvis die zij ten Oosten van

New Foundland vingen, voor een andere soort dan de wal-
vis  die  ze  in  de  Golf van Biskaje jaagden; Zij noemden
de Amerikaanse walvis de Sardaco Baleo of Sarde, dat
betekent de walvis die in scholen zwemt.39) Dit dier
moet echter de Noordkaper zijn geweest. In de Sint-

Laurensbaai, die de Basken Grand baya of grote baai
noemden, vonden zij een walvis, die wel tweemaal de om-
vang van de Sarde en veel langere baarden had en die
traan leverde welke altijd helder en vloeibaar was, ter-
wijl de traan van de Sarde steeds troebel was. De Bas-

ken noemden hem de „Grand-bayaco baleo" of Grote-baai-
walvis, een benaming, die men ook wel bij de Britten en
Nederlanders in het begin der 17de eeuw aantreft.40)
De Grote-baai-walvis is ongetwijfeld de Groenlandse wal-
vis, maar het is opmerkelijk, dat de Basken dit Arc-
tische dier zover zuidelijk in de Sint-Laurensbaai heb-
ben aangetroffen. Dat kan alleen des winters zijn ge-
weest, als het drijfijs uit Straat Davis tot voorbij
New Foundland drijft.

Daar de Golf van Sint Laurens voor de walvisvangst
een klein gebied is, voeren de Basken door de Straat van
Belle Isle naar Labrador 41) op zoek naar wild. Toen
de walvisvangst bij Spitsbergen zich ontwikkelde, schij-

nen zij de omgeving van New Foundland te hebben verlaten
om voortaan Spitsbergen te bezoeken. Zij waren daar
echter niet de eersten, want de Engelsen waren hun in
1610 voorgegaan. Het eerste Baskische walvisschip, dat
voorzover bekend in 1612 uit San Sebastidn naar Spits-
bergen voer, had een Engelse loods, Nicholas Woodcock
genaamd, AAn boord.42) In 1613 zeilden reeds acht
schepen uit San Sebastidn, een uit Bordeaux en een uit
La Rochelle naar Spitsbergen.43)

Omdat de Nederlanders in 1612 hun eerste tocht op
de walvisvaart naar Spitsbergen hadden gedaan en de Bas-
ken daar nog vreemd waren, hebben de laatsten in 1613
getracht Nederlandse loodsen daarheen aan te werven.
In het begin   van   dat jaar deelden enige „experte" stuur-
lieden te Amsterdam aan de Admiraliteit aldaar mede, dat
zij door zekere kooplieden waren gehuurd om met tien of
twaalf grote schepen uit Biskaje naar het noorden ter
walvisvangst te varen. Zij vroegen hiertoe verlof van
de burgemeesters en kregen dat, op voorwaarde, dat zij
niets zouden ondernemen, dat de Republiek zou kunnen be-
nadelen. Over Rotterdam zouden zij naar Biskaje rei-
zen. 44)
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Omstreeks dezelfde tijd ontvingen de Staten-Gene-
raal bericht, dat in Biskaje tien of twaalf grote sche-
pen van 200, 300 en meer last werden uitgerust, zoge-
naamd voor de walvisvangst om de Noord. Zij maakten
zich ongerust, dat deze schepen iets anders in de zin
hadden, bijvoorbeeld een aanslag op de bezittingen van
de Republiek, die in oorlog met Spanje was, - „dewijle
men dat daervoor hout, dat sodaenige groote schepen tot
sulcke neringe gants onbequaem zijn, ter respective van
soodanige groote costen".45) Uit deze opmerking
blijkt, dat de Basken voor de walvisvaart, waarin zij
een lange ervaring hadden, veel grotere schepen gebruik-
ten dan de Nederlanders. De Staten-Generaal gelastten
daarom de Admiraliteitscolleges te Amsterdam en Rotter-
dam de bovengenoemde stuurlieden over te halen uit hun
huur te scheiden en zo dat niet gelukte, hun het vertrek
naar Biskaje te beletten.46)

In de eerste jaren na 1612 vertoonden zich geregeld
Baskische walvisschepen bij Spitsbergen onder hun eigen
of onder vreemde, bijvoorbeeld Deense vlag. Zij konden
de felle concurrentiestrijd met de Britten en Nederlan-
ders, die soms gepaard ging met gewelddadigheden, niet
bolwerken omdat hun aantal ver in de minderheid was en
vermoedelijk velen van hun personeel werden weggelokt
door de aanbiedingen van andere naties. De Basken be-
klaagden zich over het laatste bij Lodewijk XIII van
Frankrijk, maar tevergeefs. Wel verbood in 1614 de
koning van Spanje zijn onderdanen dienst te nemen op
Nederlandse schepen op straffe van de dood en van ver-
beurdverklaring van hun goederen,47) en volgde de koning
van Frankrijk dat voorbeeld in 1633,48) maar deze verbo-
den, die gericht waren tegen de Nederlanders als de ge-
vaarlijkste mededingers, werden slecht gehandhaafd en
werkten weinig uit.

Bij deze tegenspoed voor de walvisreders in Biskaje
kwamen nog de oorlogen tussen Spanje en Frankrijk in de
17de eeuw. Vreemde kapers loerden op de Baskische wal-
visschepen en de oorlog teisterde meermalen Biskaje.
In 1636 bezetten de Spanjaarden  Frans Ciboure en Saint-
Jean de Luz en namen daar 14 grote schepen, die juist
uit de Noordelijke IJszee waren teruggekeerd, geladen
met walvisspek en baarden.49) Voor een bloeiende be-
drijfstak is zulk een slag niet dodelijk, maar de Bas-
kische walvisvaart, die reeds door andere oorzaken ach-
teruit ging, kwam zob verlies moeilijk te boven. Tot
in de 18de eeuw hebben enige Baskische reders de visse-
rij volgehouden.

Aan de Basken komt de eer toe te zijn begonnen met
het koken van walvisspek aan boord. Boven is vermeld,
dat een koopman uit Bristol in 1578 berichtte over dek-
fornuizen voor het koken van traan bij New Foundland.
Walvisvaarders kookten bij voorkeur op het land, omdat
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daar meer ruimte en minder brandgevaar was. De Basken
gingen eerst algemeen over tot het koken aan boord, toen
de Britten en Nederlanderd hun de toegang tot de Arc-
tische eilanden ontzegden; tot het midden van de 17de
eeuw werd algemeen traan op het strand van deze eilanden
gekookt. De uitvinding van het koken aan boord, welke
liever herinvoering moet heten, is toegeschreven aan een
inwoner van Ciboure, met de naam Francois Soupite of
Sopite, en wordt gedateerd in het tweAde kwart van de
17de eeuw.50) Voor het vele werk, dat dit koken met
zich bracht, was een uitgebreide bemanning nodig. On-

danks voorzorgsmaatregelen bestond er altijd groot
brandgevaar op de Baskische walvisschepen en ging soms
een schip door brand verloren.51)

Toen omstreeks het midden van de 17de eeuw de wal-
visvangst bij de Arctische eilanden niet meer loonde,
gingen de Britten en Nederlanders over tot de vangst in
volle zee en later in het drijfijs. Zij kookten het
spek toen niet meer op het strand, maar pakten het in
vaten en vervoerden het naar het vaderland om het daar
tot traan te laten koken. Het voorbeeld der Basken om
het spek aan boord te koken, hebben zij niet gevolgd,
vermoedelijk om de volgende drie redenen. (1) De af-
stand van de Poolzee naar de thuishaven was voor hen
korter dan voor de Basken, zodat het spek in versere
staat aankwam en betere traan leverde dan bij de Basken
het geval zou zijn. (2) Zij schuwden het brandgevaar
aan boord en (3) ook het vele en zware extrawerk, dat
het traankoken aan boord vereiste en dat de reeds korte
vangsttijd nog verkortte.

Niet alleen bij IJsland en New Foundland, ook bij
de kust van Noord-Noorwegen hebben de Basken in de 16de
eeuw walvis gevangen. Tegen het einde van deze eeuw
zijn de Britten hen naar de Noordkaap gevolgd. Er is

weinig bekend over de aktiviteit der Basken bij de
Noordkaap, maar zij blijken er nog aan het einde der
17de eeuw te vissen. Een schip uit San Sebastidn ving
in 1688, 1689 en 1690 Noordkapers bij Magera, het ei-
landje, waarop de Noordkaap ligt. In het laatstge-
noemde jaar kwam een Bask met een walvis de Wandefjord
binnen,  flenste deze en kookte aldaar het spek. Hij
had er in alle drie seizoenen een volle lading gekre-
gen.52)

De Basken volgden de Nederlanders naar Straat Da-
vis, toen de walvisvaart hier omstreeks 1720 belangrijk
werd. Er zijn verschillende berichten van hun aanwe-zigheid  in die Straat, al waren  zi j  daar niet talrijk.53)

De achteruitgang van de walvisvaart der Basken, die
de leermeesters waren van de Britten, de Nederlanders en
de Denen, tengevolge van de uitsluitingspolitiek van de-
ze volken wekte de wrevel der Franse geschiedschrijvers.
„Oh! vous abeilles, c'est ainsi que vous faites le miel
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pour les autres  sans en profiter vous-memes ", verzucht
een van hen. Hij vermeldt met trots, dat de Baskische
walvisvaarders aan de Hollanders hun bedrijf leerden en
dat de Noordsche Compagnie, gesticht voor de walvis-
vaart in Holland, zelfs in het openbaar standbeelden op-
richtte voor de bekwaamste der Baskische gezagvoerders
en harpoeniers om hen te vleien; men kon deze stand-
beelden, gekleed naar de vroegere mode der Basken, nog
in Holland bezichtigen.54) Mij is echter van derge-
lijke ongebruikelijke eretekenen niets bekend;  vermoe-
delijk berusten zij op een „Gasconnade", een blufferij,
waarvoor de bewoners van Gascogne (d.i. „Baskenland" )
bekend stonden.

Hoewel er weinig gepubliceerd is over de opkomst
van de walvisvaart der Basken, staat het vast, dat zij
de eersten zijn geweest, die de walvisvaart op kapita-
listische grondslag hebben georganiseerd en uitgebreid
tot een bedrijfstak van internationale betekenis, en
dat de bloeiende walvisvaart der Britten en Nederlanders
is gebouwd op grondslagen, die gelegd zijn door de
stoutmoedige vissers en zeelieden van het grensgebied
tussen Frankrijk en Spanje. In hoofdstuk IV zal ik op
de rol van de Basken op de Nederlandse walvisvloot uit-
voeriger terugkomen.

3. Het begin van de walvisvaart van de Britten en
Nederlanders

(A) De Britse walvisvangst

In de 16de eeuw zijn de Britten in bescheiden om-
vang de walvisvangst gaan uitoefenen. Dit bedrijf
stond in nauw verband met de uitbreiding van hun handel
en scheepvaart op Noord-Europa. Deze uitbreiding kwam
tot uiting in de oprichting van de „Fellowship of Eng-
lish  Merchants for Discovery  of New Trades"  in  1553.
Dit was een combinatie van kooplieden, merendeels te
Londen gevestigd, voor het drijven van handel met Rus-
land:     daarom  was haar populaire  naam „The Muscovy  Com-
pany". Zij kreeg spoedig ook belangstelling voor de
walvisvaart, welke door de Basken vermoedelijk reeds ge-
ruime tijd bij Noord-Noorwegen werd uitgeoefend. Bij
de verlenging van het charter der compagnie in 1576 ont-
ving zij voor twintig jaar koninklijk octrooi voor de
walvisvangst en het traankoken in alle zee6n op het
Noordelijk halfrond.55) Uit dit octrooi blijkt, dat
zij reeds Basken had gehuurd om de Engelsen op de wal-
visvaart behulpzaam te zijn, want de Engelsen hadden nog
geen ervaring van dit nieuwe bedrijf.

Er is een brief uit dezelfde tijd bewaard, geda-
teerd 1575, waarin een Engels koopman aan een vriend in-
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lichtingen vraagt over de walvisvaart;  het antwoord is

erbij gevoegd. In het antwoord staat, dat er voor een
schip van 200 ton, bestemd voor dat bedrijf, 55 man no-

dig zijn, waaronder 5 harpoeniers; Zij dienen in april

naar Wardhouse (VardBhus in Oost-Finmarken) te vertrek-
ken. Daarna volgt een uitvoerige inventaris van de
victualie en gereedschappen nodig voor de reis, onder
andere 800 lege okshoofden (d.z. grote vaten), 5 kook-
ketels, elk van 150 liter, 5 sloepen en een groot aan-
tal gereedschappen. Hieronder worden verscheidene met

Spaans-Baskische benamingen vermeld, nl. 6 quintalmes
(waarschijnlijk verschrijving van quintaledos,  d.z. va-
ten), 10 estachas (harpoenlijnen), 10 arporieras (har-
poenen ) ,6 machicos (grote messen bestend  „om de walvis
in zijn geheel te snijden"), 24 machetos (kleinere  mes-
sen om het walvisspek klein te snijden) en 500 spijkers

„voor  carabelie  voor de huizen", waarmee mogelijk  spi j-
kers voor karveelschepen en loodsen bij de vangplaatsen
worden bedoeld.56) Uit deze opsomming blijkt, dat de
Britten veel aan de Baskische walvisvaarders hebben ont-

leend en dat zij in Finmarken huizen, loodsen en ver-
moedelijk ook fornuizen bouwden om het spek van de ge-
vangen Noordkapers aan land te koken.

Ook op New Foundland richtten de Britten hun be-
langstelling, maar hun walvisvaart schijnt daar onbe-
langrijk te zijn geweest. Britse kabeljauwvissers en
ontdekkingsreizigers deden mededelingen over de vele

walvissen in de omgeving van dat eiland. In 1583 be-
zocht Sir Richard Whitbourne de Golf van Sint Laurens
om  ruilhandel  met de „wilden"  te  dri jven, walvissen  te
vangen en traan te koken, „zoals de Biskajers daar elk
jaar op grote schaal doen". De expeditie beperkte
zich echter tot de jacht op herten en pelsdieren op New
Foundland.57) Ook voor het Britse scheepje de „Grace"
van Bristol, dat in 1594 in de Sint-Laurensbaai uit de
wrakken van twee Baskische walvisschepen baarden borg,
blijkt de walvisvangst bijzaak te zijn geweest.58)

Hoewel de Britten reeds in de 16de eeuw de walvis-
vaart uitoefenden en kooplieden van Hull vanaf 1598 ge-

regeld schepen uitrustten voor deze visserij bij IJsland
en de Noordkaap, heeft het nog enige jaren geduurd voor-
dat zij haar hebben uitgebreid naar de Noordelijke IJs-
zee. In 1603 deed schipper Stephen Bennett, die voor
de Muscovy Company voer, bij toeval Bereneiland aan, dat
de Britten nog niet kenden;  hij noemde het naar een van

zijn reders ,Bherie Island". Hij rapporteerde,   dat  op
dit eiland o.a. walrussen voorkwamen. Dadelijk greep
de Company deze winstmogelijkheid aan. In 1605 begon-
nen de geregelde walrusvangst en traanwinniBg door de
Company op „Cherie Island", voorlopig met een schip  per
jaar. Behalve het spek werden de koppen der dieren
verzameld om de lange stoottanden, en na 1611 ook de
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huiden. Vooral het ivoor van de tanden was waardevol.
Reeds in 1607 kwamen er echter mededingers, namelijk
walvisvaarders van Hull. Deze concurrenten, die zich
niet stoorden aan het octrooi van de Muscovy Company,
werden „interlopers" - in het Nederlands „lorredraai-
ers"   -   genoemd.

De jacht op de trage walrussen was niet zonder ge-
vaar, maar betrekkelijk eenvoudig en het aantal van de-
ze dieren op Bereneiland verminderde dan ook snel.59)
Na enige jaren zocht de Muscovy Company andere jacht-
velden op Spitsbergen.   Deze eilandengroep was op
17 juni 1596 ontdekt door een Nederlandse expeditie on-
der leiding van Jan Cornelisz Rijp en Jacob van Heems-
kerck met Willem Barendsz van Terschelling als nautisch
leider. Zij   noemden  haar „ Spitsbergen". In 1607 werd
zij weer bezocht door de Britse ontdekkingsreiziger Hen-
ry Hudson. Voorzover bekend vestigde hij voor het
eerst de aandacht op de vele walrussen, robben en wal-
vissen in de baaien van Spitsbergen.60) In 1610 zond
de Muscovy Company daarom haar schipper Jonas Poole ter
verkenning naar Spitsbergen. Hij berichtte, dat het
daar van walvissen wemelde. In het volgend jaar ver-
plaatste de Company dan ook haar hoofdbedrijf in de
Poolzee naar dat eiland. De gezaghebbende aardrijks-
kundigen van die tijd hielden Spitsbergen, dat nog niet
omzeild was, voor een deel van Groenland, dat zich vol-
gens hun voorstelling via de Noordpool naar het oosten
voortzette onder de naam „Nieuw Groenland". De walvis-
vangst concentreerde zich in de eerste dertig jaren in
de westelijke fjorden van Spitsbergen, dat ook Groenland
werd genoemd. Zij heette daarom tot haar einde de
„Groenlandvaart". De walvis   die  men daar jaagde, blbek
een andere, betere soort dan de Noordkaper te zijn en
werd de „Groenlandse walvis" genoemd. Bij de Neder-
landers heette hij dikwijls „Eylandsche walvisch", ver-
moedelijk omdat Spitsbergen spoedig een eilandengroep,
los van Groenland, bleek te zijn.61)

De Muscovy Company zond in 1611 twee schepen naar
Spitsbergen onder bevel van de schippers Bennett en
Poole, waarop zich zes Baskische harpoeniers uit Saint-
Jean de Luz bevonden. De mededingers zaten de Company
ook nu weer op de hielen: in hetzelfde seizoen ver-
scheen schipper Thomas Marmaduke uit Hull om bij Spits-
bergen walvis te vangen. Toen Bennett en Poole door
tegenslag beiden hun schip op de kust van Spitsbergen
verloren, nam Marmaduke hen met hun scheepsvolk edelmoe-
dig aan boord, in weerwil van de bittere concurrentie-
strijd, welke zijn reders met hun maatschappi j voer-
den.62)

De Muscovy Company hield ondanks deze tegenslag
vol en zond in 1612 weer twee schepen, een onder bevel
van Russell en Thomas Edge, het andere onder Bennett en
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Poole, naar Spitsbergen. Zij vingen 17 walvissen en
enige walrussen, welke samen 180 vaten traan leverden.
Dat lijkt weinig, maar was blijkbaar een bemoedigend
resultaat, want in het volgend jaar kwamen er meer mede-
dingers opzetten. Onder hen waren twee Britse inter-
lopers, waarvan een weer Marmaduke was, voorts een
Spaans schip van San Sebastidn en een Nederlands schip
van Amsterdam. De schipper hiervan was Willem van Muy-
den en het had, evenals het Spaanse schip, een Britse
loods aan boord. Deze loods heette Allan Sallowes.
Hij had jarenlang in dienst van de Muscovy Company de
IJszee bevaren.63)

De Nederlanders waren enige jaren tevoren de Com-
pany naar de Witte Zee gevolgd en hadden de Engelsen in
de handel met Noord-Rusland spoedig voorbijgestreefd.
Ook in Zuid-Azio waren zij enige jaren na de Britten op
het toneel verschenen en dongen zij naar de eerste
plaats. Nu voeren zij weer in het kielzog van de Brit-
se walvisvaarders naar Spitsbergen, nadat Britse pio-
niers hadden aangetoond, dat daar met jacht en visserij
geld te verdienen was. Het is geen wonder, dat schip-
per Thomas Edge wrevelig en sarcastisch over onze land-
genoten schreef:  „They kept their wont in following of
the British steps".64) Zij zouden weldra de gevaar-
lijkste mededingers van de Britse walvisvaarders worden.

(B) De voorbereiding van de Nederlandse walvisvaart

De Nederlandse ontdekkingsreizen naar de Noordelij-
ke IJszee in 1594, 1595 en 1596-97 zijn te beschouwen
als een onbedoelde voorbereiding van de Nederlandse
deelname in de walvisvangst. Het eigenlijke doel was
het vinden van de Noordoostelijke doorvaart om Azia heen
naar Oost-India en niet het onderzoeken van de winstge-
vendheid van reizen naar de Poolstreken. Bij het uit-
rusten voor deze reizen hebben de Amsterdamse reders in-
tussen wel gedacht aan de vangst van robben en walvissen
in de IJszee als bijkomende bedrijvigheid. Zij wisten
immers van de walvis- en walrusvangst in Noord-Noorwegen
en Noord-Rusland in die jaren. Wellicht waren sommige
Nederlandse zeelieden in Britse dienst op deze vangst
geweest. In elk geval hadden de leiders van de Neder-
landse Poolexpedities hun grootste angst voor walvissen
overwonnen. Dit blijkt uit hun reisverslagen. Jan

Huyghen van Linschoten, die de eerste reis meemaakte,
bericht, dat op 11 juli 1594 de Nederlandse vloot, welke
kort tevoren Kolgoejev gepasseerd was, drie Russische
scheepjes om inlichtingen vroeg over de verdere koers
naar het oosten. De Russen vertelden, dat men wel"

door Vaygats soude moghen varen, maer dat haer daer soo
groote menichte van walvisschen ende zeepaerden (d.z.
walrussen) onthielden, dat daer geen schepen door moch-
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ten comen, of sy vernielden se - 'twelck wy ons wel ge-
troost lieten, wenschede anders geen belet ofte hinder
te vinden", vervolgt Jan Huyghen op humoristische  toon.
Ook andere onheilsvoorspellingen der Russen werden met
Hollandse nuchterheid aangehoord. „Wy hoorende al de-
se beuselingen ende variabele verdichtsels, verstonden
wel datse dit alles seyden om ons by avontuer bevreesd
te maken."65)

De expeditie had trouwens gereedschap mee voor de
vangst van „zeemonsters". Op 14 juli 1594 lagen de Ne-
derlandse schepen op de rede van het eiland Sengeiski
ten zuiden van Kolgoejev. Daar zagen de opvarenden
enige walvissen van een niet nader genoemde soort. Jan
Huyghen verhaalt: „Wy vervolghden se met de jachten
(d.z. de kleinste zeilschepen der expeditie ) ende joeg-
hen se dickwils hier en daer op het droogh, maer door
faute van harpoenijsers en conden gheen ghewelt daerte-
ghens ghebruycken." De harpoenen waren blijkbaar niet
bij der hand of te klein in aantal of formaat. Ten-
slotte kregen de Nederlanders een harpoen in de rug van
een kleine walvis, 33 tot 34 voet lang. Hij stierf
door bloedverlies of uitputting, werd op het strand ge-
sleept en ontweid. Zij vulden 20 tonnen spek en lieten
de rest liggen. Terwijl zij de walvis afspekten, na-derde telkens zijn „macker" (zonder twijfel zijn moeder)
tot op een steenworp van het strand. Maar zij deden
geen moeite ook haar te vangen, daar zij onvoldoende ge-
reedschap en vaten hadden. Zij namen twee walvisribben
als herinnering mee naar het vaderland. De een kwam
terecht in het raadhuis te Enkhuizen, de ander in het
raadhuis te Haarlem.

De reders van de expeditie hebben aan de jacht en
visserij onderweg naar Oost-India slechts bijkomstige
betekenis toegekend en de schepen daarvoor onvoldoende
uitgerust. Ook schijnen de deelnemers aan de tocht
weinig met de walvisvangst vertrouwd te zijn geweest.
Jan Huyghen vertelt, dat zij de walvislever (die zeer
goed eetbaar is) niet durfden eten.66)

De Nederlanders van die tijd blijken echter het be-
lang van de walvis- en robbevangst wel te hebben inge-
zien. Jan Huyghen schrijft:  „Is te gelooven, dat soo
men der op toeleyden en op voorsien guam, men soude daer
sonder twijffel een goede visschetije af doen."67) De-
ze opmerking heeft de aandacht getrokken van de bekende
Middelburgse koopman Balthasar de Moucheron, die ijverde
voor het zoeken naar de Noordoostelijke doorvaart.   Op
6 april 1595 bracht hij een advies uit aan de Gedepu-
teerden van de Staten van Holland en Zeeland teneinde de
vaart benoorden AziE naar China te bevorderen.   Hij
stelde daarin voor, aan Straat Nassau (d.i. Joegorsky-
sjar,68) een fort op te richten ter beveiliging van de
passage naar China. Om de kosten, welke de regering
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voor dit fort zou moeten maken, te vergoeden, stelde hij
bovendien voor om „te verpachten den vangst van de wal-
visschen, zeehonden ende zeepaerden, die alles dienen
tot maecken van den traen, dat mettertijt wel soo veel
sal bedraeghen als 't onderhoudt van de guarnisoenen
kosten sal, overmidts de groote menichte dijersulcke
dierren in dyer zee sijn".69)

Ook op de derde reis van Willem Barendsz in 1596-97

werden harpoenen meegenomen. Onder de voorwerpen, wel-
ke in het Behouden Huys op Nova Zembla - het winterver-

blijf - zijn teruggevonden, bevinden zich een kleine
dubbele of vorkharpoen (met vier in plaats van twee
baarden) en een zware harpoen;  de laatste is voorzien
van weerhaken aan de baarden en van een ring, welke om
de schacht heen en weer kon schuiven en diende om de
harpoenlijn aan de harpoen te bevestigen.70)

De berichten over de Noordelijke IJszee, afkomstig
van Willem Barendsz en zijn reisgenoten, hebben stellig
de belangstelling van Nederlandse kooplieden voor de

visvangst en jacht in dat gebied gewekt. Het lag im-
mers niet ver van de route langs Noorwegen en Kola naar
Archangel, welke reeds twintig jaar lang werd bevaren.
In 1609 is uit Enkhuizen een buis van 50 last uitgereed

met als bestemming „de custe van Nova Zembla off daer-
omtrent om traen ende visscherije".71) Naast handel

was jacht op walvissen en robben blijkbaar het doel van
deze reis, welke geen succes is geworden. Mogelijk
zijn in dezelfde jaren tussen 1597 en 1612 meer reizen
naar Nova Zembla en omgeving ondernomen.

De  belangstelling voor produkten  van de IJszee,   te
weten traan en robbevellen, ging onder meer uit van
kooplieden die deze gewilde artikelen reeds elders had-
den gezocht, namelijk aan de Tafelbaai bij Kaap de Goede
Hoop. Personeel van de Oost-Indische Compagnie had ge-
meld, dat daar walvissen waren gezien en dat op de
stranden vele pelsrobben (eigenlijk zeeleeuwen) voorkwa-
men. Tot walvisvangst is het niet gekomen, wel tot
robbevangst, omdat dit bedrijf daar gemakkelijker was.
Een compagnie van Amsterdamse kooplieden rustte in 1609
een scheepje naar de Tafelbaai uit om daar robben te
vangen en handel met de inboorlingen te drijven. Deel-

hebbers in deze compagnie waren o.a. Isaac le Maire, de
bekende Waal die in dezelfde jaren de Oost-Indische Com-
pagnie dwarsboomde, Leonard Ranst en Jacques Merchys.
Een van hun schippers was Pieter Haye, die enige jaren
later als schipper naar Spitsbergen voer. De compagnie

koos de Tafelbaai als jachtgebied, omdat het octrooi van
de Oost-Indische Compagnie vanaf Kaap de Goede Hoop
oostwaarts strekte en de Tafelbaai niet onder dat oc-
trooi viel. De eerste reis in 1609 leverde een grote

vangst aan „zeewolven", zoals de Kaapse zeeleeuwen  wer-
den genoemd. De latere reizen waren minder winstge-
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vend. Zij zijn vermoedelijk gestaakt, toen in 1612 de
Nederlanders met de vangst van robben en walvissen bij
Spitsbergen zijn begonnen en vandaar traan en robbevel-
len goedkoper werden betrokken.72) Het is niet toeval-
lig, dat Ranst en Merchys behoorden tot de eersten, die
naar Spitsbergen uitreedden. Zij waren immers reeds
handelaren in traan en vellen afkomstig uit Zuid-Afrika.

Aangemoedigd door het succes van de Britten met de
walvis- en robbevangst bij Spitsbergen in 1610 en 1611
vormden enige Amsterdamse kooplieden, onder anderen Lam-
bert van Tweenhuysen, Jacques Niquet, Jacques Merchys en
Gillis Dodeur, een compagnie voor deelname in dat be-
drijf. Van Tweenhuysen was niet afkomstig uit Belgi6,
zoals beweerd is, maar uit Zwolle; hij was Lutheraan.
De andere genoemde reders waren echter afkomstig uit
Wallonio, zoals hun namen doen vermoeden. Van Tween-
huysen dreef handel met vele landen. Hij was de ini-
tiatiefnemer van de Nederlandse walvisvaart en van de
vaart en handel op de oostkust van Noord-Amerika.73)
Als mede-eigenaar van een zeepziederij te Haarlem, welke
traan verwerkte, heeft hij vermoedelijk belangstelling
voor de traanhandel en daardoor de walvisvaart opgevat.

Zijn compagnie zond in 1612 een schip van 140 last
met 36 koppen onder schipper Willem van Muyden naar
Spitsbergen. Zijn visloods was, zoals eerder gezegd ig
de Engelsman Allan Sallowes, die de Muscovy Company in
de IJszee had gediend. Zijn dienst was niet zonder ge-
vaar: een collega, Nicholas Woodcock, bracht in het-
zelfde jaar als vaarloods een Spaans schip van San Se-
bastidn naar Spitsbergen en werd voor zijn „landverraad"
zestien maanden in de Tower te Londen opgesloten.74)
In het volgende jaar 1613 voer Sallowes als stuurman op
een schip van Bordeaux weer naar Spitsbergen.

Het personeel van de Muscovy Company liet in 1612
het Nederlandse schip, de andere buitenlandse schepen en
de Britse lorredraaiers met rust. Maar Van Muyden
durfde toch niet te vissen in de baaien waar de schepen
van de Company lagen. Ondanks Sallowes' aanwezigheid
bracht hij door onbekendheid met de visgronden en met de
vangst slechts een kleine lading toevallig opgedane
baarden, spek en walrustanden thuis. De Nederlanders
waren kennelijk nog niet met de walvis- en robbevangst
vertrouwd, want de Britten en Spanjaarden deden in dat
jaar een goede vangst dankzij hun beschikking over Bas-
kische harpoeniers en speksnijders, welke Van Muyden
miste.

Het succes der andere naties deed de belangstelling
voor de walvisvaart in Nederland en elders aanzienlijk
toenemen. In 1613 verschenen bij Spitsbergen andermaal
schipper Van Muyden, nu met twee schepen, alsmede een
schip van een tweede Amsterdamse compagnie, twee schepen
van een Zaandamse rederi j, welke  zich  op de walrus jacht
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toelegden, en een schip van Hoorn, dat voor een Franse
compagnie voer. Andere schepen werden uitgerust in
vreemde havens:  acht te San Sebastidn, drie te Saint-
Jean de Luz, een te Bordeaux, twee te Duinkerken (in
Nederland gecharterd) en enige lorredraaiers in Groot-
Brittannia.75) Verscheidene Nederlandse schepen hadden
nog Britten als loods of instructeur aan boord, maar de
Amsterdamse compagnie van Lambert van Tweenhuysen had
twaalf Basken uit Saint-Jean de Luz gehuurd, namelijk
drie harpoeniers, drie sloepstuurders en zes speksnij-
ders.76)

De tweede bovengenoemde Nederlandse walviscompagnie
was opgericht door de Amsterdamse koopman IJsbrand Dob-
besen en de Londense kooplieden Thomas Bonner en Francis
Kirby. Deze Londenaren wilden vermoedelijk actie van
de Muscovy Company tegen hen als lorredraaiers onderno-

men, ontgaan. Zij sloten daarom een compagnonschap met
Dobbesen en charterden een schip in Nederland. In 1612

hadden zij een scheepje naar Bereneiland gestuurd om
daar walrussen te vangen; beiden waren meegevaren. In
1613 reedden zij samen met Dobbesen een Nederlands schip
voor de walvisvangst naar Spitsbergen uit.77)

De Muscovy Company trad in 1613 veel krachtiger te-

gen haar mededingers op dan in het voorafgaande jaar.
Zij verwachtte in 1613 meer kapers op de kust van Spits-
bergen en rustte daarom zeven schepen uit, voorzien van
bewapening en van een koninklijk patent, dat machtiging
verleende om mededingers - ook die van vreemde nationa-
liteit - desnoods met geweld te verdrijven van de plaat-
sen waar de Company viste. Het personeel van de Compa-
ny nam bij Spitsbergen verscheidene vreemde schepen
vangst en gereedschap af en verjoeg ze of liet ze dien-
sten voor een kleine beloning verrichten. Van de vier
Nederlandse schepen bleef slechts een van Zaandam onge-
moeid.78) De schepen van de Company hielden wegens
deze drijfjacht echter weinig tijd voor de walvisvangst
over, zodat de Company na afloop van het seizoen in 1613
beweerde, dat zij voor £3000 tot £4000 minder had ge-
vangen dan zij zonder·deze stoornis had kunnen vangen.79)

Het jaar 1613 was het begin van een hevige concur-
rentiestrijd tussen de Muscovy Company enerzijds en de
Britse lorredraaiers en vreemde walvisvaarders ander-
zijds. Deze strijd is in de volgende tien jaar op
diplomatiek terrein gevoerd door politici en kenners
van het volkenrecht met wisseling van uitvoerige memo-
randa en scherpe nota's, maar hij is in hoofdzaak bij
Spitsbergen uitgevochten. Daar is meermalen formele
oorlog gevoerd met scherp geschut, aanhouding en ver-
jaging van schepen, inbeslagneming en vernieling van
andermans materiaal en vangst en met overvloedige pro-
testen en dreigementen. De beslissing is op Spitsber-
gen gevallen. Daar zegevierde het recht van de sterk-
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sten. De twee sterkste partijen, namelijk de Muscovy
Company en de Noordsche Compagnie, waarin de Nederlan-
ders zich in 1614 aaneen gesloten hadden, kwamen, het
twisten moe, na enige jaren tot een stilzwijgend verge-
lijk en bakenden elk een eigen invloedssfeer af. De
zwakste partijen, dat waren de Fransen, Spanjaarden en
Denen, werden slechts in enige uithoeken van Spitsbergen
geduld.

Zover was het echter nog niet bij het aanbreken van
het jaar 1614. De liefhebberij voor deelname in de
walvisvaart was in Nederland door de tegenslag van het
voorafgaande jaar niet verminderd. De walvissen in de
fjorden van dit Poolland waren immers zo talrijk, dat
een latere schrijver zegt: „Weleer,   bij  het  doen  der
eerste togten in dit wereldoord, vooral tussen de 77 en
79 graden, kon men zulk een groot aantal dezer dieren
bij elkanderen zien, dat het fonteinsgewijze waterspui-
ten uit hunne spuitbuizen, door de eerste bezoekers de-
zer zeeMn vergeleken wierd met een groot aantal van
rookende schoorsteenen eener geheele  stad. "80) Velen
hoopten daarom met de walvisvaart goede winst te be-
halen.

Ook in de handelssteden der Republiek buiten Am-
sterdam zijn in het begin van 1614 compagniean opge-
richt, welke walvisschepen wilden uitrusten. Het gro-
te vraagstuk was echter, hoe de verwachte tegenstand van
de sterkste mededinger, de Muscovy Company, te breken.
Daarvoor was bundeling van krachten nodig, m.a.w. aan-
eensluiting van de deelnemers aan deze visserij, zo mo-
gelijk bevorderd door het verlenen van een octrooi door
de overheid der Republiek.

De betrokken deelnemers staken dan ook spoedig de
hoofden bijeen en vroegen gezamenlijk de Staten-Generaal
een octrooi voor het oprichten van een combinatie van
hun ondernemingen, weldra de Noordsche of Groenlandsche
Compagnie genoemd, welke in de Republiek het uitsluitend
recht tot uitoefening van de walvisvaart zou krijgen.
Dat octrooi is spoedig verleend en daarmee was de Noord-
sche Compagnie in het leven geroepen.

De toedracht van deze octrooiverlening en de op-
richting van deze monopolistische organisatie zullen wij
bespreken in hoofdstuk VI, dat aan de geschiedenis der
Noordsche Compagnie gewijd is. Vooraf beschrijven wij
in hoofdstuk III, IV en V de produktiefactoren en de
techniek van de Nederlandse walvisvaart, zonder welke
een goed begrip van haar verdere geschiedenis niet goed
mogelijk is.

Over het tijdstip van de aanvang der eigenlijke
Nederlandse walvis- en robbevangst heeft verschil van
mening bestaan. Het eerste historische overzicht daar-
van in het werk van Zorgdrager noemt het jaar 1611.81)
Het was dicht bij de waarheid, maar niet volkomen cor-
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rect. S. Muller Fzn. noemt in zijn gezaghebbende werk
over de Noordsche Compagnie   (1874)   1612 als beginj aar,
op grond van zijn archiefwerk.   R.C. Bakhuizen van den
Brink, archivaris van het Algemeen Rijksarchief, heeft
in vage bewoordingen en terloops beweerd, dat het be-drijf v66r 1612, namelijk in de 16de eeuw begonnen is.82)
Hierop afgaande hebben A.B. van Deinse en S. Lootsma
met te grote stelligheid geconcludeerd, dat Nederlanders
in de 16de eeuw ter walvisvangst in Noord-Europa zijn
gevaren.83)

De door Van Deinse en Lootsma aangehaalde bewijzen

zijn echter niet overtuigend. Verscheidene daarvan
zijn door S. Hart onderzocht en niet steekhoudend ge-
noemd.84) Bij gebrek aan overtuigend bewijs blijve men
bij S. Mullers mening, dat de Nederlandse walvisvaart in
1612 is begonnen. Hij merkte op, dat er tussen de Ne-
derlandse ontdekkingsreizen in de IJszee en de walvis-
vaart „nauweli jks eenig verband bestond".85) Dat neemt

echter niet weg, dat deze reizen de Nederlandse zeelie-
den vertrouwd hebben gemaakt met de IJszee en hen op de
hoogte van de aanwezigheid van vele walvissen en robben
hebben gebracht.

4. Factoren voor het ontstaan van de Nederlandse
walvisvaart

Het ontstaan van de walvisvaart in Nederland aan
het begin van de 17de eeuw was het resultaat van een sa-
menstel van duidelijk te onderscheiden factoren, waarvan
de meeste medewerkten en enkele tegenwerkten. Wil men
het aantal van die factoren zo ruim mogelijk nemen, dan
mag men wijzen op de krachtige economische uitbreiding
omstreeks 1600 van de Westeuropese volken, in de eerste
plaats de Britten en de Nederlanders. Hun uitbreiding
volgde op de grote overzeese ontdekkings- en verove-
ringstochten van de Zuideuropese volken, namelijk  de  Por-
tugezen en Spanjaarden, waartoe wij ook de Basken mogen
rekenen. Tegen het jaar 1600 liep het expansietempo
van deze volken terug en brak de grote tijd van de Brit-
ten en Nederlanders aan. Parallel met de op- en neer-
gang van de algemene bedrijvigheid in handel en scheep-
vaart bloeide en kwijnde ook de walvisvaart. Dezelfde
omstandigheden die de bloei van handel, koopvaardij en
visserij bepaalden, vooral ondernemingslust en kapitaal-
kracht, golden immers ook voor de walvisvaart.

De Britten en Nederlanders breidden hun handel en
scheepvaart uit tot de Middellandse Zee, de Amerika's,
Afrika, Zuid- en Oost-Azio, de Oostzee en Noord-Rusland.
Op zoek naar de Noordoostelijke en Noordwestelijke door-
vaart om Oost-AziM te bereiken zonder lastig gevallen te
worden door Portugezen, Spanjaarden en Barbarijse zee-
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rovers, bevoeren zij de Noordelijke IJszee. Daar ont-
dekten zij de winstmogelijkheden, geboden door de zee-
dieren in deze barre streken, welke verstoken waren van
andere produkten van waarde. De Denen volgden op vele
gebieden hun voorbeeld, onder andere in de walvisvaart,
maar hadden over het algemeen minder succes.

Verder kan men de uitbreiding van de bewoners der
Noordzeekusten beschouwen als een levensuiting van het
jonge, commerci6le kapitalisme, dat zich in deze tijd
onstuimig baan brak. Aan de Noordzee droeg het een mo-
derner karakter dan in Spanje en Portugal; daar was het
sterker gemengd met voorkapitalistische tradities, bij-
voorbeeld bekeringsijver. De Iberische volken legden
het af tegen de stuwkracht van de Noordzeevolken. Het
zuiverste, d.w.z. het rationeelst en energiekst, trof
men het commercidle kapitalisme in de 16 de eeuw in de
Nederlanden aan. Reeds in de Middeleeuwen ontwikkelde
het kapitalisme, afgezien van Noord-Itali6, zich het
sterkst in de Zuidelijke Nederlanden. Het ontplooide
zich krachtig in de 16de eeuw, vooral op de wereldsta-
pelmarkt Antwerpen, en het won aan energie tijdens de
opstand der Nederlanden tegen Spanje. Nadat de Zuide-
lijke Nederlanden weer aan Spanje waren onderworpen,
emigreerden de actiefste en kapitaalrijkste ondernemers.
Velen van hen vestigden zich in het kleine gebied Hol-
land en Zeeland. Deze gewesten gaven daarna blijk van
aanzienlijk verhoogde levenskracht en namen een halve
eeuw lang de leiding bij de ontwikkeling van de Neder-
landse volkshuishouding en van het kapitalisme. Daar-
bij werden zij begunstigd door de verzwakking van Spanje
en Portugal, de binnenlandse onlusten in Frankrijk en
Engeland en de economische achterstand van de Skandina-
vische zeemogendheden.

Er was kort na 1600 overvloed van ondernemingsgeest
en initiatief in Holland en Zeeland wegens de vestiging
van vele immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden, we-
gens de versterking van het nationale zelfvertrouwen na
het succesvolle afslaan van de aanval van des Konings
leger op deze gewesten, en wegens het sluiten van het
Twaalfjarig Bestand (1609-1621), dat de jonge Republiek
een welkome rustpauze gunde. Het is niet toevallig,
dat de walvisvaart tijdens het Bestand is begonnen, toen
de druk op onze koopvaardij en visserij, uitgeoefend
door de Duinkerker kapers, tijdelijk verminderde.

Zuidnederlandse voortvarendheid paarde zich ook in
de walvisvaart op gelukkige wijze met Noordnederlandse
bedachtzaamheid. De pioniers van de vele takken van
handel en scheepvaart, die in het begin der 17de eeuw
in Nederland ontstonden, gingen over het algemeen wel-
doordacht te werk. Zij wonnen vooraf inlichtingen in
en lieten de eerste stappen en daaruit voortvloeiende
mislukkingen op nieuwe gebieden van handel en visserij
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graag over aan andere naties, onder wie de Engelsen zich
het meeste roerden. Maar daarna volgden zij met inzet
van al hun energie en potentieel en overvleugelden zij
binnen weinige jaren hun buitenlandse mededingers. De

walvisvaart is hiervan een treffend voorbeeld.
Het potentieel van de pioniers der Nederlandse wal-

visvaart was omvangrijk. Er waren verscheidene gun-
stige factoren voor het ontstaan van deze visserij in de
Republiek aanwezig. Zij eiste aanzienlijke kapitalen,
niet alleen voor de uitrusting der schepen en landsta-
tions in het hoge Noorden, maar ook wegens de grote ri-
sico's van de vangst en van agressie door mededingers.
Die kapitalen waren ruimschoots beschikbaar; eerlang
zou de Republiek een internationale kapitaalmarkt wor-
den, omdat de rentestand er zo laag was in vergelijking
met andere landen. - Voorts was er voor de walvisvaart
personeel nodig, dat aan hoge eisen moest voldoen. De

benodigde vissers en zeelieden boden zich in groten ge-
tale aan, want reeds twee eeuwen lang moest een groot
deel van de snel wassende bevolking in onze gewesten
zijn bestaan in de koopvaardij en visserij vinden. De

zeeprovincian leverden vele bekwame bootsgezellen, goed
bevaren en gewend aan matige gage, sobere kost en drank,
veel en hard werken en vele ontberingen, waaraan de wal-
visvangst rijk was. Zij vormden het slag mensen, waar-
uit bekwame walvisvaarders gekweekt konden worden.

Er waren verder in de Republiek goede en betrekke-
lijk goedkope schepen beschikbaar. Weinige jaren te-
voren; in 1595, was te Hoorn een nieuw scheepstype, de
fluit, ontworpen. Dit vond door zijn lage bouwprijs,
lage exploitatiekosten en bruikbare eigenschappen snel
ingang in de koopvaardij van Nederland op West- en
Noord-Europa en bleek ook voor de walvisvaart uitnemend
geschikt. Met dit scheepstype voeren de Nederlanders
in de 17de eeuw in West- en Noord-Europa de andere na-
ties  „uit het water"  of „dood", zoals  zij het graag  uit-
drukten, ook al namen die naties spoedig de fluit van
hen over.

Traan was destijds evenzeer als nu het voornaamste
produkt van de walvisvangst. De afzet hiervan leverde
over het algemeen weinig moeilijkheden. Onder de

groeiende en in welvaart toenemende bevolking van West-
Europa bestond een grote behoefte aan olidn en vetten,
onder andere voor verlichting, zeepfabricage en leerbe-
reiding. Daar walvistraan een olie van goede kwaliteit
was en voor al deze doeleinden geschikt bleek, vond zij
steeds gerede aftrek. De walvisvaart trof bij haar
ontstaan dan ook op de afzetmarkt een gunstige conjunc-
tuur. Met het tweede produkt, de walvisbaarden, ging
de afzet langzamer. Het duurde enige tientallen jaren,
voordat men voor deze handelswaar toepassingen vond.
De verkoop van baarden bleef steeds in hoge mate onder-
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worpen aan de invloeden der mode.
Er waren echter ook factoren welke het ontstaan

van een bloeiende Nederlandse walvisvaart tegenwerkten.
De eerste daarvan was het gemis van personeel, dat ge-
oe fend   was   in het vangen en ontweien  van de walvissen
en in het koken van traan. Dit bedrijf was in ons land
volkomen nieuw. Het werd uit het buitenland overge-
plant en de nodige geschoolde krachten moesten aanvanke-
lijk in het buitenland worden gehuurd, eerst in Enge-
land, maar spoedig in Biskaje. Deze specialisten ver-
langden echter ruime beloning en vergoeding van reis- en
verblijfkosten, zodat zij de reders op hoge kosten kwa-
men te staan. De winstverwachtingen waren echter vol-
doende gunstig om deze extra-uitgaven aan te durven.
Geleidelijk verwierven ook Nederlanders in de walvis-
vaart de nodige ervaring, zodat zij de dure Basken kon-
den vervangen. Aan hun landgenoten hoefden de reders
geen reis- en verblijfkosten te vergoeden.

Een tweede ongunstige omstandigheid was de felle
concurrentie van buitenlandse zijde. Deze trof niet
alleen de afzet van walvisprodukten, maar ook het ver-
krijgen daarvan. Walvisvaarders van verschillende
landaard betwistten elkaar in de eerste tien jaren op
Spitsbergen als voornaamste vangstgebied het terrein.
De sterkste partij beroofde en verjoeg meermalen de
zwakkeren, die daarbij soms groot geldelijk verlies le-
den. De kleinste partijen - dat waren de reders in
Denemarken en Baskenland - dolven in deze strijd feite-
lijk het onderspit. Om zich tegen aanvallen te ver-
weren moesten de Nederlandse schepen in de eerste jaren
worden bewapend en door convooischepen beschermd, het-
geen natuurlijk veel geld kostte. In deze jaren led6n
Nederlandse reders door het optreden der Engelsen meer-
malen ernstige verliezen. Maar zij hielden vol, aan-
gemoedigd door de goede vangst in de jaren waarin zij
ongestoord konden vissen. De verhouding met de Engel-
sen verbeterde naderhand en de beginmoeilijkheden werden
met goed gevolg overwonnen.

De volgende hoofdstukken bevatten een beschrijving
van de levende en dode produktiefaktoren der Nederlandse
walvisvaart - d.z. de ondernemers, de werknemers en het
materiaal -, en van de techniek van het bedrijf, d.w. z.
van de wijze waarop de produktiefiktoren samenwerkten.

Hieraan vooraf gaan enige opmerkingen over de
struktuurverandering in de Arctische walvisvaart, omdat
deze reeds bij de behandeling der produktiefaktoren her-
haaldelijk ter sprake zal komen. Vanouds onderscheidt
men het bedrijf in de baaivisserij, de zeevisserij en de
ijsvisserij. De baaivisserij werd uitgeoefend in de
baaien of fjorden van Noord-Noorwegen, IJsland, Spits-
bergen en Jan Mayen. De schepen werden in de baaien
geankerd;  de sloepen gingen in de omgeving op jacht;
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zij brachten de gevangen Noordkapers of Groenlandse wal-
vissen naar het strand; daar werden de dieren ontweid

en uit het spek kookte men ter plaatse in open ketels
traan; de traan werd na zeving en afkoeling in vaten

getapt en deze werden met de uitgesneden baarden aan
boord van de schepen gebracht. Aldus oefende men de
baaivisserij vanaf landstations uit; zij was gebonden
aan een punt op het land en aan een bepaalde sektor van
de aangrenzende zee.

De zeevisserij vond plaats in de open zee, waar de

schepen kruisten op zoek naar walvis. Zij bleven daar-
bij vermoedelijk binnen bepaalde afstand van het land of
van het drijfijs om daar bescherming tegen het veelvul-
dige stormweer te zoeken voor het behoud van het schip
en vooral voor de verwerking van de walvis. De zeevis-

serij kwam omstreeks 1635 in zwang naast de baaivisse-
rij, omdat de voor walvisvangst geschikte baaien toen
alle bezet waren en nieuwe deelnemers in het winstge-
vende bedrijf aangewezen waren op de open zee. De zee-

vissers konden geen spek aan land koken, zoals de baai-
vissers deden. De Nederlanders spekten de gevangen
vissen onder de beschutting van land of drijfijs af,
pakten het spek in vaten en brachten het naar Nederland,
waar het bij de havens werd gekookt. De Basken daaren-
tegen kookten het gewonnen spek aan boord en brachten
dus traan naar de thuishavens, zoals eerder beschreven
is.

De baaivisserij en zeevisserij zijn beide tot om-
streeks 1660 uitgeoefend. Tegen die tijd waren de

Groenlandse walvis en de Noordkaper dicht onder land be-
trekkelijk schaars geworden, zodat de baai- en zeevisse-
rij niet meer loonden. Tussen 1660 en 1670 is het ene
landstation na het andere op Spitsbergen en Jan Mayen
verlaten; in Noord-Noorwegen en op IJsland is het
traankoken aan land echter nog enige decennia voortge-
zet. Voortaan zeilden de schepen het drijfijs binnen
om de Groenlandse walvis te achtervolgen. Omstreeks
1670 begon derhalve het stadium van de ijsvisserij.

**************
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HOOFDSTUK III

DE PRODUKTIEFAKTOREN :

DE REDERS EN DE ONDERNEMINGSVORMEN

1. De reders

De Nederlandse reders op de walvisvaart vormden
geen scherp te onderscheiden ondernemersgroep. Handel
en scheepvaart waren in de 17de en 18de eeuw weinig ge-
specialiseerd en de walvisreders combineerden de walvis-
vaart met een groot aantal uiteenlopende handelszaken.
Wegens het grote risico dat aan deze visserij verbonden
was, gold het zelfs als onverstandig, het grootste deel
van zijn kapitaal in de walvisvaart te steken. „Een
wijs koopman ... besteed hiertoe alleen dat gedeelte
van zijn capitaal dat hij niet volstrektelijk in zijnen
gewoonen handel noodig heeft; en wel met reden, omdat
men op de winst of interest der visscherij nooit geen

"bestend ige reekening kan maaken, schreef iemand in
1771.1) Tijdgenoten deden het zelfs voorkomen, dat dewalvisvaart een „liefhebberij "  of een „speelpopje"  was,
zoals anderen in de loterij speelden, waarin slechts
een dwaas zijn gehele vermogen zou wagen.2)

Vanouds verspreidde de koopman zijn risico over een
aantal objecten en vermeed hij het, alles op 6en kaart
te zetten. Daarom was ook de walvisreder zelden volle-
dig eigenaar van een of meer schepen, maar stak hij zijn
kapitaal liever in twee, drie, vier of meer vaartuigen
en vleten. Het gebruikelijke partenstelsel maakte be-
legging in kleine aandelen van 1/16, 1/32, 1/64 en zelfs
kleinere, mogelijk. Ook niet-kooplieden belegden graag
in scheepsporties of „parten scheeps".

De rederijen waren uiteraard in de havensteden der
Republiek gevestigd - in Amsterdam, Edam, Hoorn, Enkhui-
zen, Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Vlissingen, Middel-
burg, Harlingen en Stavoren - maar ook in de dorpen van
Noord-Holland, vooral in de Zaanstreek te Zaandam, Koog,
Zaandijk, Wormerveer, Jisp, De Rijp en andere. Vele
walvisreders dreven handel met het buitenland, namelijk
op de Oostzee, Noorwegen, Engeland, Frankrijk, de Mid-
dellandse Zee en vreemde werelddelen. Waar een kamer
van de Oost- of Westindische Compagnie was gevestigd,
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waren de aanzienlijksten onder hen vaak bewindhebber van
deze kamer.3) Onder de eerste reders, die bewindhebber
van kamers der Noordsche Compagnie waren, bevonden zich
tal van deelnemers in de Compagnie van Nieuw-Nederland,
die in hetzelfde jaar (1614) als de Noordsche Compagnie
werd gesticht.4) Vele koopmansgeslachten reedden gene-
ratie na generatie op de walvisvaart uit. Familieleden

van oprichters van de Noordsche Compagnie met de namen
Dobbesen, Hinlopen, Harencarspel, Van der Does en Ranst
blijken nog in 1658 aandeel in de walvisvaart te hebben;
daaruit concludeert Van Brakel 5) terecht, dat deze vis-
serij niet zob onvoordelig bedrijf was als de reders
zelf de regering telkens voorhielden.

De Zaanse reders op de walvisvaart waren meestal
sterk geinteresseerd in de scheepsbouw, de houthandel en
de vele plaatselijke verkeersbedrijven, zoals traankoke-
rijen, stijfselmakerijen en industriemolens. In de

Maasstreek, te Rotterdam en Schiedam, waren vele walvis-
reders ook bij de haringvisserij betrokken en was het
kapitaal, dat de eersten in de walvisvaart staken, gro-
tendeels verdiend op de haringvisserij.6) Verder namen

de leerbereiders en zeepzieders vaak deel aan de walvis-
vaart, omdat zij traan nodig hadden als grondstof voor
hun bedrijf.7)

De walvisvaart vereiste, om winst op te leveren,

meer dan gewone ondernemerskwaliteiten van de reders,
die als boekhouder of directeur belast waren met het be-

heer, want het behalen van winst op de visserijen was
afhankelijk van de voordeligheid, waarmede de schepen
werden uitgerust, om de kosten zo laag mogelijk te hou-
den, en van de keuze van bekwame commandeurs.

In het bijzonder de Zaanse reders, die in de tijd
van bloei en verval der walvisvaart na de opheffing van
de Noordsche Compagnie (in 1642) 30 tot 50% van de Ne-
derlandse walvisschepen uitreedden,8) bezaten de geeste-
lijke eigenschappen, die vereist waren om met voordeel
aan de walvisvaart deel te nemen. Als karaktertrekken
van de Zaanse bevolking worden vernuft, sterk ontwikkel-
de economische zint soberheid, zuinigheid en verdraag-
zaamheid genoemd.9)

Dicht bij de Zaanstreek ligt het dorp Broek in Wa-
terland, waar vele Doopsgezinden woonden, die op de wal-
visvaart uitreedden, en waar de manlijke bevolking in
groten getale op de walvisvaart en de haringvisserij
voer. Volgens alle reizigers vertoonde de bevolking
van dit dorp een grote gelijkenis met de Zaankanters.
Een schrijver zegt van haar: „De oude Broekers leefden
mede zeer eenvoudig, verteerden weinig, en door de huwe-
lijken onder elkander, had er eene ongehoorde opeenho-
ping van rijkdommen plaats. " 10) Deze kenschets is ook

van  toepassing  op de Zaanse kooplieden en walvisreders.
De ethische opvattingen versterkten in de 17de eeuw
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deze zakelijke mentaliteit. Een groot deel der bevol-1dng was „Mennoniet " , d.i. Doopsgezind ; een kleiner  aan-
tal overtuigd Calvinist. De ernstige geloofsovertui-
gin* van deze twee gezindheden verzette zich - althans
in de 17de eeuw - tegen het opgaan in wereldse genie-
tingen, in luxe en ledigheid. Zij eiste eenvoud en so-
berheid in levenswijze - „innerweltliche Askese" noemde
Max Weber dat 11) - en een werkzaam leven, waarin de ge-
lovige zijn aardse bezit zoveel mogelijk moest vermeer-
deren om het als rentmeester Gods te beheren ten behoeve
van zijn medemensen. Deze ethiek spoorde het vernuft
aan tot het ontdekken van nieuwe winstmogelijkheden en
bevorderde door de bescheiden consumptie de kapitaalvor-
ming. Deze laatste werd bij de Doopsgezinden bovendien
aangemoedigd door hun sterke onderlinge solidariteit en
de  „binnentrouw",   d.w. z.  dat zij alleen met geloofsgeno-
ten huwden.12) Daar zij geen ambten mochten bekleden,
werd hun tijd niet in beslag genomen door ambtelijke
werkzaamheden ten behoeve van de gemeenschap, waarvan
gewoonlijk de bezoldiging laag was en waarvan de moge-
lijkheden tot het behalen van slinkse voordelen door de
strenge eerlijkheid der Doopsgezinden werden afgekeurd.
Wel belette hun gezindheid, dat zij hun schepen bewapen-
den, maar de bewapening door andersgelovige reders was
zelden doeltreffend tegen vlugge zwaarbewapende kapers,
en vele Doopsgezinde reders hadden er  een bezwaar tegen
om hun schepen te laten convooieren.13) Tegen schade
en verlies konden zij zich verzekeren, en zij voeren
niet slechter dan reders van andere confessies. Het is
niet toevallig, dat in de Noordduitse steden, waar de
walvisvaart met succes werd beoefend - in Hamburg, Alto-
na, Gluckstadt, Bremen en Emden - onder de walvisreders
ook vele Mennonieten werden aangetroffen. In 1669 be-
hoorden van de 37 Hamburgse walvisschepen tenminste 22

aan Doogsgezinde reders.14)
V6or 1650 verschilden de Zaanse ondernemers in so-

ciaal opzicht nog weinig van kleine handwerkslieden.
Onder invloed van de toenemende rijkdom na 1650 nam ook
bij de strenge Doopsgezinden en Calvinisten de lust in
meer levensgenoegens toe en werden de scherpe kanten van
hun ethiek wat betreft de soberheid en eenvoud afgesle-
pen. In de 18de eeuw verschilde de levenswijze van ve-len weinig meer van  die van andersgelovige kooplieden 15)
en verbleekte hun aureool van eenvoud en plichtsbetrach-
ting.16) Omstreeks 1770 vielen er een aantal gerucht-
makende faillissementen en d6confitures van grote Zaanse
kooplieden, die onder hun uitgebreide zaken ook vele
parten in walvisschepen en -vleten en in traankokerijen
hadden. De oorzaken zijn van samengestelde aard;  het
is niet alleen de achteruitgang van het bedrijfsleven en
de toenemende slapte, die zich o.a. duidelijk bij de
walvisvaart openbaarden, maar ook de zucht tot specula-
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tie op de effectenbeurs en de neiging om onbekrompen te
willen leven,17) zonder dat ik de 18de-eeuwse Nederlan-
ders van spilzucht zou willen betichten. In 1770 sloe-
gen de bekende scheepsbouwer en koopman Tewis Jansz

Rogge en de moleneigenaar en koopman Claas de Jong bank-
roet en raakte Jacob Cardinaal door financiale moei-
lijkh6den in gijzeling.18) De hoofdoorzaak van Rogges

ondergang waren effectenspeculaties. Een ander typisch
voorbeeld is Klaas Pietersz Kuyper (t 1791), koopman te
Oostzaan, eigenaar van een kuiperij en van parten in
walvisschepen en directeur van enkele traankokerijen,
die zijn al te ruime levenswijze niet tijdig genoeg ver-
soberde en in 1774 failleerde.19)

Het is niet toevallig, dat onder de stichters en de
reders van de succesvolle walvisvaart in Groot-Brittan-

niU en Nieuw-Engeland in de 18de eeuw velen dezelfde
geestelijke eigenschappen en dezelfde ethiek, gebaseerd
op godsdienstige opvattingen, bezaten als ten onzent de
Doopsgezinden en Calvinisten. Onder de Engelse zaken-
lieden waren vele „dissenters", Puriteinen en Quakers,
die hadden gebroken met de staatskerk en daarom geen
ambten mochten of wilden bekleden. Zij wijdden zich
met des te meer ijver aan hun zaken, aan handel en
scheepvaart, waaronder ook de walvisvaart. Een groot
aantal van hen emigreerde in de 17de eeuw wegens de be-
perkingen en onaangenaamheden, waaraan zij in hun land
blootstonden, naar Noord-Amerika en werd daar o.a. re-
der. De Quakers hadden vele godsdienstige en ethische
opvattingen met de Nederlandse Doopsgezinden gemeen;
zij mochten geen wapens hanteren 20) en geen ambten be-
kleden. Evenals de strenge Calvinisten van Nieuw-Enge-
land waren zij spaarzaam en eenvoudig in han levenswijze
en ijverig en ondernemend in hun zaken. Hun ethiek

heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het welslagen van de
Noordamerikaanse walvisvaart.21)

Ook onder de Noorse ondernemers in de 19de eeuw -
het tijdperk waarin het verarmde, achtergebleven Noor-
wegen omhoogstreefde - bespeurt men een combinatie van
kapitalistische en Puriteinse trekken. Dit geldt voor-
al voor de reveilbeweging onder de gewone volksklassen,
bewerkt door het optreden van Hans Nielsen Hauge. Het

is geen toeval, dat de grondlegger van de moderne wal-
visvangst Svend Foyn en velen van zijn navolgers in
Zuid-Noorwegen tot deze Haugianen behoorden. Foyn is
een treffend voorbeeld van een godsdienstig-kapitalis-
tische vernieuwer· in een Luthers land, zoals onder meer
uit zijn later gepubliceerde dagboek blijkt.22)

Onder de Nederlandse walvisreders waren niet
slechts godsdienstige kapitalisten, maar ook vele immi-
granten uit de Zuidelijke Nederlanden, wier optreden
tot dezelfde economische resultaten leidde. Zij waren
uitgeweken terwille van hun geloof of van de betere
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economische vooruitzichten in de opstandige gewesten en
velen van hen sloten zich aan bij de Doopsgezinden of
overtuigde Calvinisten in het Noorden. Zij waren de
flinksten en ondernemendsten onder hun landgenoten 23)
en zij brachten kapitaal, kennis en handelsrelaties mee.
Talrijke Franse namen onder de eerste walvisreders wij-       1
zen op Waalse afkomst. Opvallend groot is het aantal
Walen onder de oprichters van de kamer Amsterdam van de
Noordsche Compagnie: Jacques Niguet, Gillis Dodeur,Jacques Merchys, Samuel Godin.24) Een bekend bewind-        '
hebber van deze kamer in de jaren 1620-40, de rijke
Tymon Jacobsz Hinlopen, was ook uit Belgid afkomstig,
hoewel zijn naam anders doet vermoeden.25) Het zou
echter onjuist zijn, de walvisvaart geheel aan hun ini-      1
tiatief toe te schrijven; naast hen traden vele reders
van Noordnederlandse afkomst, vooral in de steden buiten
Amsterdam, op de voorgrond.26)

2. De ondernemingsvormen

(A) De partenrederij

De ondernemingsvorm welke in de 17de en 18de eeuw
in de Nederlandse walvisvaart domineerde, was de beken-
de partenrederij. Van de eenmansrederij, waarbij een
reder eigenaar was van een walvisschip, en van de half-
partenrederij, waarbij reder en schipper elk de helft
van het benodigde kapitaal verschaften, heb ik in de
walvisvaart geen voorbeelden gevonden. De partenrede-
rij dateert uit de Middeleeuwen en was in West-Europa
tot ver in de 19de eeuw de meest gangbare ondernemings-
vorm in de koopvaardij en visserij. Zij heeft zich ge-
durende de eeuwen, waaruit documenten over haar te onzer
beschikking zijn gekomen, opvallend weinig gewijzigd.27)
Zij is in wezen eenvoudig van opzet. Een schriftelijke
overeenkomst was niet nodig, een mondelinge afspraak was
voldoende voor de oprichting. Enige personen brachten
geld of goederen bijeen om gezamenlijk een schip te ko-
pen of te huren en het te exploiteren ter koopvaardij
of visserij. Hun aandelen in de onderneming heetten
part of portie en beliepen in de regel 1/4, 1/8, 1/16,
1/32, zelden minder. De grootste parten werden vaak
bij verkoop of vererving verder onderverdeeld;  uit de
Zaanstreek zijn in de 18de eeuw 1/64, 1/128 en nog klei-
nere parten bekend.28) Het decimale stelsel was des-
tijds nog niet gebruikelijk, zodat sommige parten een
ingewikkelde breuk vormden.

De partenrederij is een oude en zeer verbreide on-
dernemingsvorm, omdat zij voldeed aan enige algemene be-
hoeften, namelijk de behoefte aan risicodragende beleg-
gingsmogelijkheid voor kleine kapitalen en de behoefte
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aan het verspreiden van risico. Lieden met een be-
scheiden kapitaaltje konden door parten te kopen recht-
streeks geld steken in riskante ondernemingen en moge-
lijk hierop een behoorlijk rendement krijgen. Wellicht

nog belangrijker was de mogelijkheid tot risicosprei-
ding. Omdat het gevaar van schipbreuk en kaperij groot
was en verzekering duur en onbetrouwbaar, belegde de ka-
pitaalbezitter zijn geld het liefst in verschillende
schepen in plaats van in 66n schip, gelijk de koopman
bij voorkeur zijn goederen met verscheidene vaartuigen
verzond in plaats van alles in 66n schip te laden. Bij
de visserij volgde men bovendien deze praktijk wegens de
wisselvalligheid van de vangst;  ving het ene schip
slecht, dan was allicht de vangst van een ander schip,
waarvan de belegger een part had gekocht, beter.

De functie van risicospreiding bij de partenrederij
was z6 belangrijk, dat het Nederlandse wetboek van koop-
handel de boekhouder of directeur der rederij verbood om
het schip te verzekeren, tenzij hij daartoe door de me-
dereders was gemachtigd.29)

De partenrederij was ook aantrekkelijk, omdat de
parten zonder bezwaar konden worden gesplitst met het
doel ze te verkopen of te vererven. De persoonlijke

lotgevallen van de deelnemers, hun overlijden, faillis-
sement of verlies van mondigheid, hadden namelijk geen
invloed op de zaken van de rederij, in tegenstelling tot
de vennootschap onder firma. In de Zaanstreek werden
in de 17de en 18de eeuw geregeld veilingen gehouden,
waarop parten in schepen, walvisvleten, pakhuizen, in-
dustriemolens en andere plaatselijke bedrijven werden
verhandeld.30)

De rechtsregels, die in ons land voor de partenre-
derij golden, waren in de 17de en 18de eeuw in hoofdzaak
dezelfde als die welke men in ons wetboek van koophandel
(art. 320-34Og) aantreft. De rederij omvatte de ex-
ploitatie van slechts 66n schip en eindigde als deze
werd be6indigd. In evenredigheid met de grootte van
hun parten deelden de reders in de winst of het verlies
en stemden zij over de zaken der rederij. Zij waren
niet hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van
de rederij, zoals de leden van een firma, maar aanspra-
kelijk in evenredigheid met hun part in de onderneming.
De partenrederij was geen rechtspersoon; zij bezat
daarom geen eigen vermogen, afgescheiden van het priv6-
vermogen van de partenreders, waarop haar schuldeisers
uitsluitend verhaal moesten zoeken. De portionarissen
of partenreders hadden geen recht om een bepaalde geld-
som van hun rederij te vorderen, bijvoorbeeld het bedrag
van hun ingelegd geld, maar alleen een recht op een
evenredig deel van de bezittingen en de winst der rede-
rij, m.a.w. zij waren volledig risicodragers.31)

Ondanks de verdeling van het kapitaal der rederij
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in overdraagbare parten kan men de partenrederij niet
beschouwen als de oorsprong van de latere naamloze ven-
nootschap (N.V.). Er zijn namelijk enige belangrijke
verschilpunten. De N.V. is rechtspersoon, d.w.z. zij
heeft een vermogen, dat volledig gescheiden  is van de
vermogens der aandeelhouders. Deze laatsten kunnen
niet individueel voor de schulden der N.V. worden aange-
sproken, daar hun aansprakelijkheid beperkt is tot het
bedrag van hun aandeel. Zoals vermeld is de partenre-
derij geen rechtspersoon.32) Verder heeft de N.V. een
gefixeerd kapitaal, verdeeld in gelijke aandelen.   De
partenrederij echter heeft geen vastgesteld kapitaal,
de portionarissen zijn verplicht tot bijstorting als de
vergadering van reders zulks nodig acht.

Al bestond er een geregelde handel in parten, toch
was de partenrederij in overwegende mate een besloten
onderneming, te vergelijken met de besloten of familie-
N.V. en niet met de publieke of open N.V.;  d.w. z. de
handel in parten vond plaats binnen een min of meer be-
sloten kring, de band tussen de partenreders was sterk
persoonlijk en de betrekking tussen de oarteneigenaars
en de onderneming was niet zo anoniem als bij de open-
bare N.V. Bij de partenrederijen van de 16de-eeuwse
Delftse koopman Van Adrichem, die door de Deen Christen-
sen bestudeerd is, bleken de meeste reders familieleden
van elkaar te zijn.33) Hetzelfde was in de 17de en
18de eeuw het geval bij de walvisrederijen in de Zaan-
streek, waar trouwens de gezindheid der vele Doopsge-
zinde reders onderlinge huwelijken bevorderde.

De populariteit en het statische karakter van de
partenrederij wijzen erop, dat deze eenvoudige onder-,
nemingsvorm in de bloeitijd van het vroege, commerciMle
kapitalisme uitnemend aan de behoefte voldeed. Zij
kwam zozeer tegemoet aan de eis van risicospreiding,
dat zij de invoering van de zeeverzekering in takken
van scheepvaart, waar zij domineerde, heeft vertraagd.34)
Van der Heyden beweert zelfs, dat zij de ontwikkeling
van de N.V. heeft belemmerd.35) Dit is echter uit-
sluitend juridisch gezien en gaat te ver. Beter is
het te wijzen op de in de 17de en 18de eeuw nog rela-
tief bescheiden kapitaalbehoeften van de visserij en
zeehandel in de Europese wateren, waardoor de parten-
rederij de doelmatigste ondernemiligsvorm bleef en er
geen behoefte bestond aan kapitalistischer ondernemings-
vormen, zoals de open N.V. De laatste ontwikkelde zich
in deze eeuwen dan ook in andere takken van zeehandel,
namelijk in de transoceanische handel op Oost- en op
West-Indio;  deze vereiste z6veel kapitaal en bracht
zulke grote risico's met zich, dat ten einde de kring
der participanten sterk uit te breiden het risico van
deelname beperkt moest worden tot het bedrag van de in-
gelegde som.
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De voordelen van de partenrederij blijken ook uit
de verbreiding, welke zij in ons land kreeg in bedrijfs-
takken buiten de zeehandel en de visserij.   In de zee-
provincies - vooral in de Zaanstreek, centrum van koop-
vaardij en walvisvaart - vond zij ruime toepassing in
traankokerijen, lijmziederijen, lijnbanen, scheepstim-
merwerven, industriemolens en zelfs boerderijen.36)

In de praktijk kon men onder de partenreders actie-
ve en passieve reders onderscheiden. De eersten namen
deel aan het beheer en de uitrusting van het schip en
aan de verkoop van de lading koopmansgoederen of van de
vangst als het een visserijschip betrof. De laatsten

hielden zich daarvan grotendeels afzijdig, zij versche-
nen vaak niet op de vergadering van portionarissen en
lieten zich daarop vertegenwoordigen door actieve re-
ders. De actieve reders waren in de meeste gevallen
werkzaam in het zakenleven, de passieve reders waren
louter kapitaalbeleggers, bijvoorbeeld zakenlieden in
ruste, weduwen en minderjarigen.37)

De inrichting en het beheer der partenrederij waren
eenvoudig. Een schriftelijke akte van oprichting was
niet nodig. De vergadering van portionarissen was het
gezaghebbende orgaan van de rederij. Zij besliste over
bijstorting van kapitaal door de leden, verdeling van
winst en verlies en verkoop van het schip - als zij dit
in eigendom had in plaats van in huur -, hetgeen liqui-
datie van de rederij betekende. Zij benoemde de boek-
houder of directeur, die volmachten van haar kreeg en
haar besluiten uitvoerde. Gewoonlijk was de boekhouder
een der actieve reders, en wel de reder met de meeste
parten en uit dien hoofde degene, die het grootste be-
lang had bij de rentabiliteit van de onderneming. Hij
had ruime bevoegdheid tot handelen voor de rederij, maar
voor belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld de aankoop
of verkoop van een schip of een vleet en de huur of ver-
huur daarvan, moest hij de toestemming van zijn medere-
ders hebben, die daarvoor in buitengewone vergadering
bijeenkwamen.

Overigens was er een jaarlijkse vergadering van re-
ders, waarop de boekhouder rekening en verantwoording
van zijn beheer aflegde en waarop hij voor het aanstaan-
de boekjaar werd herbenoemd of vervangen. Deze verga-
dering vond meestal plaats in het najaar, na betindiging
van de visserij of van de handelsvaart, die in West- en
Noord-Europa des winters stil lag. De boekhouder legde

dan zijn boeken over en werd door de medereders gede-
chargeerd.

De boekhouding was eenvoudig; zij volgde het stel-
sel van het enkelboekhouden, d.w.z. zij bestond in
hoofdzaak in het bijhouden van een kasboek. Dat was

reeds gebruik bij de eerder genoemde koopman Van Adri-
chem en dat was nog het geval in de 18de eeuw, hoewel
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sedert 1600 het dubbelboekhouden in ons land toenemende
populariteit had verworven. Voor een overzichtelijk
en klein bedrijf als de walvisrederij volstond men
blijkbaar gaarne met een soort van kasboek. Hierin
werden de ontvangsten en de uitgaven genoteerd en na
het vaar- of vangstseizoen sloot de boekhouder af met
het kassaldo, dat een overschot of een tekort kon zijn,
maar geen winst of verlies in de huidige zin betekende.
De vergadering bepaalde, hoeveel er aan de reders uit-
gedeeld zou worden of hoeveel elke participant moest
storten om het bedrijf voort te zetten, en welk bedrag
„bij de beurs", d.w. z. in de kas, moest blijven om de
boekhouder en de schipper of commandeur contanten te
verschaffen voor de uitrusting in het volgende sei-
zoen. 38)

In de loop van de 19de eeuw, toen het industriMle
kapitalisme zich krachtig ontplooide, is de partenrede-
rij verdrongen door de commanditaire vennootschap en
vooral de N.V., en in onbruik geraakt.

Het bovenstaande is mede van toepassing op de Ne-
derlandse kustvaart in Europa, de haringvisserij en de
walvisvaart. De volgende bijzonderheden trof men voor-
al aan bij de walvisvaart, hoewel soms ook bij andere
takken van visserij of koopvaardij. Zorgdrager om-
schrijft de partenrederij als „een maatschappij van
eenige persoonen, die dan gezamentlijk een vleet of ar-
mazoen doen vervaardigen, zijnde deeze maatschappij in
1/64, 1/32, 1/16, 1/8 en 1/4 parten verdeeld;  hiertoe
wordt gemeenlijk een der meede- of hoofdreeders tot
boekhouder of directeur aangestelt, die met bewilliging
der gezamentlijke belanghebbers een bequaam en ervaren
persoon tot commandeur aanneemt".39)

De boekhouder van een walvisrederij had tot taak
het huren of kopen van een schip en van een volledig
stel walvisgereedschappen - vleet of armasoen genoemd -,
het kiezen van de commandeur, het toezicht op het lossen
van de lading bestaande uit vaten traan of spek en uit
bossen walvisbaarden, het laten koken van het spek, het
laten schoonmaken van de baarden, de verkoop van de wal-
visprodukten, het ontvangen en betalen van geld en het
bijhouden van de boekhouding. Hij kreeg voor dit werk,
dat niet altijd omvangrijk, maar toch verantwoordelijk
was, een bescheiden beloning, die gewoonlijk f.150 per
jaar niet te boven ging en vaak slechts f.50 bedroeg.
De verklaring van de geringheid van dit salaris is ver-
moedelijk,- dat hij als grootste partenreder het grootste
deel van de winst kreeg, zodat hij ondanks zijn lage be-
loning toch sterk bij de goede gang van zaken was gein-
teresseerd, en dat hij dikwijls optrad als leverancier
van de rederij, daar hij vaak ook andere zaken dan de
walvisvaart dreef, aan welke leveranties hij uiteraard
verdiende.40) Dat laatste was vooral het geval in de
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Zaanstreek, waar de walvisreders gewoonlijk tevens
scheepsbouwer, touwslager of kuiper waren, of handelden
in scheepsbenodigdheden als zeildoek, touw of victualie,
of parten bezaten in een traankokerij, welke het door de
rederij aangevoerde spek kookte. Uit deze vervlechting
van speciaal de Zaanse walvisvaart met de uitrustingsbe-
drijven en de traankokerij is de opmerking van een 18de-
eeuwse schrijver te verklaren, die mededeelt, dat in het
algemeen in de Republiek het salaris van een boekhouder
van een walvisrederij f.120 per jaar bedroeg, doch in de
Zaanstreek slechts f.70 tot f.75.41)

Een gebeurtenis van belang voor de walvisrederij
was de jaarlijkse vergadering in de herfst, waarop niet
alleen de boekhouder, doch dikwijls ook de commandeur
aanwezig was om de bescheiden te tonen en toelichting
te geven op de rekening van de boekhouder. In de Zaan-

streek ging het overigens op deze bijeenkomsten gemoede-
lijk toe. Ln 1655 verklaarden drie walvisreders te
Jisp, dat zij verscheidene malen bij het afleggen van
rekening en verantwoording waren geweest, waarbij alleen
van de „kapitaalste" sommen kwitanties werden vertoond;
een van hen voegt eraan toe ,verscheyden malen op ge-lijcke reeckeningen (te zijnf geweest, daer zelffs  niet
eene   quitantie is vertoont geworden". 42) Een dergelijk
wederzijds vertrouwen onder de reders is te verklaren
uit de grote eerlijkheid, waarvoor in de 17de eeuw de
vele Doopsgezinden onder de walvisreders bekend stonden,
en uit de ruime handelservaring, welke althans de actie-
ve reders bezaten. Wegens de vele uiteenlopende zaken
welke de Zaankanters dreven, konden zij spoedig vermoe-
den, of er zuinig en eerlijk door de boekhouder en de
commandeur was huisgehouden. Aan de jaarlijkse reke-
ning en verantwoording was naar de gewoonte des tijds
een gezellig samenzijn met een goede dronk en een maal-

tijd verbonden. Verscheidene fraai ge6tste wijnglazen,
versierd met een walvisschip en een opschrift, herinne-
ren thans in historische verzamelingen nog aan met goede
winst bekroonde uitredingen.

De commandeur was in het algemeen werknemer van de
reders, zoals blijkt uit bovenstaand citaat uit Zorg-
drager. Hij was aan hen ondergeschikt, hoewel hij na-
tuurlijk op de visserij grote vrijheid van handelen ge-
noot, hijzelf zijn bemanning uitkoos en hij de leiding
had bij het uitrusten en het lossen van het schip.
Soms droegen de reders ook het charteren van het schip
aan hem op. Een enkele maal kwam het voor, dat een
commandeur een aandeel in zijn schip bezat en partenre-
der was, bijvoorbeeld als hij enige jaren goed had ge-
vangen en geld voor belegging beschikbaar had.43)  Maar
gewoonlijk behoorde hij dan tot de kleine reders en
bleef er een duidelijk sociaal onderscheid tussen hem en
de koopman of belegger, die geld in de walvisvaart stak.



52

Er zijn takken van koopvaardij en visserij geweest,
waarin de schipper een der belangrijkste partenreders
was,.  maar de walvisvaart behoorde niet daartoe,  waar-
schijnlijk omdat zij teveel kapitaal vereiste.

Men hield in beginsel deelname in het schip en
deelname in het vistuig of de vleet gescheiden en men
sprak dienovereenkomstig van parten scheeps en parten in
de  vleet, ook „parten  nets" of „netjes" genoemd. De
laatste, eigenaardige benaming is afkomstig van de ha-
ringvisserij, waar de vleet bestond uit drijfnetten.44)
Toen de walvisvaart in ons land ingang vond, o.m. in
plaatsen als Enkhuizen, De Rijp, Rotterdam en Delft,
welke een belangrijke haringvisserij bezaten, werd de
benaming „delen nets" of „netjes" in overdrachtelijke
zin ook voor de walvisvaart gebezigd. Met een netje
blijkt men vaak een vier en zestigste part in de walvis-
vleet te bedoelen.45)

Schip en vleet behoorden bij elkaar; vaak waren de
partenreders van het schip dezelfde personen als die van
de vleet. Er bestond in de haringvisserij zelfs een
gebruikelijke waardeverhouding tussen parten scheeps en
parten nets om beide op een noemer te brengen en de
waarde van parten nets in parten scheeps te kunnen uit-
drukken of omgekeerd.46) Soms vindt men een scheeps-
part vermeld met een gelijk part in de vleet erbij in-
begrepen en zelfs sprak men wel van een netje - d.i.
1/64 deel in een schip met bijbehorende vleet. Maar in
beginsel stond de partenrederij in de vleet apart van
die in het schip, althans in de walvisvaart en v66r 1600
ook in de haringvisserij.47) Een administratieve en
juridische scheiding tussen het schip en de vleet was
waarschijnlijk doelmatig, omdat de vissersschepen desge-
wenst op de koopvaardij konden worden gezonden.   De
vleet was echter alleen op de visserij te gebruiken.
Ongeveer dezelfde gedachte spreekt uit het vermoeden van
Den Dooren de Jong en Lootsma, „d2.t de vleet (walvis-
vleet), die een meer riskant object van geldbelegging
vormt dan het casco, misschien ook een kans gaf op hoger
rendement".48) Een negatief argument voor deze verkla-
ring is, dat toen na 1600 de haringbuizen ophielden ter
koopvaardij te varen, de scheiding tussen de partenrede-
rij in het schip en die in de vleet verviel en in de ha-
ringvisserij voortaan de parten zowel een deel van het
schip als van de vleet omvatten.49)

(B) De voorcompagnie

In de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart
hebben zich behalve de partenrederij nog twee onderne-
mingsvormen voorgedaan, die een kapitalistischer stempel
droegen dan de partenrederij. Het zijn de onderne-
mingsvorm, welke in de literatuur bekend staat als de
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voorcompagnie, en de soci6teit. De voorcompagnie wordt
beschouwd als een voorstadium van de soci6teit; deze

geldt weer als een voorstadium van de naamloze vennoot-
schap of als de N.V. in staat van wording.50)

De bekendste vertegenwoordigers van het genus der
voorcompagnie zijn de compagniedn, die zich in 1602 ver-
enigden tot de Oost-Indische Compagnie en daarvan als
het ware de voorlopers of voorcompagnie6n waren.   De
voorcompagnie is van jonger datum dan de partenrederij;
zij vond incidenteel toepassing sinds de late Middel-
eeuwen, toen de partenrederij reeds algemeen verbreid
was. De voorcompagnie werd oorspronkelijk opgericht
voor een speciale onderneming, waarvoor veel kapitaal
nodig was, waaraan veel risico kleefde en waarvan de
tijdsduur beperkt was. Zij diende bijvoorbeeld voor
een of enkele handelsreizen naar een ver land, m.a.w.
voor gelegenheidshandel. Haar bedrijf droeg ongeveer
het karakter van een handel voor gemene rekening.51)
Het aantal van deze voorcompagnieAn nam aanzienlijk toe
in de 16de eeuw, toen de tijd der verre ontdekkingsrei-
zen aanbrak, de wereldhandel zich sterk uitbreidde en
het kapitalisme zich snel ontplooide.

Juridisch beschouwd verkeerde de voorcompagnie in
deze tijd in voortdurende ontwikkeling. Omstreeks 1600
droeg zij de volgende kenmerken. Een beperkt aantal
personen bracht kapitaal bijeen voor een riskante onder-
neming van beperkte tijdsduur. Dat kapitaal was ge-
deeltelijk van henzelf, gedeeltelijk van anderen, de
medeparticipanten geheten, voorzover hun eigen middelen
voor de kostbare onderneming niet toereikend waren.
Zij traden op als de bewindhebbers van de compagnie en
brachten elk een aantal medeparticipanten aan. Na de
bedindiging van de onderneming, d.w.z. na de terugkeer
van de handelsexpeditie en de verkoop van de aangevoerde
handelswaar, werd het kapitaal aan de deelnemers terug-
gegeven onder aftrek van een vergoeding, welke de be-
windhebbers ontvingen voor hun beheer. De winst of het
verlies werden verdeeld in evenredigheid met de inge-
brachte waarden. De bewindhebbers waren rechtens ver-
plicht aan de medeparticipanten rekening en verantwoor-
ding van hun beheer te doen. Kreeg de voorcompagnie
van de overheid een octrooi - dat was het monopolierecht
tot het handelen op een bepaald gebied voor een beperkt
tijdvak -, dan werd haar levensduur vaak bepaald door de
geldigheidsduur van het octrooi en bij de afloop daarvan
werd er met de deelnemers finaal afgerekend. Het kwam
voor, dat de bewindhebbers daarna een nieuwe compagnie
oprichtten, al of niet met verlenging van het octrooi,
met het doel dezelfde zaken als voorheen te drijven.
De oude deelnemers konden vaak desgewenst tot de nieuwe
compagnie toetreden.

De voorcompagnie onderscheidde zich van de parten-
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rederij door haar grotere omvang:  haar kapitaal was
veelal groter en haar uitrusting omvatte vaak meer dan
66n schip. Voorts hadden de medeparticipanten der
voorcompagnie in tegenstelling tot de reders van de par-
tenrederij nagenoeg geen zeggenschap in het beheer van
de zaken en misten zij stemrecht. Zij werden meer be-
schouwd als geldschieters dan als compagnons,52) hun
deelname had een veel minder persoonlijk karakter dan
bij de partenrederij en was gemakkelijker verhandelbaar
dan een part scheeps, hoewel aandeelbewijzen of „ac-
tiMn",  die  van hand  tot hand gingen  en het deelhebber-
schap in de compagnie belichaamden, nog onbekend waren:
zij kwamen eerst in het begin van de 18de eeuw in zwang.

De voorcompagnie is de voorloper van de socioteit,
omdat de persoonlijkheid van de medeparticipant, die te
vergelijken is met de gewone aandeel- of actiehouder in
de sociAteit, op de achtergrond trad en hij weinig meer
dan een geldschieter van de onderneming was. Van Bra-
kel wijst terecht op het onbepaalde en zwevende van de
juridische vorm van de voorcompagnie, dat typerend is
voor het overgangskarakter, dat zij als ondernemingsvorm
droeg, maar meent toch de ontwikkeling van de voorcom-
pagnie van de Middeleeuwen tot in de nieuwe tijd te mo-
gen samenvatten als de ontwikkeling van personenasso-
ciatie naar kapitaalsassociatie.53J

Anderzijds waren er nog belangrijke verschillen
tussen de voorcompagnie en de soci6teit. De voorcom-
pagnie miste rechtspersoonlijkheid; zij had derhalve
nog geen eigen vermogen, waarop de crediteuren uitslui-
tend verhaal moesten zoeken; de bewindhebbers waren nog
persoonlijk, ja solidair aansprakelijk voor de verbinte-
nissen der voorcompagnie, hoewel de aansprakelijkheid
der medeparticipanten in de praktijk beperkt was tot
het bedrag van hun inleg en zij volgens Van der Heyden
zijn te vergelijken met stille vennoten in de vennoot-schap bij wijze van geldschieting of „en commandite".54)
Aan uitdrukkelijke beperking van de aansprakelijkheid
der bewindkebbers was nog geen dringende behoefte wegens
de beperkte tijdsduur der onderneming en de daaruit
voortvloeiende overzichtelijkheid van haar geldelijke
verplichtingen.55)

Een tweede onderscheid is, dat het kapitaal van de
voorcompagnie en het getal van de'deelnemers onbepaald
waren en dat de aandelen of porties in dat kapitaal in
bedrag verschilden.56) Een derde onderscheid is, dat
de voorcompagnie slechts een kortstondig bestaan had,
voor een beperkte tijd werd opgericht en de continuiteit
miste, welke de sociAteit en vooral de naamloze vennoot-
schap kenmerkt. Deze beide laatste ondernemingsvormen
vertegenwoordigen het moderne, industriMle kapitalisme,
de voorcompagnie behoort nog - evenals de partenrede-
rij - tot het vroege of commerciole kapitalisme.
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Op voorbeeld van de andere takken van overzeese
handel en scheepvaart welke omstreeks 1600 in de Neder-
landse Republiek ontstonden, o.a. van de handel op Oost-
en West-Indid, hebben de eerste ondernemingen op de wal-
visvaart veelal de vorm van de voorcompagnie aangenomen.
Maar terwijl de handel op Oost- en West-IndiM na enige
jaren is gearganiseerd in een geoctrooieerde maatschap-

pij, die zich constitueerde als een sociMteit met een
gefixeerd aandelenkapitaal en ter beurze verhandelbare
aandelen in het kapitaal, is de walvisvaart bij de voor-
compagnie blijven staan en later zelfs teruggekeerd tot
een oudere, eenvoudiger ondernemingsvorm, t.w. de par-
tenrederij. De eerste ondernemingen ter walvisvaart
sloten in 1614 een combinatie, die van de Staten-Gene-
raal voor drie jaar octrooi kreeg en de Noordsche of
Groenlandsche Compagnie werd genoemd. Zij heetten
voortaan „kamers"  van die Compagnie, analoog  met  de  ka-
mers van de Oost-Indische en de West-Indische Compagnie,
waarmede de Noordsche Compagnie een oppervlakkige en
daardoor later misleidende gelijkenis kreeg. De kamers
der Noordsche Compagnie vormden een kartel en bleven
zelfstandige ondernemingen met het karakter van voorcom-
pagnie, terwijl de kamers van de Oost- en de West-In-
dische Compagnie6n afdelingen van een lichaam waren, zij
het ook met grote zelfstandigheid. Bij deze twee in-
stellingen ging de monopolistische concentratie veel
verder dan bij de Noordsche Compagnie: zij vormden
trusts.

De verklaring van dit opmerkelijk verschil in ont-
wikkeling is, dat de handel en de vaart op Oost- en
West-India veel meer kapitaal eisten dan de walvisvaart,
zodat de impulsen tot een kapitalistische ontwikkeling
bij de transoceanische handel veel sterker waren.57)
Typerend zijn de verdere lotgevallen van de genoemde
drie grote geoctrooieerde maatschappijen. De West-
Indische en de Oost-Indische Compagnie werden pas opge-
heven in 1791 respectievelijk 1798, maar de Noordsche
Compagnie verdween reeds in 1642, omdat steeds meer bui-
tenstaanders zich verzetten tegen haar octrooi en zij de
walvisvaart voor alle gegadigden wilden openstellen;
zij wisten de overheid te overtuigen, dat een stelsel
van vrije mededinging veel bevorderlijker voor de bloei
van de walvisvaart zou zijn dan een stelsel van wette-
lijk monopolie. Na de verdwijning van de Noordsche
Compagnie werd de minder kapitalistische partenrederij
de overheersende onderneming in de walvisvaart. Deze
visserij heeft zich na 1642 sterk uitgebreid, hetgeen
bewijst, dat zij geen hoogontwikkelde kapitalistische
ondernemingsvorm nodig had om te bloeien.

In de tijd der Noordsche Compagnie was de walvis-
vangst in handen van een klein aantal grote kapitalis-
ten, waarvan de meesten behoorden tot de nieuwe koop-
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lieden-en-regentenklasse en velen ons bij name bekend
zijn. Deze visserij was in dit tijdperk nog een stede-
lijk bedrijf, want in de economisch opkomende Republiek
is kapitaal het eerste gevormd in de nijverheidssteden
en vooral de handelshavensteden. De walvisvaart was
als het ware een aristokratisch bedrijf, voorbehouden
aan een beperkt aantal kapitaalkrachtige kooplieden in
de voornaamste havensteden. Zij konden het wagen hun
geld te steken in deze geheel nieuwe, zeer riskante en
spekulatieve visserij. Dank zij hun posities in regen-
tenkringen vermochten zij ook invloed bij de Staten der
provincies en de Staten-Generaal uit te oefenen om ver-
strekking en verlenging van het octrooi der Noordsche
Compagnie te bewerkstelligen. Zij verkozen de voorcom-
pagnie als ondernemingsvorm, omdat deze hun bekend was
door hun andere grote, riskante ondernemingen in trans-
oceanische landen.

Geleidelijk is deze situatie veranderd. De risi-
co's van de walvisvaart bleven, maar men kon ze beter
dan in de begintijd op waarde schatten; het gevaar van
agressie van buitenlandse mededingers verdween groten-
deels; de winsten bij goede vangst bleken aanzienlijk;
meer nog, de kapitaalkracht buiten de steden waar kamers
der Noordsche Compagnie waren gevestigd, nam toe, vooral
in de Zaanstreek, waar handel en nijverheid in de loop
van de 17de eeuw zich voortdurend uitbreidden. De

overgang van baai- naar zee- en ijsvisserij en de ophef-
fing der landstations tussen 1660 en 1670 verminderden
bovendien de kapitaalbehoefte van het bedrijf.

Daardoor werd de walvisvangst voor velen buiten de
genoemde kringen der grote kapitalisten aantrekkelijk.
Hun actie tegen het octrooi der Noordsche Compagnie in
de regeringscolleges had na jaren succes en in 1642 is
het octrooi dier Compagnie niet verlengd. Het bedrijf
is toen opengesteld voor zowel grote als kleine kapita-
listen en is door de geestdriftige deelname der laatst-
genoemden op grote schaal opvallend snel uitgebreid.
De kleine kapitalisten waren na enige jaren in de meer-
derheid. Zij waren vertrouwd met de vanouds bestaande
partenrederij als schipper, passieve reder of actieve
reder, bijvoorbeeld boekhouder van een haringbuis, een
houthaler in Noorwegen of een graanvaarder op de Oost-
zee. Deze ondernemingsvorm vold6ed ook in de walvis-
vaart geheel aan hun behoeften en zij aanvaardden haar
zonder wijziging. De voorcompagnie kenden velen van
hen minder goed; zij verschafte hun in elk geval minder
overzicht van zaken en minder invloed dan de partenrede-
rij en maakte hen afhankelijker van een klein aantal
grote kapitalisten: daarom vermeden zij de voorcompag-
nie.

In het algemeen waren de voorcompagniedn grotere
ondernemingen dan de partenrederijen. Dat gold ook
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voor de walvisvaart. De partenrederij omvatte slechts
6en schip, de voorcompagnie reedde in vele gevallen meer
schepen uit. Daarom kon men bij de voorcompagnie een
grotere staf van directeuren en personeel met hogere be-

loning verwachten dan wij bij de partenrederij ontmoet-
ten. De weinig talrijke gegevens, die ik over voor-
compagnieMn vond, wekken de indruk, dat de kosten voor
directie en administratie per schip voor de voorcompag-
nie hoger waren dan dezelfde soort kosten voor de par-
tenrederij.58) De laatstgenoemde ondernemingsvorm kwam
dan ook in de loop der 17de eeuw sterk in het voordeel

en de voorcompagnie verdween uit de walvisvaart.

(C) De sociateit

Behalve de partenrederij en de voorcompagnie ont-
moet men in de Nederlandse walvisvaart de maatschappij
op  aandelen  of de „soci6teit",  die wij boven aanduidden
als de voorloper van de moderne naamloze vennootschap.

De eerste onderneming met de vorm van sociateit in de
Republiek was de Vereenigde Oost-Indische Compagnie
(V.O.C.), opgericht in 1602, die tot voorbeeld heeft ge-

diend voor sociateiten in de Republiek en in het buiten-
land. In de loop der 17de en vooral der 18de eeuw ziet

men een geleidelijke ontwikkeling der sociateit in de
richting van de N.V., die in het nieuwe wetboek van
koophandel, in 1838 verschenen, haar codificatie kreeg.
Reeds bij de late sociateit vindt men bepaalde kenmer-
ken, die bij de N.V. in voldragen vorm aanwezig zijn.
Die kenmerken zijn de rechtspersoonlijkheid, welke de
collectieve in plaats van de individuele aansprakelijk-
heid van de aandeelhouders en de beperking van hun in-
dividuele aansprakelijkheid tot het bedrag van hun deel-
name inhoudt, de gefixeerdheid van het kapitaal en de
verdeling van dat kapitaal in gelijke aandelen, die ju-
ridisch en bij de open N.V. ook feitelijk verhandelbaar
zijn.59)

In de tweede helft van de 17de eeuw nam Brittannio

in politiek en economisch opzicht de leidende plaats van
ons land over. Een symptoom, dat het kapitalisme zich
toen in Brittannia sneller ontwikkelde dan in de Repu-
bliek, was, dat Engeland destijds voorging in het stich-
ten van maatschappijen op aandelen, joint stock compa-"
nies" geheten. Een voorbeeld op het gebied der walvis-
vaart hiervan is de Joint Stock Company in 1693 te Lon-

den opgericht.60) Vooral in de hausse na de Spaanse
Successie-oorlog 1702-1713 werd de socioteit in West-
Europa zeer populair en onderging zij een modernisering,
die haar dichter bij de latere N.V. bracht, namelijk de
fixatie van het kapitaal van tevoren en de verdeling
daarvan in aandelen tot onderling gelijk bedrag, kenmer-
ken, die de V.O.C. nog miste.61)
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Ook de walvisvaart ontkwam  nie t   aan de stichtings-
koorts omstreeks 1720. In 1711 was in Engeland de be-
kende Zuidzee-Compagnie opgericht, o.a. tot exploitatie
van de vermoede, maar nooit gevonden grote rijkdommen
van de eilanden en wateren der Grote Oceaan. In 1724
nam deze maatschappij de walvisvaart in de Noordelijke
IJszee ter hand.623 In Nederland werd onder vele so-
ciateiten in 1720 te Vlaardingen met toestemming van de
magistraat de „SociUteit van haringvaart, Straat-Davids-
vaart en visscherij, mitsgaders assurantian, discomp-
teeren van wisselbrieven en beleeningen van goederen en
koopmanschappen" gesticht.63) Deze opvallende uitge-
breidheid van het terrein van werkzaamheden is typerend
voor vele pas opgerichte socidteiten en N.V's. De di-
rectie bestond uit niet minder dan zeven leden, waarvan
vijf te Rotterdam woonden en twee te Vlaardingen.64)
Het kapitaal bedroeg 5 miljoen gulden, voor die tijd een
enorm bedrag;  van dit kapitaal diende echter volgens de
statuten slechts 2% of f.100.000 dadelijk te worden ge-
stort en nog 3% als de directie dat nodig vond. Voor
verdere stortingen op de aandelen was een meerderheid
van stemmen der aandeelhouders vereist.65) De bepa-
ling, dat slechts een klein deel van de nominale waarde
der aandelen gestort behoefde te worden, vindt men bij
vele socioteiten, die in het haussejaar 1720 werden op-
gericht. Zij getuigt van het optimisme, dat men des-
tijds koesterde betreffende de mogelijkheid krediet op
korte en op lange termijn aan te trekken, en van de
overschatting van het prestige der sociUteit als nieuwe
ondernemingsvorm. De statuten der Vlaardingse socia-
teit tellen overigens maar twaalf artikelen en zijn
uiterst summier. Voor de geschiedenis van de N.V. als
ondernemingsvorm hebben zij dan ook geen betekenis.

De Vlaardingse socioteit werd opgericht o.a. voor
de vaart op Straat Davis, dus niet in de eerste plaats
voor de „Groenlandvaart",  dat  was de walvisvaart  be-
oosten Groenland. De vaart op Straat Davis was des-
tijds een nieuwe bedrijfstak, die zich omstreeks 1720
snel uitbreidde. In 1721 en '22 heeft de maatschappij
twee schepen naar Straat Davis gezonden.66) Daarna
heeft de maatschappij vermoedelijk de walvisvaart ge-
staakt, ook al omdat onder de veelhoofdige directie
spoedig onenigheid ontstond.67) Het is de vraag of aan
deze sociateit een lang leven beschoren is geweest. In
de walvisvaart had zij in elk geval geen succes, in te-
genstelling tot de vele partenrederijen.

Een andere in 1720 opgerichte socidteit was de Com-
mercie Compagnie te Middelburg, een der scheppingen uit
dat jaar, die het langst hebben volgehouden, namelijk
tot 1889. Deze soci teit waagde zich enige jaren la-
ter, nl. in 1735, op de walvisvaart met twee schepen,
maar staakte deze visserij spoedig.68)
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Andere, fantastischer plannen in het wonderjaar
1720, die o.a. de walvisvaart omvatten, zijn niet tot
verwezenlijking gekomen. Van der Heyden vermeldt het
verzoek, door de effectenmakelaar Gabri61 de Souza Brito
ingediend bij de Staten van Holland, om een octrooi voor
een „Generaale Compagnie op de manier van de Royale
Banck van Engelandt  en  Zuid Zee Compagnie aldaar".    Voor
het eerst zien wij hier het tot dusver als hulpkracht in
ons financiewezen bescheiden actieve Joodse volksdeel in
ons land het initiatief nemen tot vooruitstrevende kapi-
talistische ondernemingen.69) Kenmerkend is de verwij-
zing in de aanduiding van bovengenoemde soci6teit naar
twee grote Britse „joint stock companies" als voorbeeld.

De Generale Compagnie zou zich bewegen op alle ge-
bieden van handel, visserij, krediet- en verzekerings-
wezen en alle activiteit in sommige van deze bedrijfs-
takken concentreren. Zij zou o.a. „den Groenlandschen
handel",   d.i. de walvisvaart,   ter hand nemen  en  tot   ex-
ploitatie daarvan alle traanbranderijen, pakhuizen, enz.
in de provincie opkopen en de „koopluyden, die in de-
selve visscherije jegenwoordig handelen (eligeren) tot
factoors in dese nieuwe Compagnie"!70)

Voorts is de mededeling tot ons gekomen, dat in
1720 een „stille compagnie",  dat  is een sociateit  in  op-
richting, te Broek in Waterland drie kwart der assuran-
tion op Groenland en Straat Davis had bemachtigd.71)
Blijkbaar was men in dit Noordhollands dorp doende, de
verzekering van de vele walvisschepen uit Noord-Holland
benoorden het Y onder te brengen in een op te richten
sociateit.

Vele van de omstreeks 1720 opgerichte socioteiten
hebben zware verliezen geleden en zijn te niet gegaan.
„De schrik over het uiteenspatten der zeepbellen, in
1720 geblazen, heeft de ontwikkeling der N.V. een halve
eeuw vertraagd."72) Uit de tijd van 1720-1770 zijn
slechts weinige plannen tot oprichting van socioteiten
bekend, waaronder een „SociMteit der visscherije" te
Vlissingen, in 1756 gesticht, en een „Genootschap tot
haringvisscherij" te Veere  in 1760 opgericht. 73)

Omstreeks 1770 begon in ons land een nieuwe periode
van oprichting van zgn. action-soci6teiten, merendeels
tot uitoefening van het verzekeringsbedrijf, slechts
enkele voor een ander doel. Tot deze laatste behoorde
de,yaderlandsche Maatschappij voor Koophandel en Reede-
rij"in 1776 te Hoorn gesticht, een soci teit die onder
de vele bedrijven welke zij ging uitoefenen, ook de wal-
visvaart opnam. De directie voor deze visserij werd
echter gevoerd door een Hoorns handelshuis, Cornelis Ris
en Zoon, niet door de directeuren zelf. De maatschap-
pij reedde vier jaar achtereen 66n schip op de walvis-
vaart uit en besloot toen deze visserij te staken, omdat
de vierde Engelse oorlog in 1781 haar verhinderde en
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vooral omdat zij geen winst opleverde.74)
Betreffende de juridische vorm van deze socioteit

valt op te merken, dat het kapitaal vooraf werd vastge-
steld op een bepaalde som en dat uitdrukkelijk de aan-
sprakelijkheid van de actionarissen werd beperkt tot het
bedrag van hun deelname, zodat het karakter van de on-
derneming als soci6teit boven twijfel verheven is.75)
Van der Heyden wijst echter op een ouderwetse trek bij
deze maatschappij, hierin bestaande, dat de beperkte
aansprakelijkheid door de oprichters was geconstrueerd
als abandon van aandeel.76) Hij kent trouwens aan het
scheepvaartbedrijf geringe verdiensten toe voor de ont-
wikkeling der N.V.

De Hoornse maatschappij werd gesticht toen de Ne-
derlandse walvisvaart reeds in verval verkeerde. In
1802, toen dit bedrijf in de Noordelijke IJszee groten-
deels was verlopen, wilden enige Amsterdamse kooplieden
de walvisvangst aan de Kaap de Goede Hoop beproeven en
zij richtten hiervoor een societeit op met een aanzien-
lijk kapitaal van f.790.000, die octrooi voor dit be-
drijf kreeg. Tijdens het korte bestaan van deze so-
ci teit van 1802 tot 1806 had de walvisvangst door ge-
ringe ervaring en de oorlog met Engeland slechts matig
succes. Ook deze onderneming is niet van betekenis
voor de latere N.V. Van der Heyden noemt de statuten."     "van deze „Africaansche VisscheriJ-Societeit  weinig
scherp omlijnd;  zij laten bijv. het karakter, dat de
„acte van aandeel" zou dragen, in het vage en wekken
slechts een vermoeden, dat aandelen aan toonder zijn
bedoeld.77)

De kleinere walvismaatschappijen, die in 1824 te
Harlingen en Rotterdam werden opgericht, dreven in de
weinige jaren van haar bestaan op de hoge regerings-
subsidies en moesten desondanks door de slechte vangst
liquideren. Ook zij waren voor de sociUteit als onder-
nemingsvorm in de walvisvaart geen succes.

In het buitenland, in de eerste plaats in Groot-
Brittanni*, verwachtte men in de 17de en 18de eeuw nog
meer van de soci6teit als ondernemingsvorm voor de ha-
ringvisserij en de walvisvaart dan in ons land. Met
behulp van deze ondernemingsvorm zou men de Nederlanders
hun overwicht in de visserijen kunnen ontnemen, zo hoop-
te men. Er werden maatschappijen opgericht met een
groot kapitaal, die een uitgebreide organisatie aan de
wal optrokken en een groot aantal schepen op de visse-
rij uitrustten, omdat daardoor de kans op goede vangst
sterk zou worden verhoogd.78) Zij ondervonden veel
belangstelling en vaak steun van de overheid, maar de
meeste van deze instellingen moesten haar bedrijf sta-
ken, omdat zij verlies op verlies leden. Voorbeelden
van Engelse walvismaatschappijen zijn de „joint stock
company",  die  in  1693 te Londen werd opgericht en binnen
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tien jaar haar gehele kapitaal van £82.000 inboette,79)
en de Zuidzee Compagnie, die van 1724 tot en met 1731
op de walvisvaart £730.000 zou hebben verloren.80) Een

Deens voorbeeld is de koninklijke geoctrooieerde „Almin-
delige Handels Kompagni", opgericht  in  1747, die evenmin
succes had met de walvisvaart.81)

Tijdgenoten weten het mislukken van deze sociotei-

ten aan gebrek aan belangstelling bij de kapitaalbeleg-
gers en vooral bij de leveranciers van scheepsbenodigd-
heden voor deelname in visserijmaatschappijen, aan te-
kort aan goed personeel voor de visserij en aan ondeug-

delijkheid van het gebruikte materiaal. Inderdaad de-

den deze feilen zich al te dikwijls voor, maar de eigen-
lijke oorzaak van het falen van de socioteit op de vis-
serij in de 17de en 18de eeuw ligt dieper. Kranenburg

  verklaart de mislukking van deze ondernemingsvorm in de-
ze bedrijfstak nader.82) Hij licht dat toe met betrek-
king tot de haringvisserij, maar zijn betoog is ook van
toepassing op de walvisvaart. Wij hebben eerder de so-
ciateit de N.V. in staat van wording genoemd. De N.V.

behoort tot het moderne, industriale kapitalisme, geken-
merkt door grootbedrijf, massaproduktie en standaardisa-
tie. Zij was echter ongeschikt voor een vroeg- of com-
mercieel-kapitalistisch en conservatief bedrijf als de
visserij, inzonderheid de walvisvaart. Het grote be-
drijf bood in de visserij weinig of geen voordelen boven
het kleine bedrijf, doorgaans georganiseerd als familie-
bedrijf en partenrederij. De meeste kosten variMerden
naar gelang het aantal schepen, ook die voor opslag-
ruimte, beheer en administratie. Wij merkten reeds op,

bij de voorcompagnie - de voorloper van de socioteit -
dat de kosten per schip voor directie en administratie

ons hoger voorkomen dan bij de partenrederij. Voor de
socioteit waren deze kosten stellig nog hoger. Vele

maatschappijen op aandelen richtten zich bovendien op
te grote voet in, bezaten een talrijk walpersoneel en

'       uitgebreide walinrichtingen en hielden er een veelhoof-
dige directie op na, waaronder vele hoge ambtenaren en
hoogwaardigheidsbekleders, die weinig verstand van het
bedrijf hadden, maar toch een groot salaris ontvingen.
Dat alles kostte veel geld en de nodige controle op al-
le uitgaven en op de uitrusting en de vereiste zuinig-
heid ontbrak.83) Beslissend voor de rentabiliteit van
de visserij was echter de kunst om de schepen zo goed
mogelijk uit te rusten en tevens de kosten zo laag mo-
gelijk te houden.

Ten voordele van de kleine rederij, die slechts

een of enkele schepen had, pleitte, dat de boekhouder
persoonlijk alles regelde, verrichtte en controleerde en
zijn oog wakend over alle kleinigheden liet gaan. In

tegenstelling tot de directeuren van de soci6teit genoot
de boekhouder van de partenrederij voor zijn werk
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slechts een bescheiden geldelijke beloning.
De keuze van de ondernemingsvorm was dus van het

grootste belang voor de bloei van de walvisvaart. In
Nederland en Noord-Duitsland dankte deze visserij haar
winstgevendheid voor een groot deel aan de partenrede-
rij, welke haar kosten laag wist te houden. Toen an-
dere landen een nationale walvisvaart in het leven wil-
den roepen, die moest concurreren met de Nederlandse en
Noordduitse, meende men dat het beste te kunnen bereiken
door het oprichten van grote maatschappijen op aandelen.
Hoewel zij uitgebreide steun van haar regeringen kregen,
welke hulp de Nederlandse reders in die omvang moesten
ontberen, waren zij in de regel toch niet tegen de mede-
dinging van de kleine, voordelig varende Nederlandse re-
derijen opgewassen. Dit inzicht drong op den duur ook
in het buitenland door en vond daar toepassing, het
eerst in Groot-Brittannio.84) De Britse walvisvaart is
de Nederlandse in de tweede helft der 18de eeuw voorbij-
gestreefd dank zij de vdrgaande bescherming en ruime
subsidiaring door de regering, maar ook dank zij de toe-
passing van de kleine rederij.

**************
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HOOFDSTUK IV

DE PRODUKTIEFAKTOREN : DE BEMANNING

„Exempel  is dit volck, dees' Hollandsche gesellen,
Wier wercken na hun dood wij U voor oogen stellen."1)

1. De geografische herkomst der walvisvaarders

De bemanning van de Nederlandse walvisvloot was af-
komstig uit vele landen, maar merendeels van het kustge-
bied en de eilanden aan de oostelijke oever van de
Noordzee. Verschillen in de streken van herkomst doen
de volgende indeling hiervan aan de hand:

(A  Holland, Zeeland, West-Friesland en Friesland
(B J  De  mensen van  „de  buitenkant":

(a) De Noord- en Oostfriese Waddeneilanden
(b) De Westfriese of Nederlandse Waddeneilanden
(c) De kuststreek van het vasteland tegenover de

Waddeneilanden
(d) Het achterland van de kuststreek, dit is het

binnenland van Duitsland en Nederland
(e) Andere gebieden.

(A) Holland, Zeeland, West-Friesland en Friesland

De reders op de koopvaardij en visserij van de Ne-
derlandse zeegewesten wierven sinds de Middeleeuwen hun
schippers en varensvolk aan uit de naaste omgeving van
hun woonplaats. Vooral Holland had reeds in de 13de
eeuw een tamelijk groot aantal steden en een vrij grote
bevolking. Een deel hiervan kon in dit waterrijke ge-
west onvoldoende bestaan in de landbouw en veeteelt
vinden en moest inkomsten in handel, nijverheid, visse-
rij en vervoer zoeken. Vele mannen en jongens voeren
ter zee op de koopvaardij of de visserij. Men moet
daarbij onderscheid maken tussen West-Friesland en Hol-
land benoorden het IJ - d.i. het Noorderkwartier - en
Holland bezuiden het IJ - d.i. het Zuiderkwartier. Be-
noorden het IJ was de verhouding tussen bevolking en
landbouw-areaal ongunstiger dan bezuiden het IJ wegens
het grotere aantal meren en poelen en de overheersende
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plaats van de veeteelt. Deze verschafte aan veel min-
der handen werk en aan minder monden kost dan de akker-
bouw en de turfgraverij, welke in het Zuiderkwartier
belangrijker waren.

Uit de Enqueste van 1494 en de Informacie van 1514-
twee verslagen van de economische toestand op het plat-
teland - blijkt, dat er in het Noorderkwartier weinig
dorpen waren, waaruit geen mannen ter zee voeren.   De
Enqueste vermeldt bijvoorbeeld over het dorp Beets bij
Hoorn, dat „eenich van henluyden om loon tschepe varen
ten harinck ende coopvaert, omme haere arme kost te ge-
crijgen".2) De Informacie vermeldt, dat in 1514 Uit
Sint Pancras, een dorp van 74 haardsteden, niet minder
dan 67 mannen ter zee voeren; uit Noord-Schermer, een
dorp van 70 haardsteden, 100 mannen; uit Urssem, met
50 haardsteden, de helft van de manlijke bevolking.3)
De inwoners van Westzaan en Krommenie deelden in 1514
mee, „dat zij hem generen een luttel mit·koyen (d.z.
koeien bf het kooikersbedrijf), voort mit visschen, vo-
gelen, dijcken ende dammen; oock zijnder veel jonge
luyden die uytvaren ter zee om huyere, in getale van
200 of dieromtrent, maer en hebben selver geen scepen
noch part an scepen, maer hebben Sen Rijnscip (d.i. een
binnenschip)".4)

Uit deze inlichtingen blijkt afdoende, hoezeer het
Noorderkwartier aangewezen was op de scheepvaart en hoe
bescheiden het kapitaalbezit van dit later zo welvaren-
de platteland nog was, ook al was het hier en daar gro-
ter dan zoMven over Westzaan en Krommenie vermeld is.
De Informacie van 1514 deelt bijvoorbeeld mee, dat de
inwoners van Wormer en Jisp samen vier haringbuizen he-
zaten.5) Hierin mag men een voorloper van het later
zo verbreide bezit van parten in walvisschepen zien.
De haringvisserij was, evenals later de walvisvangst,
seizoenbedrijf, zodat de vissers des winters groten-
deels moesten leven van het geld dat zij in de zomer en
de herfst hadden verdiend. Hun inkomsten uit het boe-
renbedrijf waren onvoldoende, evenals in de 17de en
18de eeuw met de walvisvaarders uit dezelfde dorpen het

geval was.
Over de inwoners van Wormer en Jisp heet het dan

ook in 1514: „dat zy alzoe tzomers winnen, dat verte-
ren zy mit haer wyfs ende kinderen swinters;  ende de
wyfs generen hem mit breyen ende spinnen".5) De vrou-
wen zorgden  dus door enige huisnijverheid voor aanvullen-
de inkomsten.

Latere schrijvers hebben beweerd, dat de vissers-
schepen in de maanden, waarin niet gevist kon worden,
vracht gingen varen. Heel belangrijk kan dit nevenbe-
drijf niet zijn geweest, want men bedenke, dat de ha-
ringvisserij slechts in de lente vrachtreizen toeliet,
omdat de kleine schepen in de stormachtige winter niet
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konden varen, en dat de vrachtvaart veel minder beman-

ning dan de visserij nodig had.
De uitbreiding van de nijverheid in de Zaanstreek

in de eerste en meer nog in de tweede helft der 17de
eeuw schiep in die streek ruime werkgelegenheid. Daar-

van hebben vermoedelijk zeelieden uit de omgeving, die

in het zomerhalfjaar op de koopvaardij, haringvisserij

en walvisvangst voeren, in de wintermaanden geprofi-
teerd. Volgens Lootsma was in vele jaren het werk op

' de olie- en pelmolens seizoenarbeid (d.w.z. in de win-
termaanden viel er meer te doen dan in de minder winde-

rige zomermaanden), zodat walvisvaarders op die molens

wei kten.6 )  Hij haalt verder een voorbeeld uit de 19de

eeuw aan om de combinatie van werk op zee en aan de wal
te boekstaven. In 1845 wordt over de lijmfabriek van

de heren Poel te Zaandijk vermeld: „Werkt des zomers
met 50 werklui, totdat de haringbuizen uitgaan, waarme-

de  dan een groot  deel der arbeiders vertrekt".7) Wat

voor de haringvisserij gold, zal vroeger ook op de wal-

visvaart van toepassing zijn geweest, redeneert Lootsma
niet zonder grond.

Daartegenover staat, dat sommige belangrijke be-

drijven des winters minder werk dan des zomers hadden,

bijvoorbeeld de Zaanse scheepsbouw. Voor de vissers

kwam deze dus niet als aanvullende werkgelegenheid in
aanmerking. En buiten de Zaanstreek was er op het
platteland geen nijverheid van betekenis en hadden de

walvisvaarders ten hoogste een stukje grond met enige
stuks vee ter aanvulling van hun hoofdinkomen.

De reders in de steden en grote dorpen van het
Noorderkwartier, te weten Amsterdam, Edam, Hoorn, Enk-
huizen, Medemblik, Alkmaar, De Rijp en Jisp, bemanden
hun haringbuizen, kofschepen (voor de kleine vracht-
vaart) en fluitschepen in de eerste plaats met Water-
landers, Zaankanters, Westfriezen en Zijdenaars, dit

waren de bewoners van de dorpen langs de Zijde (de dui-
nenkust vanaf Monster tot Den Helder).

In het Zuiderkwartier, in hoofdzaak langs de Mer-
wede, de Lek, de Oude en Nieuwe Maas, floreerde even-
eens sinds de Middeleeuwen een oude, plaatselijk be-
langrijke visserij en koopvaardij. De plattelandsbe-
volking had daar meer cultuurgrond, o.a. akkerland, tot

haar beschikking en de dorpen hadden er een agrarischer
karakter, zodat de noodzaak om ter zee te varen minder

groot dan in het Noorderkwartier was. De manschappen

voor de schepen die te Vlaardingen, Schiedam, Delfsha-

ven, Rotterdam en Dordrecht uitgereed werden, woonden
voor het grootste deel in deze steden en dorpen zelf.
Toch waren er aan de Oude en Nieuwe Maas en de Lek dor-

pen waaruit vele mannen en jongens ter visserij of koop-
vaardij voeren, met name Maassluis, Zwartewaal, Krimpen,
Ammerstol en Ameide. Voor Rotterdam en de plaatsen be-



66

westen deze stad waren de haringvisserij en de „dogge-
vaart",  dat  is de hoekwant- of lijnvisserij, belangrijk.
Beoosten Rotterdam, aan de Lek en de Waal, lagen dorpen
waar men de zalmvisserij op deze rivieren uitoefende en
vanwaar mannen en jongens op de haringvisserij en op de
walvisvaart gingen. Uit Krimpen aan de Lek en Ammers-
tol kwamen in de 18de eeuw commandeursgeslachten met de
namen Hogerzeil, Ooms en Snel.

Buiten Holland en West-Friesland reedden de Zeeuwse
steden Middelburg, Vlissingen en Vere en de Friese ste-
den Harlingen en Stavoren op de walvisvaart uit, hoewel
minder geregeld dan de Hollanders. Ook daar monster-
den de reders hun scheepsvolk aan uit de plaatselijke
bevolking en op het omringende platteland. In Zeeland
verschafte de akkerbouw aan zovele handen werk, dat het
aantal zeevarende plattelanders hier vermoedelijk klein
was. Maar in Friesland stond het anders; daar over-
woog de veeteelt en moest een bevolkingsoverschot een
bestaan zoeken in de nijverheid van Holland en in de
zeevaart. In de stadjes en dorpen van de Zuidwesthoek
van Friesland, te weten Stavoren, Koudum, Warns, Molk-
werum, Hindelopen, Makkum en Workum, woonden vele schip-
pers en varensgezellen, die in dienst van Amsterdamse
reders naar Noorwegen, de Oostzee en de Poolzee voeren.
En bij Harlingen leverden o.a. de dorpen Pietersbierum,
Sexbierum en Oosterbierum aan de Harlingse reders ma-
trozen en in de 19de eeuw robbeslagers.8)

Toen in 1612 de walvisvaart in Nederland begon,
wierven de reders in de Hollandse, Zeeuwse en Friese
steden hun scheepsvolk in de eerste plaats aan uit de
plaatselijke zeevarende bevolking. Deze zeelieden had-
den gediend op de Noordzeevisserij en de koopvaardij en
waren in de walvisvangst ongeoefend. Maar onder lei-
ding van bekwame Basken leerden zij geleidelijk de be-
handeling van sloepen en lijnen, het schieten van de
harpoen, het afspekken van de walvis en het koken van
traan.

Van 1614 tot 1642 bezat de Noordsche Compagnie het
monopolie van de voornaamste tak van walvisvaart, name-
lijk de baaivisserij bij Spitsbergen en Jan Mayen. Zij
hield de vangst en de produktie van traan en baarden
binnen nauwe grenzen om de prijzen van deze produkten
op peil te houden. Haar uitrustingen hebben waar-
schijnlijk zelden het aantal van 20 schepen overtrof-
fen.9) Om deze vaartuigen te bemannen en de traanko-
kerijen in het hoge Noorden te laten werken konden de
kamers van de Compagnie grotendeels volstaan met de zee-
lieden die in en bij de vestigingsplaats van deze kamers
woonden.

Omstreeks 1635 ontstond echter de zeevisserij - dit
was de walvisvangst waarop men het spek in vaten verpak-
te en naar Nederland bracht om daar tot traan te zieden,
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in plaats van het spek in het Noorden te koken.   De
zeevisserij was niet gebonden door het octrooi der
Noordsche Compagnie. Vanaf 1635 en vooral na de ophef-
fing der Compagnie in 1642 breidde de Nederlandse wal-
visvloot zich snel uit:  zij bereikte haar grootste om-
vang in 1684 met 246 schepen met gemiddeld 40 „eters"
per schip, dus omstreeks 9840 in totaal. De plaatse-
lijke zeevarende bevolking was toen niet meer toereikend
om   al deze schepen te bemannen. In de Zaanstreek, wel-
ke een centrum van walvisvaart werd, vroeg bovendien na
1650 de snel groeiende nijverheid vele arbeidskrachten.
Een groot deel van de equipage op de walvisvloot moest
dan ook van elders komen, namelijk van de West-, Oost-
en Noordfriese Waddeneilanden, die zich uitstrekten van
Texel tot FanM bij Jutland, alsmede uit Oost-Nederland
en Noord-Duitsland.

(B)   De   mensen  van „de buitenkant"

De kerngebieden van de Nederlandse volkshuishouding
waren de bovengenoemde streken Holland, Zeeland, West-
Friesland en Friesland. Daar waren de produktiefakto-
ren en technische kennis, welke de economische bloei
van de Republiek bewerkten, geconcentreerd. Vcor som-
mige historici stond Friesland in feite al op de grens
van dit kerngebied wegens zijn geringere economische
potentie, en was het een marginale of perifere streek
ten opzichte van Holland. De mensen van elders, die
in het kerngebied hun arbeid kwamen aanbieden, onder
andere aan de walvisreders, waren in economisch opzicht
migranten. Tot hen reken ik in dit verband niet alleen
de walvisvaarders uit Noord-Duitsland, SkandinaviM en
andere landen, die dienst namen op de Nederlandse wal-
visvloot, maar ook de walvisvaarders van de Westfriese
of Nederlandse Waddeneilanden, die in ongeveer dezelfde
economische en sociale omstandigheden als de bewoners
der Oost- en Noordfriese Waddeneilanden leefden, en de
walvisvaarders uit Oost-Nederland, dat zich economisch
en sociaal nauw bij Noordwest-Duitsland aansloot. Men
bedenke, dat de bevolking aan weerszijden van de Neder-
landse grens geheel dezelfde omgangstaal sprak en dat
staatkundige grenzen v66r de tijd van Napoleon I veel
minder te betekenen hadden dan daarna.

Zoals eerder is vermeld was de walvisvaart een sei-
zoenbedrijf, namelijk zomervisserij, en daarom minder
aantrekkelijk voor het personeel dan beroepen welke het
gehele jaar werk verschaften. Zij leverde voor dat
personeel dezelfde moeilijkheden als de haringvisserij,10)
doordat de vissers slechts een half jaar lang werk in de
visserij vonden en in de slappe wintermaanden, wanneer
ook in andere bedrijfstakken (bijvoorbeeld de kustvaart
en de scheepsbouw) de bedrijvigheid terugliep, dikwijls
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moeilijk elders werk konden vinden. De scheepstimmer-
man, de kuiper en de chirurgijn vonden meestal aan de
wal arbeid en inkomen en de commandeur moest zorgen voor
het aftakelen van het schip, en in het vroege voorjaar
voor het klaarmaken daarvan. Maar de matrozen waren
aan de wal ongeoefende werkers en werden daar matig be-
taald voor arbeid welke zij dikwijls ver van hun woon-
plaats moesten verrichten. Wanneer zij monsterden op
de koopvaardij, dan konden zij slechts een of twee korte
reizen in de herfst doen, omdat des winters de vaart op
Skandinavi6 en de Oostzee stillag en reizen naar de Mid-
dellandse Zee meestal te lang duurden om in maart of
april weer op een walvisschip te kunnen monsteren.

In tijden van ruime werkgelegenheid is de ingeze-
ten bevolking van de meeste landen geneigd om minder be-
geerde arbeid over te laten aan vreemdelingen uit minder
welvarende streken. Dit soort arbeid omvat bijzonder
zwaar, gevaarlijk, eentonig of vuil werk, ongeregeld,
los werk en seizoenarbeid, welke slechts in bepaalde
maanden van het jaar inkomen verschaft. De 17de en de
eerste helft der 18de eeuw waren in de Nederlandse Re-
publiek doorgaans een tijd van ruime werkgelegenheid en
uit andere, minder welvarende landen trokken dan ook
velen naar ons land om hier werk te zoeken. Zij aan-
vaardden ook de minder begeerde soorten werk. Daar-
onder viel de walvisvaart, welke immers een hard en ge-
vaarlijk seizoenbedrijf was. De Nederlandse walvis-
vloot was groot en daarom altijd met vele vreemdelingen
bemand.11)

Onder de buitenlanders die op onze walvisschepen
voeren, waren de Duitsers en de Oost- en Noordfriezen
het talrijkst. Duitsland was in de 17de eeuw achterop
geraakt door de verwoesting tijdens de Dertigjarige oor-
log en de verbrokkeling in vele kleine staten. Een
deel van zijn bevolking moest tijdelijk of blijvend werk
in het buitenland vinden. Er was een aanhoudende emi-
gratie naar de Republiek van Duitsers, die zich hier
vestigden of naar onze kolonian trokken. Daarnaast be-
stond er een omvangrijke seizoentrek naar ons land, wel-
ke zich richtte naar de landbouw, de nijverheid en de
visserij. Tot het einde van de 19de eeuw vond men
Duitsers uit West- en Noordwest-Duitsland op de Neder-
landse haringvloot.12)

(a) De Noord- en Oostfriese Waddeneilanden

De bevolking van de Waddeneilanden, in historische
tijd Friezen genoemd, leidden van oudsher een armoedig
bestaan op hun duinen en slijkplaten, welke steeds door
de Noordzee werden bedreigd. De bekende beschrijving
welke de Romein Plinius gaf van het amfibische leven der
Chauken op kunstmatige heuvels (terpen) in het huidige
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Oost-Friesland, is ook op het latere geslacht van toe-
passing.13) In de 1lde eeuw werden de eerste dijken
aangelegd, maar in de loop der Middeleeuwen namen de
eilanden en Waddenpolders door overstromingen voortdu-
rend in omvang af en werden zij tot ware „Uthlande", zo-
als tijdgenoten ze noemden. De bewoners van de schrale

zandeilanden moesten naast hun armoedige boerenbedrijf
inkomsten vinden in de kustvisserij, het eierenrapen en
de jacht op konijnen en vogels, later ook in de vracht-
vaart langs de kust met kleine rondbodemschepen, koffen
of smakken genoemd. Sinds de tweede helft van de 16de
eeuw namen de verwoestingen door de Noordzee aangericht,
toe.14) Berucht waren de Allerheiligenvloed in 1570 en
vooral de „Grote MandrMnke"  van  10  op 11 oktober  1634;
o.a. het grote, vruchtbare eiland Nordstrand verdween
toen geheel in de golven. Volgens oude schrijvers zou-
den op de Noordfriese eilanden 9089 mensen en op het
vasteland van Sleeswijk-Holstein ongeveer 10 000 mensen
zijn omgekomen.15) Misschien overdrijven zij, maar de
schade was zeer groot. De overlevenden van de door de
zee verzwolgen landen, vooral van Nordstrand, trokken
naar andere eilanden, o.a. FBhr (Veur), waar zij de la-
tere hoofdplaats Wyk stichtten, of naar het vasteland
van Noord-Duitsland of Nederland.

Meer nog dan voorheen moesten de eilandbewoners in
hun verkleinde woongebied hun levensonderhoud op zee
zoeken. Zij vonden een nieuw middel van bestaan in de
walvisvaart, welke zich in de volgende jaren in West-
Europa aanzienlijk uitbreidde. Zij dienden eerst in
ondergeschikte en na enige jaren ook in leidende func-
ties. Volgens oude schrijvers dateerde hun deelname
aan de walvisvaart van de catastrofale overstroming in
1634·16) In de herinnering der eilandbewoners was de-
ze vloed het grote keerpunt in hun geschiedenis. Een

verzoekschrift, dat bewoners van Sylt in 1637 aan hun
landsheer richtten met een bede om vrijstelling van be-
lasting (vermoedelijk wegens schade door de vloed van
1634), vermeldt: „Unsere Leute, Gott bessers, haben
sich in fremde Lande zu Seewarts und bei anderen uf die
Vischerei umb ihr Lohn zu (ver)dienen begeben mussen
zur   Erhaltung  Weib und Kinder".17)

Waarschijnlijk is de betekenis van de vloed van
1634 later ietwat overdreven, doordat de herinnering

hieraan de herinneri)$ aan andere vloeden in zich heeft
opgenomen. Reeds voor 1634 voeren Noordfriezen op bui-
tenlandse schepen, o.a. op de Nederlandse koopvaardij-
en walvisvloot, hoewel  nog  niet zo talrijk  als na 1634.18)
Omstreeks 1642 worden de broers Bunde en Tam Petersen
van Tinnum op Sylt vermeld als commandeurs op Neder-
landse walvisschepen.19) Het is niet aannemelijk, dat
Zij eerst na 1634 op de walvisvaart zijn gegaan en zo
spoedig promotie hebben gemaakt in dienst van Nederland-
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se reders, die destijds nog geen tekort aan scheepsof-
ficieren van hun eigen nationaliteit hadden.

In 1650 schreef Kaspar Dankwerth over de Sylters:
„Ihrer viele ern hren  sich  mit dem Walfischfange,   denn
sie fahren jahrlich hinaus hinter Eiszlandt und Norwe-
gen an Groenlandt und Spitzbergen auf sothanen Walfisch-
fang, welche sonst unsaubere Handtierung ein gut Geld in
den Beutel tragt".20)

Het was een gelukkige omstandigheid, dat ongeveer
gelijktijdig met de vloed van 1634 de zeevisserij van de
Groenlandse walvis begonnen is en dat zij zich na de op-
heffing van de Noordsche Compagnie in 1642 snel uit-
breidde, niet alleen in Nederland maar ook in de Noord-
duitse steden, namelijk Emden, Bremen, Altona en vooral
Hamburg. Van de walvisreders ging daardoor een vergro-
te vraag naar varensvolk uit. In dezelfde jaren zoch-
ten vele Noordfriezen en andere kustbewoners in Duits-
land werk ter aanvulling van hun te geringe inkomsten
uit hun kleine landbouwbedrijf. Zij wilden dit bedrijf
aanhouden, zochten derhalve seizoenwerk en vonden dat
vooral in de walvisvaart. De Friezen kwamen van de
eilanden FanB, Sylt en Fahr - welke beide laatste meer
walvisvaarders leverden dan enig ander eiland -, Amrum
en RBm, van de naburige kleinere, onbedijkte Halligen,
zoals Hooge en Nordmarsch, en van de Oostfriese eilan-
den, voornamelijk Borkum.21)

In de 18de eeuw was de zeevaart het voornaamste be-
staansmiddel van de Noordfriezen geworden. Reeds in
1673 voeren van de Noordfriese eilanden jaarlijks 3000
tot 4000 mannen en jongens in hoge en lage rangen op de
walvisvaart.22) In 1701 namen tegen de 3600 Noord-
friezen aan deze visserij deel, de meesten afkomstig van
Fohr en Sylt. F6hr leverde omstreeks dit jaar jaar-
lijks 1000 tot 1500 walvisvaarders. Men telde ruim
50 commandeurs op FMhr en ruim 20 op Sylt.23) Op Fahr
kwam dus op elke 20 tot 30 man ten minste een comman-
deur, terwijl de walvisschepen gemiddeld ruim 40 man
voerden. Fohr leverde dus naar verhouding eens zoveel
commandeurs, en vermoedelijk ook andere scheepsofficie-
ren, als andere plaatsen. Hieruit blijkt, dat de
Noordfriezen zich van keuterboeren en Waddenvissers had-
den opgewerkt tot de hoogste rangen op de walvisvaart.
Het lagere personeel van de walvisvloot daarentegen was
voor een groot deel afkomstig uit het binnenland, dat
naar verhouding weinig scheepsofficieren leverde.

Bij de volkstelling, welke in 1769 is gehouden,
bleken van de 6 146 bewoners van FUhr omstreeks 1 600
(dus een vierde) het hoofdberoep van zeeman (meestal
walvisvaarder) te hebben;  Sylt had onder zijn 2 814 be-
woners naar schatting 700 zeelieden (eveneens een vier-
de):  er waren op dit eiland 1 180 mannen tegenover
1 634 vrouwen; het grote overschot aan vrouwen is te
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verklaren uit het feit, dat vele mannen niet terugkeer-
den. Amrum had onder zijn omstreeks 600 bewoners 150
zeelieden (eveneens een vierde). Tot in het laatste

kwart van de 18de eeuw gingen de meeste Noordfriezen ter
walvisvaart en een kleiner aantal ter koopvaardij.

Voor welke naties voeren de Noordfriezen en Oost-
friezen? De walvisschepen van Hamburg waren groten-
deels door hen bemand; ongeveer een derde van de Ham-
burgse commandeurs waren Sylters, een ander derde deel
Fahringers. Onder het resterende deel waren comman-
deurs van Borkum en de Nederlandse Waddeneilanden.24)

Volgens C.P. Hansen voer het grootste deel van de FBh-
ringers echter op de Nederlandse walvisvloot.25) Dat

is aannemelijk, omdat deze vloot veel groter dan de Ham-
burgse was.

Terwijl de Noordfriezen zich ontwikkelden tot de
beste walvisvaarders en later tot de beste zeelieden van
de grote zeilvaart, onderging hun beschavingspeil een
grote verbetering. Zij waren laat gekerstend en hiel-
den lange tijd vast aan vele heidense gebruiken, o.a.
het elders beschreven „biiken-brennen", en zwart bijge-
loof. Bloedwraak, strandroof en bandeloosheid tierden
welig onder hen. Eerst omstreeks 1700, toen dank zij
de walvisvaart en de koopvaardij de welstand en ontwik-
keling van de eenzame, primitieve eilandbewoners toena-
men, werden hun zeden zachter en won het Christendom
aan invloed op hun gemoederen. Dit overgangsproces is
beschreven door Margareta Boie in haar historische roman
„Der    Sylter Hahn" (1926).26) De hoofdpersoon is com-
mandeur Lorens Petersen Hahn (1668-1747) van Sylt, in de
roman de verpersoonlijking van de nieuwe tijd van grote-
re kennis en beschaving. Als strandopzichter van Sylt
bestreed hij energiek de strandroof.27) Sinds de twee-
de helft van de 18de eeuw werden de Noordfriezen gepre-
zen wegens hun zeemanschap, arbeidzaamheid, spaarzaam-
heid, naastenliefde, godsdienstzin, reinheid van zeden
en leergierigheid.28)

De drang om in de wereld vooruit te komen maakte de
achtergebleven eilandbewoners leergierig. Hun belang-
stelling ging uit hoofde van hun zeemansberoep in hoofd-
zaak uit naar de zeevaartkunde, wiskunde en aardrijks-
kunde. Tal van dorpspredikanten en schoolmeesters
breidden hun kennis van deze vakken uit om door lessen
het ontwikkelingspeil der zeelieden en walvisvaarders te
verhogen en om.met het bescheiden lesgeld hun karig
traktement aan te vullen. Na enige jaren werden zij
terzijde gestaan door commandeurs en kapiteins, die des
winters het jongere geslacht onderwezen. De kroniek-
schrijver van Noord-Friesland, C.P. Hansen, vertelt:
„Die Jungeren lernten Lesen, Schreiben, Rechnen und Be-
ten, die Erwachsenen Steuermannskunde, Astronomie und
Mathematik Rechnen war Hauptfach. Sie wurden oft



72

umsonst (d.w.z. gratis) unterrichtet, mindestens fur ein
hEchst unbedeutendes Honorar fur 1 oder 2 Schillings fur
jeden Schuler in der Woche".29) Onder deze leraren in
de zeevaartkunde en wiskunde - in vele gevallen autodi-
dacten - waren er, die ver buiten hun dorp bekendheid
en waardering verwierven. Wij mogen C.P. Hansen op
zijn woord geloven, als hij schrijft: „Aus den rohen
und armseligen Fischern, Matrosen und Speckschneidern
des 17. Jahrhunderts wurden im 18. Jahrhundert mehren-
teils tuchtige Navigateure und Steuerleute und zum Theil
wohlhabende und gebildete Schiffscapitaine". 30)

Als walvisvaarders genoten de Noordfriezen inter-
nationale roem. Andere naties die aan de walvisvaart
gingen deelnemen, huurden in vele gevallen commandeurs,
harpoeniers en speksnijders van de Noordfriese eilan-
den. Zo deden de Deense, Zweedse en Britse reders in
de 18de eeuw. Zelfs de Spanjaarden, die in 1780-90 de
walvisvangst aan de westkust van Zuid-Amerika beproef-
den, wierven enige harpoeniers van FBhr aan,31) omdat
er onvoldoende Baskische harpoeniers overgebleven waren
en hun roemrijke traditie van de walvisvangst tot het
verleden behoorde.

In de tweede helft van de 18de eeuw ging het groot-
ste deel der eilandbewoners geleidelijk van de walvis-
vaart over naar de koopvaardij, omdat in deze tijd de
wereldhandel en -scheepvaart zich krachtig uitbreidden.
In tegenstelling tot de 17de eeuw beleefden Nederland,
de Noordduitse havensteden en de Skandinavische landen
in de 18de eeuw weinig jaren van oorlog. Hun neutrale
handel en scheepvaart profiteerden van de vele oorlogen
tussen Brittanni6, Frankrijk en Spanje. Steeds meer
bewoners van de Waddeneilanden trokken naar de handels-
vloot van Nederland en vooral van de Noordduitse haven-
steden en de Skandinavische landen, waar het aantal
koopvaardijschepen meer dan in Nederland toenam.

Twee omstandigheden bespoedigden na 1770 deze over-
gang. De eerste was de achteruitgang van de walvis-
vaart in Noord-Duitsland en vooral Nederland na 1770 met
als gevolg een inkrimping van de walvisvloot. De twee-
de omstandigheid was de Vrijheidsoorlog van de Britse
kolonion in Noord-Amerika in 1776-83, welke de neutrale
koopvaardij grote winstmogelijkheden verschafte. Bij-
gevolg nam de vraag naar varensvolk voor de handelsvloot
aanzienlijk toe en gingen de gages omhoog. Kapitein
Jens Boysen van Keitum op Sylt schreef: „Viele Seeleute
von Silt, die friiher auf GrUnland und auf sonstige kurze
Reisen ihr Brodt verdienten, begaben sich auf entfernte
Reisen nach West- und Ostindien, theils als Schiffscapi-
taine, theils als Steuerleute, und erwarben sich dadurch
nicht allein ein reichliches Auskommen, sondern erUbrig-
ten auch zum Theil so viel, dasz sie im Alter davon le-
ben konnten".32) De bewoners van FBhr bleven de wal-



73

visvaart langer trouw dan de Sylters, maar tenslotte
verlieten ook zij dit bedrijf toen het achteruit bleef
gaan.

De overgang van plaatselijke bestaansmiddelen naar
de walvisvaart in de 17de eeuw en van de walvisvaart
naar de verre handelsvaart in de 18de eeuw hadden be-
langrijke gevolgen voor het economische en sociale be-
stel van de Waddeneilanden. De meeste eilandbewoners
bezaten een boerenbedrijf, meestal klein, somtijds mid-
delgroot. Dit gaf hun inkomsten ruggesteun en ver-
schafte werk in de maanden welke zij thuis doorbrachten.
De drukste tijd op de boerderij viel echter in de lente
en de nazomer, wanneer het gezinshoofd en de opgroeien-
de zoons op de walvisvaart waren. Als zij thuis kwa-
men, meestal in september, was de oogsttijd voorbij.
Voor hen bleven het dorsen en het voorbereiden van de
volgende inzaai alsmede het onderhoudswerk over. De
hoofdwerkzaamheden moesten worden verricht door de
vrouwen en jonge kinderen, want alleen de grote bedrij-
ven konden een knecht in loondienst bekostigen; deze
knecht was meestal afkomstig uit het schrale, arme Jut-
land. Het boerenbedrijf legde op de zeemansvrouwen en
-kinderen een zware arbeidslast. Bovendien moesten de
vrouwen des winters dikwijls wol spinnen en kousen en
truien voor de verkoop breien. Haar taak werd nog ver-
zwaard doordat de veehouderij op de Waddeneilanden zich
uit noodzaak toelegde op het fokken van koeien en paar-
den voor de verkoop naar de vaste wal. Omdat de vrou-
wei en kinderen de jonge, ongetemde hengsten,   die  vrij
over het eiland rondliepen, dikwijls niet baas konden
worden, bevalen de autoriteiten op Sylt in 1670, dat men
voortaan slechts ruinen en merries mocht aanhouden.33)

Na de overgang naar de verre handelsvaart, waarop
de reizen veel langer waren dan op de walvisvaart en de
Europese kustvaart, was het voor de meeste zeelieden
niet meer mogelijk om de boerderij welke hun hulp steeds
moest ontberen, aan te houden. Daarom verkochten zij
haar in de regel. De lange overzeese reizen verslapten
de band met het eiland, het oponthoud in naburige haven-
steden tussen deze reizen was dikwijls te kort om naar
het eiland te reizen en vele zeemansgezinnen - vooral
die van de best betaalde zeelieden in de hoogste rangen
- verhuisden naar de havensteden. Daardoor gingen in
de 19de eeuw de Waddeneilanden achteruit in bevolking en
welstand. Kwam de broodwinner op zee om, dan keerde de
weduwe dikwijls naar het eiland van herkomst terug, om-
dat zij daar meestal werd geholpen. Aldus kwam zij ten
laste van bloedverwanten of van de gemeenschap. Van de
scheepsofficieren keerden slechts weinigen naar hun
eiland terug om daar hun laatste levensjaren te slijten.
Alleen de zeelieden van lagere rang bleven voor een deel
op het eiland wonen en werkten tussen hun reizen op de
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boerderij.
Ook andere welvaartsbronnen van de eilandbewoners

verminderden tegen het einde van de 18de en vooral in
de 19de eeuw, namelijk de Waddenvisserij en de kleine
kustvaart, welke met haar ouderwets en klein type rond-
bodemschip de mededinging met grotere schepen - vooral
stoomschepen - niet kon volhouden. De 19de eeuw was
v66r de komst van het toerisme voor de bevolking der
Waddeneilanden een tijd van achteruitgang en armoede.

Tijdgenoten klaagden niet alleen over de finan-
ciale, maar ook over de zedelijke gevolgen van de over-
gang van de walvisvaart naar de grote handelsvaart.
Zij wezen op de slechte gewoonten, welke de zeelieden
op hun verre reizen in de grote havensteden aannamen,
waartoe de walvisvaart in het onbewoonde Noorden hun
geen gelegenheid bood. De gevaren van de grote han-
delsvaart waren groter dan die van de walvisvaart, al
was men gewoon de verschrikkingen van de Poolzee in
helle kleuren te beschrijven. Op de grote vaart be-
dreigde  de zeeman niet alleen schipbreuk en scheurbuik,
gelijk op de walvisvaart, maar ook zeerovers en kapers,
slavernij bij Turken en Moren en tropische ziekten.
Men beweerde, dat het aantal weduwen en wezen in de 19de
eeuw groter was dan in de 18de eeuw, de bloeitijd van de
walvisvaart.34)

Van de walvisvaarders op de Oostfriese eilanden heb
ik minder berichten gevonden dan van hun collega's in
Noord-Friesland. Alleen betreffende Borkum ben ik wat
te weten gekomen; op de andere Oostfriese eilanden
schijnt de walvisvaart van ondergeschikte betekenis te
zijn geweest. Een officiale beschrijving vermeldt, dat
Borkum in 1743 147 huizen telde en gemiddeld 15 of 16
commandeurs via Amsterdam of Hamburg ter walvisvaart
zond.35) Ruim 10% van de huisgezinnen had dus een com-
mandeur als hoofd. Voor dit Waddeneiland is deze vis-
serij dus even belangrijk als voor de Noordfriese eilan-
den geweest.

(b) De Westfriese of Nederlandse Waddeneilanden

De feiten en de ontwikkelingsgang, welke boven met
betrekking tot de Noordfriese eilanden zijn beschreven,
zijn in grote trekken ook van toepassing op de aanver-
wante bevolking van de Westfriese (Nederlandse) Wadden-
eilanden. Dit blijkt uit de publikaties van Mej. A.
Brouwer over Ameland (1936), Gerrit Knop over Terschel-
ling (1946) en Van der Vlis over Texel (1949). Over
de walvisvaart delen zij echter weinige oorspronkelijke
gegevens mede, zodat van de walvisvaarders op de Neder-
landse eilanden minder bekend is dan van die op de
Luitse. Intussen staat het vast, dat ook op de Neder-
landse eilanden de walvisvaart de welstand deed toenemen
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en dat tegelijk met dit bedrijf eveneens de welstand

achteruitging, mede in verband met de overgang naar de
handelsvaart en verhuizing naar de havensteden.

Texel is het grootste van onze Waddeneilanden en
bezit de meeste en de beste landbouwgrond; deze is in
de 16de, 17de en 19de eeuw door inpoldering vermeerderd.

Texel heeft daardoor een agrarischer karakter dan de
andere eilanden. Bovendien verschafte de loodsdienst
in de aangrenzende zeegaten aan een belangrijk aantal
Texelaren inkomsten, zodat van hen niet zovelen ter zee
voeren als van de andere eilanden. Toch treft men

Texelaren op de Oostzeevaart, de haringvisserij, de IJs-
landvaart en de walvisvaart aan en brachten sommigen het
tot commandeur. Van der Vlis noemt als commandeurs van

Texel Klaas Drijver en Simon Martensz Walig;36)  ook
commandeur Klaas Hoekstra, schrijver van een bekend
„Dagverhaal" over zijn schipbreuk in Straat Davis in
1827, kwam van Texel; in dit Dagverhaal noemt hij de
namen van nog vier Texelaren. Van der Vlis vond in de
boeken van de diakenen der Nederlands Hervormde kerk te

Den Hoorn, dat „Arjen met de bienen" van de kerk een

uitkering van negen gulden kreeg voor schade, welke hij
geleden had op een reis naar Groenland in een ongenoemd
jaar.37)

Geheel anders was de economische toestand op Vlie-
land. Dit kleine eiland werd in de 17de en 18de eeuw
door de zee gedeeltelijk onbewoonbaar gemaakt;  het dorp
West-Vlieland moest worden verlaten en landbouwgrond was
er bijna niet, zodat de Vlielanders voor hun bestaan ge-
heel op de zee waren aangewezen. Men treft vele va-
rensgezellen, stuurlieden en schippers van Vlieland aan
in dezelfde takken van scheepvaart, welke door Texelaren
werden beoefend, en in groter aantal. Vlielanders voe-
ren in alle rangen op de walvisvloot en er zijn ver-
scheidene commandeurs onder hen bekend.38)

Op Terschelling woonden talrijke walvisvaarders.
Wumkes noemt 15 commandeurs van dit eiland, die in de
18de  eeuw op „Groenland" voeren,  en Pals nog 19, zodat
er uit deze eeuw 34 Schellinger commandeurs bekend
zijn.39) Tot het geslacht Zorgdrager op dit eiland be-
hoorde vermoedelijk Cornelis Gijsbertus Zorgdrager, de
schrijver van het bekende werk over de walvisvaart, die
in Buiksloot heeft gewoond.40)

Verder kwamen vele walvisvaarders van Ameland. De

namen van de commandeurs Hidde Dirksz Kat en Marten Jan-
sen van dit eiland zijn bekend gebleven door hun be-
schrijving van de ramp welke in 1777 twintig walvissche-
pen in het ijs bij Oost-Groenland heeft getroffen.41)
Zelfs op het kleine Schiermonnikoog woonden walvisvaar-
ders, o.a. commandeur Tjipke Teeus.42)

Evenals in de Noordfriese „Uthlande" heeft de over-
gang naar walvisvaart en koopvaardij op de Nederlandse
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Waddeneilanden behoefte aan onderwijs, vooral in zee-
vaartkunde, gewekt. Toen in de 19de eeuw de overheid
het lager onderwijs verschafte, werden op de eilanden
jardn lang de zeevaartkundige vakken als vervolgonder-
wijs gedoceerd. Er hebben zeevaartscholen bestaan op
Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnik-
oog.43) Het onderwijs ging echter achteruit op eilan-
den waar het geen geldig diploma verschafte. Op Ame-
land is het in 1868 gestaakt, op Schiermonnikoog, waar
in 1817 een zeevaartschool is gesticht, voortbouwend op
partikulier onderricht, is de school in 1934 opgehe-
ven. 44) Het zeevaartonderwijs ontwikkelde zich echter
verder op Terschellin , waar de bekende Willem-Barendsz-
school is gesticht.451

In onze tijd herinneren de walviskaken op enige
Waddeneilanden, gebruikt als hekpalen en wrijfpalen voor
het vee, nog aan de oude walvisvaart. Zij zijn het
talrijkst op Ameland, waar zij hun naam gaven aan de
Kakebeensweg, maar verdwijnen geleidelijk. De herkomst
van deze beenderen is als volgt te verklaren. De wal-
visschepen namen op het dek dikwijls walviskaken mee om
hieruit traan van goede kwaliteit (knookolie) te laten
druipen. Deze grote botten werden op de eilanden, waar
houtgewas schaars was, dankbaar als palen gebruikt.

Nog steeds staan de bewoners van de Noord-, Oost-
en Westfriese Waddeneilanden bekend als zeelieden van
het beste slag. Toen Duitsland in 1936 en Nederland in
1946 gingen deelnemen aan de moderne walvisvaart, werd
een groot deel van het personeel voor dit bedrijf gewor-
ven op de Duitse respectievelijk Nederlandse Waddenei-
landen. Het is niet toevallig, dat de eerste gezag-
voerder van het Nederlandse fabrieksschip 'Willem Ba-
rendsz (I)', kapitein Klaas Visser, afkomstig was van
het kleine Schiermonnikoog en dat hij zich na zijn pen-
sioenering weer op dit eiland heeft gevestigd.

(c 1  De  kuststreek  var. het vasteland tegenover de
Waddeneilanden

De walvisvaarders van het vasteland waren afkomstig
van de kuststreek van het Duitse vasteland en van het
achterland, bestaande uit Sleeswijk-Holstein, Jutland,
Neder-Saksen (w.o. Westfalen) en in het verband van deze
beschouwing de landgewesten van Oost-Nederland (Drente,
Overijsel en Gelderland).

Onder de kustbewoners van Noord-Duitsland, woonach-
tig in Oost-Friesland, Oldenburg, de Beneden-Wezer, de
Elbmarschen, Holstein en Sleeswijk, waren een groot aan-
tal zeevarenden, hoewel procentsgewijs minder dan op de
Waddeneilanden, omdat de landbouw op de merendeels
vruchtbare klei- en geestgronden in het kustgebied gro-
tere inkomsten verschafte dan op de merendeels schrale
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Waddeneilanden. Uit Duitse kustplaatsen aan de Noord-
zee en de Oostzee tot Dantzig toe voeren velen ter wal-
visvaart op Nederlandse, Bremense of Hamburgse schepen.
Deze bewoners van „de waterkant" werden eveneens goede
walvisvaarders en zeelieden. Later, in de 18de eeuw,
leverden ook zij scheepsofficieren, o.a. commandeurs,
welke functies eerst alleen door de eilandbewoners be-
kleed werden.

Ock op het vasteland van Duitsland bestond een
nauw verband tussen de landbouw en de walvisvaart. Een
boekhouder van een partenrederij te Colmar bij Gluckstad
deelde in 1771 mede: „Mein Commandeur und sonstige
Schiffsleute sind besonders einldndische Unterthanen und
letztere (sind) solche Leute, die Heuerlinge sind, fur
Taglohn arbeiten, im Frtihjahr  wenn der Landmann   fur   sel-

bige keine oder wenige Arbeit hat, zu Schiffe von mir
engagiret werden und bey gewohnlicher Retour von Gron-
land nachhero bey dem Landmann in der Erndte dienen und
den Winter uber draschen. Durch diese Einrichtung ge-
winnen die ordinairen Leute, und dem Landmann werden
durch diesen Betrieb des Commercii (koopman) die Arbei-
ter nicht entzogen. Auf solche Art ist man im Stande,
die Ausrtistung wohlfeiler, wie sonst geschiehet, zu
thun, weil ein ordentlicher Matrose, der das ganze Jahr
mit den Seinigen von dem Verdienst einer solchen Reise
leben soll, weit mehr Heuer haben musz".46)

Van belang is de opmerking, dat de boer-walvis-
vaarder dank zij de inkomsten uit zijn boerderij een
goedkopere kracht voor de walvisreders was dan de zee-
man, die geen boerderij bezat. Waarschijnlijk is de
bovenstaande beschrijving van de combinatie van land-
bouw en walvisvaart ook van toepassing op de Nederlandse
streken, waar deze combinatie bestond, met name op de
Waddeneilanden, West-Friesland en Friesland.

(d) Het achterland van de kuststreek tegenover de
Waddeneilanden

Dit achterland bestond voor een groot deel uit zan-
derige, schrale landbouwgrond en veenmoerassen. Dit
gebied kon de toenemende boerenbevolking geen voldoende
inkomsten meer verschaffen. In sommige streken van
Duitsland belette het erfrecht de verdeling van de boer-
derij onder erfgenamen, en de kinderen die geen recht op
grond van de ouderlijke hoeve kregen, moesten elders
keuterboer worden en bijverdiensten zoeken, of de land-
bouw vaarwel zeggen. Zij vonden seizoenarbeid in Ne-
derland, vooral in beroepen waarin het werk zwaar was,
weinig oefening vereiste en gebonden was aan het zomer-
halfjaar. Voorbeelden waren de landbouw, de steenbak-
kerij en de turfgraverij. Als los arbeider hielpen zij
in de hooi- en oogsttijd en kregen zij de benaming van
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„hannekemaaier" of „poep" (van Duits „Bube", d.i. jong-
en).

De „Hollandgang" begon omstreeks 1600, toen de Re-
publiek zich economisch snel ontwikkelde en daar grote
vraag naar arbeid ontstond, en hij duurde tot de indus-
trialisatie van Duitsland in het laatste kwart van de
19de eeuw. De trek van Duitse en in mindere mate Oost-
nederlandse arbeiders richtte zich eerst overwegend op
de landbouw, maar weldra ook op de uitbreidende nijver-
heid in en bij de Hollandse havensteden. Deze nijver-
heid trok arbeiders aan uit de andere gewesten - de
Zaanstreek kreeg vele arbeiders uit Friesland - en van
over de grens, in de eerste plaats Duitsland. De nij-
verheid bood in vele gevallen hoger loon dan seizoenwerk
in de landbouw. Jonge Duitsers werkten als plankenza-
gers - d.w.z. als halfgeschoolde arbeider - op de
scheepswerven in Noord-Holland en het Beneden-Maasge-
bied. In de havensteden kwamen zij in aanraking met de
koopvaardij en visserij, welke meestal grote behoefte
aan personeel of „volk" hadden en bij enig geluk en han-
digheid grotere verdiensten dan het werk aan de wal be-
loofden. Via werk in de havensteden verzeilden talrij-
ke vreemdelingen, vooral Duitsers, op de Nederlandse
handels- en vissersvloot, o.a. op de walvisvaart.47)
Latere „Hollandgangers" gingen dus rechtstreeks van hun
woonplaats naar de Nederlandse havensteden om daar te
monsteren en sloegen tussenliggende fasen van arbeid in
deze steden over.

Ook uit Oost-Nederland voeren jongens en mannen ter
zee, liefst niet langer dan enige maanden per jaar, o.a.
op de walvisvaart. Te Lonneker in Twente woonde vol-
gens mondelinge overlevering een man, die aan het einde
van de 18de en het begin van de 19de eeuw jaren achter-
een op de walvisvaart ging. Het huis dat hij bewoonde
heette  nog  in  1922 „Het Groenland". De man placht zich
in Amsterdam in te scheven en de weg daarheen en terug
te voet af te leggen.481

Er voeren dus talrijke vreemdelingen op onze wal-
visvloot, maar het kwam ook voor, dat Nederlanders op
Duitse walvisschepen dienst namen. Dit blijkt uit de
literatuur over de oude Duitse walvisvaart.49) Vooral
bewoners van de Nederlandse Waddeneilanden monsterden
op walvisschepen van Hamburg en Bremen en leverden ver-
scheidene commandeurs.50)

(e) Andere gebieden

De handels-, visserij- en oorlogsvloten der Repu-
bliek werden bemand door een groot aantal nationalitei-
ten, die een bont gezelschap vormden en vele gelukzoe-
kers telden. De bemanning van de walvisvloot was min-
der internationaal en gedweeor dan die van de schepen
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welke naar de Middellandse Zee, Oost- en West-IndiM voe-
ren, mede omdat de walvisvaart een zeer speciaal bedrijf
was. Toch vond men op de walvisschepen zowat alle na-
ties, die aan de Noord- en Oostzee woonden, vertegen-
woordigd, al vormden de Nederlanders en Noordduitsers
verreweg het grootste deel van de opvarenden. Zelden
maakte men hier te lande nauwkeurig onderscheid tussen
deze vreemd6lingen. Meestal werden zij saamgevat onder
de verzamelnaam „Jutten". 51) Deze naam omvat Noord-
friezen, Denen en soms ook Noren en Zweden. Hij ont-
stond vermoedelijk, omdat de voornaamste groep, de
Noordfriezen, dicht bij het bekendere Jutland woonden.
Maar ook de bewoners van Jutland zelf voeren ter walvis-
vaart, omdat hun arme heide- en zandgronden onvoldoende
bestaan verschaften.

Een 18de-eeuwse schrijver in de Republiek vermeldt
in een adem „de Deenen, Jutten en Noren".52)     Bij  uit-

zondering worden hier de Noren vermeld; men rekende de-
zen wegens hun taalverwantschap en staatsgemeenschap
meestal bij de Denen. Het dunbevolkte Noorwegen lever-
de naar verhouding een groot aantal zeelieden aan de Ne-
derlandse vloot. Het contact tussen dit eenvoudige,
arme  volk van boeren   en kus tvissers   en de Nederlandse
Vloot is waarschijnlijk gelegd door de Nederlandse
schippers, die sinds de 16de eeuw hout en stokvis in de
Noorse fjorden kwamen laden en graag Noren aanmonster-
den, omdat dezen met bescheiden gage en eenvoudige kost
tevreden waren. Noorwegen werd een reservoir van zee-
lieden, waaruit de Republiek vooral in oorlogstijd put-
te.53) Sommige Noorse geschiedschrijvers beweren zelfs,
dat de Noren - eertijds als Vikingen de beste zeevaar-
ders van Europa - door de Nederlandse vaart op Noorwegen
weer een zeevarend volk zijn geworden.54)

De Noren voeren liefst niet het gehele jaar door,
omdat zij in hun eigen land ook wilden boeren en vissen.
Zij verhuurden zich daarom dikwijls op Nederlandse sche-
pen welke op SkandinaviM en de Oostzee en ter walvis-
vaart voeren. Later, in de 18de eeuw, vond men hen ook
op schepen op andere routes, bijvoorbeeld naar de Mid-
dellandse Zee. Een deel van de Noorse zeelieden ves-
tigde zich zonder of met gezin blijvend in Nederland,
vooral te Amsterdam.55)

Britse schrijvers in de 18de eeuw beweerden, dat
een aanzienlijk aantal Schotse zeelieden op de Neder-
landse vissersvloot, o.a. op walvisschepen, voer.   An-
derson deelt mede, dat de Britse Zuidzee Compagnie,
welke   in  1724 de walvisvaart aanving, enige Schotten,
die op Hamburgse, Bremense of Nederlandse walvisschepen
hadden gevaren, in dienst nam.56) Ik vond een bewijs-
plaats van aanwezigheid van Schotten op onze walvis-
Vloot: In 1669 voeren vier van hen op een Nederlands
walvisschip en er wordt duidelijk vermeld, dat zij in
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Schotland woonden.57) Stellig trof men meer Schotten
aan op de Nederlandse haring-, handels- en oorlogsvloot.
De bewoners van Schotland, de Orkaden en Shetlandeilan-
den leefden onder soortgelijke, weinig welvarende om-
standigheden als de Noren, en velen van hen voeren daar-
om ter zee. In de 18de en 19de eeuw deden Britse wal-
visschepen en robbevangstschepen in de regel de Orkaden
of Shetland-eilanden aan om daar volk aan te monsteren
en hun bemanning voltallig te maken.58) Nederlandse
walvisschepen deden dit niet of slechts bij uitzonde-
ring, behalve de laatste Nederlandse commandeur C.J.Bot-
temanne. Toen hij in 1871 naar IJsland koerste, volgde
hij de Britse gewoonte en liep Shetland (Hitland, zeiden
de Nederlandse varensgasten) aan om daar walvisvangers
te huren, die juist hadden afgemonsterd van de robbe-
vangst bij Jan Mayen.59)

De getalsverhouding tussen Nederlandse en buitenlandse
walvisvaarders

Uit notariale protocollen, uit monsterrollen van
waterschouten, ten overstaan van wie het volk officieel
aanmonsterde, en uit gedrukte en ongedrukte scheepsjour-
nalen zijn mij uit de 18de eeuw en het eerste kwart van
de 19de eeuw 47 monsterrollen van Amsterdamse en Zaanse
walvisschepen in handen gekomen. Zij hebben betrekking
op de twee voornaamste centra van walvisvaart in de Re-
publiek en zijn dus in redelijke mate representatief
voor de gehele Nederlandse walvisvaart te achten.   Op
de rollen staan de namen van de gemonsterde schepeling-
en, hun plaats van herkomst of woonplaats, hun functie
aan boord en dikwijls hun maandgeld en/of beloning per
gevangen walvis en per vat thuisgebrachte uitgekookte
traan vermeld.

De namen der schepelingen zijn meestal verneder-
landst, voorzover zij uit het buitenland afkomstig wa-
ren. Bijvoorbeeld commandeur Nahmen Arfsten (1721-
1793) van FBhr liet zich Nanning Adriaansz noemen, com-
mandeur Oluf Jensen van Fohr, die in 1733-1770 het schip
'De Vryheit' voerde, heette onder Nederlanders Roelof
Jansen. Ook de spelling van de namen der woonplaatsen
is vaak vernaderlandst; zij loopt uiteen en wijkt nogal
af van de thans bekende spelling. FMhr heet meestal
't Veur of Feur, Friedrichstadt heet Frederiksstad,
Vahretoft heet Faartof(t), FanM wordt Varenou of Vanu.
Sommige plaatsen waren zo klein of de monsterklerk heeft
hun namen zo verhaspeld, dat ik ze op de kaart niet heb
kunnen terugvinden en achter de naam van de schepelingen
„onbekend" moest schrijven. Achter sommige persoonsna-
men vond ik niets of „onbekend" vermeld, omdat de mon-
sterklerk de woonplaats niet te weten kon komen of niet
kon schrijven.
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De 47 monsterrollen bestrijken tezamen een tijdperk
van een en een kwart eeuw. Het percentage vreemdeling-
en vertoont in de loop van dit tijdperk geen duidelijke

stijging of daling en zowel in de oudste als in de
nieuwste rollen vindt men dezelfde plaatsen en streken
van herkomst vermeld. Er was blijkbaar geen uitgespro-
ken verschuiving tussen het aantal Nederlandse en het
aantal buitenlandse walvisvaarders en tussen de streken
van herkomst der vreemdelingen.

op de 47 monsterrollen staan 1979 mannen en jongens
vermeld, de commandeurs inbegrepen. Dat is gemiddeld
42,1 kop per schip. De plaatsen van herkomst heb ik
verdeeld in de volgende gebieden, zoals deze zijn be-
schreven in de voorgaande bladzijden: De Duitse en
Deense Waddeneilanden van Fan6 tot Borkum; de Neder-
landse Waddeneilanden; overig Nederland; overig Duits-
land; elders, d.i. Belgit, BrittanniN, Noorwegen, Dene-
marken, Zweden en een zeer klein aantal schepelingen uit
andere landen; plaats van herkomst onbekend, merendeels
in het buitenland, mag men aannemen.

Herkomst der bemanning op de Nederlandse walvisvloot,
18de en eerste kwart 19de eeuw

Aantal     % van
Gebied van herkomst manschappen  totaal

Duitse en Deense Waddeneilanden 439 22,2
Nederlandse Waddeneilanden 165 8,3

Overig Nederland 494 25,0
Overig Duitsland 748 37,8
Elders                                   50         2,5
Onbekend                                 83         4.2
Totaal 1 979 100.0

Waarvan:
Nederland 659 33,3
Buitenland en onbekend 1 320 66,7

Niet minder dan 66,7% van de bemanning der Neder-
landse walvisvloot, dit is 2/3, gedurende een en een
kwart eeuw was dus afkomstig uit het buitenland. Het

is twijfelachtig, of dit percentage in enige andere tak
van scheepvaart in de Republiek ooit zo hoog is geweest.

Opvallend is het grote aandeel, namelijk 37,8%, van
de bemanningen, dat afkomstig was van het vasteland van
Duitsland: overwegend van de Noordzee- en Oostzeekust.
Dit feit is te verklaren uit het relatief kleine aantal
scheepsofficieren en het grote aantal minderen, van het
Duitse vasteland afkomstig, vergeleken met Nederland en
de Duitse en Deense Waddeneilanden. De minderen vorm-
den immers het grootste deel van de talrijke bemanning
op de walvisschepen.
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De vreemde walvisvaarders in Nederlandse ogen

Als werkzoekers van armen huize, dikwijls met ge-
ringe beschaving en aanstoot gevende manieren, stonden
de vreemdelingen in ons land over het algemeen in laag
aanzien. Dat gold ook voor walvisvaarders uit den
vreemde. Onze voorouders uitten hun kritiek op hen on-
bewimpeld, ook al was hun beschaving dikwijls weinig ho-
ger. De namen welke zij de vreemdelingen gaven, hadden
meermalen een ongunstige bijbetekenis, zoals Mof, hanne-
kemaaier, Jut, jutter en poep. Een Amsterdamse schrij-
ver merkt naar aanleiding van een hevige vechtpartij in
een zeemanslogement in het midden der 18de eeuw in zijn
dagboek op, dat het huis vol doden en gewonden zou zijn
geweest indien Hollanders of Engelsen er slaags waren
geraakt; nu bleken er slechts twee doden en twintig ge-
wonden te zijn, omdat er Denen, Jutten en Noren hadden
gehuisd; deze naties „hebben altijd dit eigenaardige
gehad, dat zij veel meer lawaai maakten dan er werkelijk
aan de hand was", aldus onze zegsman.60) Dit oordeel
is niet vleiend voor de bedoelde naties.

Ock de beste walvisvaarders onder de vreemdelingen,
de Noordfriezen, ontsnapten niet aan schampere opmer-
kingen. Een schrijver, die in het tijdschrift „De
Koopman"  in 1772 uitweidde  over de manieren, waarop  de
commandeurs hun reders op slinkse wijze benadeelden, be-
trok daarin ook de Noordfriese commandeurs. Hij
schrijft, dcor al deze knoeierijen „is het zeer mooglijk
dat die vleeschklompen (wij zouden zeggen:  ongelikte
beren), die veeltijds v66r slegts een jaar of agt nog
bij hunne vischhangen en vellendroogerijen in Jutland
zaten en nu nog zoo plomp zijn als ossen, in korten tijd
door zulke streeken rijk en wel bemiddeld, ja ten kosten
van d e. . . reederij, zelfs reeders worden" . Hij wijst
dus op de geringe welstand en het gemis aan uiterlijke
beschaving bij de Noordfriezen, voordat zij ter walvis-
vaart voeren, en op de rijkdom welke zij oneerlijk -
volgens hem ten koste  van Nederlandse reders - hebben
verworven. Hij overdrijft echter kennelijk, ook met
zijn bewering in het algemeen, dat „een commandeur eeu-
wig  een  dief  van zijn reeders  is",61) al voegt  hij  hier-
aan  vergoelijkend  toe „de goeden  niet  te na gesproken ! "
Andere schrijvers vermelden integendeel de grote eer-
lijkheid van de Noordfriezen.

Op indirekte wijze blijkt daarentegen herhaalde-
lijk, hoeveel prijs men hier te lande op de buitenlandse
zeelieden - waaronder de walvisvaarders - stelde, vooral
wanneer men hun diensten moest missen. Omstreeks 1680
voerde de Deense regering een grote werfcampagne voor
haar oorlogsvloot. Zij trachtte bij herhaling de be-
woners van de Noordfriese eilanden, welke destijds onder
haar gezag stonden, voor deze vloot te pressen, voordat
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voordat zij naar Hambur4, Bremen en Amsterdam vertrokken
om daar te monsteren.62) Zij zond in 1684 werfagenten
naar Amsterdam, omdat daar altijd vele Noordfriese,
Deense en Noorse walvisvaarders v66r en na het walvis-
seizoen vertoefden. Deze agenten huurden een kamer in
een zeemansherberg, namen daar personeel voor des Ko-
nings vloot aan en zonden hen zo onopvallend mogelijk
in kleine groepen naar smakschepen, welke in het IJ
zeilree lagen. Door hun resident in Kopenhagen werden
de Staten-Generaal hierover ingelicht. Zij besloten
om dadelijk een stokje voor deze werving in hun hoofd-
stad te steken, omdat zij wegens de onrustige tijden een
reserve van varensvolk voor hun eigen marine wilden be-
houden.63)

In 1713 vroegen de walvisreders aan de Staten-Gene-

raal ontheffing van het verbod voor vreemdelingen uit
„de  kleine  Oost" (d.i. Denemarken  en het Oostzeegebied)
ons land binnen te komen; dit verbod was uitgevaardigd,
omdat in Hamburg een besmettelijke ziekte heerste.   De
reders konden, zoals zij zeiden, het volk uit „Jutland"
op hun schepen niet missen. Zij kregen dan ook de ge-
vraagde ontheffing, op voorwaarde dat de „Jutten" in de
zeegaten der Republiek (Marsdie  en Vlie) bleven liggen
en niet aan land zouden gaan.64)

Somtijds vertraagde aanhoudende westenwind in het
voorjaar de smakschepen, waarin de Noordfriezen naar ons
land zeilden. Dan raakten de Nederlandse walvisreders
in verlegenheid, omdat het seizoen kort was. Bij de
aankomst van de eerste schepen met „Jutten" boden zij
dan tegen elkaar op om volk te huren, zodat een matroos
een maandgeld van wel f.20 tot f.22 in plaats van nor-
maal f.18 tot f.20 kreeg.65)

Een van de argumenten, welke door walvisreders in
de Republiek dikwijls zijn aangevoerd om van de overheid
begunstiging en bescherming van de walvisvaart te ver-
krijgen, luidde, dat door het verval van deze visserij
de talrijke buitenlandse zeelieden, voornamelijk die
„uit  Jutland  en  van de Weezer", in vreemde dienst zouden
gaan en dat de Republiek dan niet meer over hun diensten
op de handels- en oorlogsvloot zou kunnen beschikken.66)

2. De taakverdeling onder de bemanning

Aan boord van een walvisschip in vroeger tijd moet
men vier soorten werkzaamheden onderscheiden: (1) het
gewone zeemanswerk, dat ook op andere zeilschepen in de
17de tot de 19de eeuw werd gedaan; (2) de jacht in de
sloepen op de walvis; (3) het afspekken of flensen van
de gevangen walvis en het binnen boord brengen van an-
dere waardevolle delen daarvan, met name de baarden of
tanden, het spermaceti en ambergris; ( 4)   het   „afmaken",
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dat was het kleinsnijden van het spek, het verpakken
hiervan in vaten en het schoonmaken van baarden of tan-
den, tijdens de baaivisserij en op Franse en Noordameri-
kaahse walvisschepen gevolgd door het traankoken uit het
spek.

Elke schepeling had in elk van deze vier soorten
werkzaamheden zijn aangewezen taak en moest dus vier
„bedieningen" of functies waarnemen. De gezagvoerder,
commandeur genoemd, had de zorg voor het schip en de
vangst, deed hetzelfde navigatiewerk als de schipper van
een koopvaardijschip en hield toezicht op de vangst, het
flensen, het afmaken en eventueel het traankoken; dik-
wijls was hij op de vangst harpoenier. De stuurman
zorgde voor het schip en de navigatie wanneer de comman-
deur van boord was; vaak was hij tevens harpoenier en
trad als zodanig op, wanneer de commandeur aan boord
bleef. E6n harpoenier was bij het flensen speksnijder,
een ander speksnijdersmaat, d.w.z. zij hadden bij het
afspekken de belangrijkste taken, „stonden  op  de  vis",
zoals het heette, en sneden hiervan de repen spek en de
baarden los; bij het afmaken waren zij „strandsnijders"
en  stonden  zij  aan het hakblok (de „klaas")  of  aan  de
snijbank. De scheepstimmerman en de kuiper waren som-
tijds ook harpoenier of sloepbestuurder op de vangst.
De bootsman was gewoonlijk sloepbestuurder of lijnschie-
ter in de sloep; bij het afmaken bediende hij de „kar-
naat"; dat was het touw waaraan de stukken spek uit het
ruim werden opgehieuwd (opgehesen) om op dek klein ge-
sneden te worden. De schieman, die verantwoordelijk
was voor het touwwerk, was op de vangst gewoonlijk
sloepstuurder of lijnschieter. Onder de matrozen waren
sommigen sloepstuurder, lijnschieter of zelfs harpoe-
nier, afhankelijk van hun bekwaamheid op de vangst.67)
De chirurgijn en zijn maat hadden zelden een taak op de
vangst, maar wel taken bij het flensen en afmaken; bij
het afmaken trokken zij aan de karnaat.68) Warer alle
sl oepen volbemand op jacht, dan moesten degenen  die  mo-
menteel geen taak in de sloepen hadden en eventueel als
invallers voor sloepgasten dienden, zorgen voor het
schip, sturen, zeilen aanslaan, reven en innemen, de
sloepen observeren, signalen aan de sloepen geven enzo-
voorts. Tot deze lieden behoorden de stuurman in de
tijd waarin de commandeur van boord was, de chirurgijn
en zijn maat, de kok en zijn maat en de kajuitswachter.

Vervolgens zal ik ingaan op de taak van de belang-
rijkste schepelingen op het walvisschip.

De commandeur

.Eenige luyden maetschappy aengaende om een schip
op Groenland uit te rusten, soo is hun eerste overleg,
om een snedig, wakker, gau, vlug en flux keerel tot com-
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mandeur te verkrijgen. Welke daertoe verkregen zynde,

soo neemt een, die het bewind van saken uyt de maet-

schappy is opgedragen ('t welck gemenelyk een van d
e

participanten en den boekhouder is) den commandeur tot

raedsman en assistent, om volgens goedvinden van den

commandeur alles, dat hier op 't land, t'scheep, en in
Groenland van ncder_ mogt wesen, te versorgen, vaerdig
te maken en te verrigten; opdat de commandeur hoedanig

ook van de reis weder thuis komende geen reden van mis-

noeging  over de gedane uytrusting sou vertoonen".69)
Aldus schreef iemand in de 17de eeuw over de commandeur,
die in deze weinige regels wel viermaal wordt genoemd.

Uit deze aanhaling blijkt, dat hij groot respect genoot
en dat de reders op zijn oordeel hoge prijs stelden.

Zij gaven hem een schip met kostbare uitrusting en een

talrijke bemanning ter beschikking en HIJ moest bepalen,
waar en hoe men walvis zou vangen; de opbrengst van het

-·    geinvesteerde kapitaal hing van hem
af. Hij verenigde

de functie van navigator, op de koopvaardij door de
schipper of de stuurman verricht, met die van vangstlei-
der. Hij zocht de plaatsen op, waar hij walvis dacht

te vinden, gaf leiding bij de jacht en bij het bergen,
flensen en afmaken van de jachtbuit en bracht de kost-

bare lading veilig in de thuishaven. Van zijn bekwaam-
heid en intuitie hing het succes van de reis grotendeels
af.

Op de visserij is de eerste taak het schip naar de

visgronden te brengen en de laatste om het veilig thuis
te voeren. Dit is de taak van de navigator, in de 17de
eeuw meestal schipper genoemd, sinds de 19de eeuw op
grote schepen kapitein. Deze persoon had het opperge-
zag over de bemanning en het schip, alsook over de la-

ding, indien er geen handelsvertegenwoordiger van de re-
ders - koopman, commies of supercarga genoemd - mede-

voer.
Naast deze opdracht van nautische aard was er op de

visserij een geheel andere taak, namelijk opsporing van
de vis, leiding bij de visvangst en de visverwerking en
zorg voor de goede toestand van het visgereedschap.
Dat was de functie van de vangstleider. De twee taken
of ft.ncties kunnen door 66n of door twee personen worden

waargenomen. Bezat de schipper of navigator niet de
nodige kennis van de visserij of waren de taken van na-
vigeren en de visserij leiden te omvangrijk voor een

man, dan zonden de reders gewoonlijk naast de schipper
een tweede persoon als vangstleider mee. In de eerste

jaren van de Nederlandse walvisvaart, toen de Neder-
landers deze visserij nog moesten leren, had een Brit
of een Bask de leiding van de vangst, het flensen en
traankoken. Op fabrieksschepen in onze eeuw, welke
door andere naties dan de Noorse werden uitgereed, was
in de eerste jaren naast de kapitein gewoonlijk een



86

vangstleider van Noorse afkomst, „bestyrer" geheten, aan
boord. Commandeur Zorgdrager berichtte  in  1720:     „In-
dien het ons dan teregt is overgelevert, zoo zouden in
deeze eerste beginselen van de Groenlandsche visscherij,
onze commandeurs in hoedanigheit als schippers gedient
hebben, vermits hun alleen het bestier van 't schip was
aanbevolen, wordende de (Baskische - C.d.J.) harpoeniers
het bevel en 't bestier over de visscherij aanvertrouwt".
70)

In de loop van het bestaan der Noordsche Compagnie
(1614-1642) leerden de Nederlanders van de Basken alle
verrichtingen op de walvisvaart en vervingen zij de Bas-
ken in alle bedieningen, ook die van vangstleider. De-
ze laatste functie werd met de nautische taak verenigd
en voortaan bekleed door een persoon. Deze werd vrij-
wel altijd commandeur en zelden of nooit schipper ge-
noemd.

Op de visgronden aangekomen nam de vangstleider het
opperbevel over schip en bemanning over, omdat zijn taak
dan begon. De schrijver van het bekende werk „De wal-vischvangst" (1784) zegt terecht, dat in de eerste jaren
de Baskische harpoeniers op de Nederlandse walvisschepen
„boven schipper boven al" bevelen gaven.71) In de
charterpartijen, waarin een schipper zijn schip aan re-
ders op de walvisvaart verhuurde, bedongen de reders dan
ook altijd, dat de schipper zou zeilen en drijven in
zee, in het ijs en aan het land vol*ens goedvinden van
de commandeur die zij hadden aangesteld.72)

De titel commandeur is nooit op de koopvaardij en
de andere visserij in dezelfde betekenis als op de wal-
visvaart gebezigd; of zij afkomstig is van de Basken,
is twijfelachtig. Sommigen nemen dit aan, omdat com-
mandeur Frans is, de Basken in Nederland Frans gebruik-
ten en verscheidene Franse termen van de walvisvaart van
hen  afkomstig zijn, bijvoorbeeld „armason" (vleet),  „pot
de vin" (handgeld), „maitre de chaloupe" en „funemier"
(lijnschieter). Ik heb echter nergens gelezen, dat de
Baskische vangstleider „commandeur" werd genoemd. Er
is nog een andere oorsprong van deze titel mogelijk.Van oudsher was „commandeur" de titel van een bevelheb-
ber over een eskader handels- of oorlogsschepen. Hij
komt reeds in de 16de-eeuwse seinorders voor. In de
17de en 18de eeuw stelde de Oost-Indische Compagnie op
haar retoervloten steeds een commandeur aan. Dikwijls
was hij niet zeevaartkundig onderlegd, maar nam hij het
opperbevel op zich zonder zich met de details van de na-
vigatie te bemoeien.73) Ook de Noordsche Compagnie
wees een commandeur aan als algemeen bevelhebber op de
schepen, welke zij jaarlijks naar de IJszee uitreedde.74)
Ook van deze zijde kan de titel commandeur op de walvis-
vaart in gebruik zijn gekomen.

In de eerste jaren van de Nederlandse walvisvaart
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was er geen sprake van een commandeur in de zin van
vangstleider; naast de schipper wordt de loods - in de
betekenis van visloods - vermeld; ook in de eerste of
opperharpoenier moet men in deze jaren somtijds de
vangstleider zien. Eerst omstreeks 1630 werd de titel
commandeur gebruikelijk.

Tot het laatste kwart van de 17de eeuw trad naast
de commandeur aan boord nog steeds de schipper op; dit
blijkt uit de vele charterpartijen in deze eeuw.   De
schipper was de verhuurder van het schip namens de eige-
naren, waartoe dikwijls hijzelf als partenreder behoor-
de, of als enige eigenaar, hetgeen veel minder voorkwam.
Hij bedong meestal, dat hij mee zou varen, indien hij
dat verkoos, en soms dat hij een plaatsvervanger mocht
aanstellen om de reis mee te maken. Hij voer mede om
namens de eigenaren erop toe te zien, dat het schip door
de commandeur en diens volk goed werd behandeld. Wan-
neer de commandeur echter touwwerk voor de visserij no-
dig had, dat in de vleet ontbrak, dan moest de schipper
dat tegen billijke schadevergoeding afstaan. Hij had
ook de leiding van de verdediging tegen kapers: „Als
men soude moeten slaen tegen den vijant - welcke Godt
verhoede -, dat de huirlingen van den commandeur alsdan
sullen staen tot commandement van den gemelten schipper",
zo vindt men in verscheidene charterpartijen.75) Meer-
malen werd uitdrukkelijk gestipuleerd, dat hij voor de
navigatie zou zorgen. De commandeur en het volk werden
aangesteld en bezoldigd door de huurders, de schipper
niet, deze kreeg zijn loon van de verhuurders van het
schip.

Gebruikelijk waren ook de voorwaarden, dat de
schipper of diens plaatsvervanger (soms zijn zoon) een
kooi zou krijgen achterin bij de commandeur en dat hij
bij de laatstgenoemde in de kajuit dezelfde spijs en
drank zou ontvangen voor rekening van de huurders. Dik-
wijls, maar niet altijd, bedongen de verhuurders, dat
boven de huur van het schip de schipper voor elke ge-
vangen vis een „verering" zou krijgen ten bedrage van
15 of 10 gulden of een gouden ducaton of vier pond groot
of twee rozenobels. Deze „verering" werd soms aange-
duid als een geschenk „voor een nieuwe vlag" of „voor
een nieuwe hoed of muts" of „kaplaken" ten behoeve van
de schipper. Deze deelde aldus op bescheiden wijze in
de vangst. „Kaplaken" was een term van de koopvaardij
afkomstig; het werd door de verzenders van lading aan
de schipper uitbetaald, als de goederen behouden en in
behoorlijke staat op de plaats van bestemming waren aan-
gekomen. De schepen welke in de 17de eeuw voor de wal-
visvaart werden gehuurd, waren dikwijls koopvaardijsche-
pen en met het handelsschip deden de schipper en diens
beloning, het kaplaken, hun intrede   in de walvisvaart.
Daartegenover ontving de commandeur, die het schip in
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goede staat terugbracht, van de verhuurders als beloning
een „verering", bijvoorbeeld tien zilveren ducatons,   ook
al voer er een schipper mede.

Een enkele maal ging er in de 17de eeuw geen schip-
per mee en nam de commandeur diens taak waar. Als be-
loning van de commandeur voor het „schippersschap" vond
ik eenmaal f.75 vermeld.76)

Het meevaren van de schipper is mogelijk ook als
volgt te verklaren. De schipper die buiten het walvis-
seizoen met het schip ter koopvaardij voer, wilde ge-
woonlijk tijdens dit seizoen aan boord blijven en zijn
loon verdienen in plaats van een ander schip te zoeken.
Daarom bedongen de verhuurders in de regel, dat hij in
hun loondienst zou meevaren. Deze voorwaarde werd des
te eerder gesteld, als de schipper mede-eigenaar van het
schip was en hierover dus medezeggenschap had. Dit
kwam in de 17de eeuw bij de scheepvaart binnen Europa
nog tamelijk veel voor.

Na 1700 verdween de schipper uit de walvisvaart;
in de charterpartijen wordt hij zelden of nooit meer
genoemd. Hiervoor zijn waarschijnlijk twee redenen.
In de walvisvaart maakten in de tweede helft van de 17de
eeuw de baai- en zeevisserij plaats voor de veel gevaar-
lijker ijsvisserij, omdat de Groenlandse walvis door de
uitbreiding van de jacht schuw werd en steeds meer be-
scherming in het drijfijs zocht. Voor de ijsvisserij
waren speciaal versterkte schepen nodig, welke veel ste-
viger waren gebouwd dan de koopvaardijschepen en de vis-
hoekers welke voorheen op de walvisvangst gebruikt wer-
den. De speciaal versterkte walvisschepen werden in de
regel tussen de walvisseizoenen niet voor de handels-
vaart gebruikt, maar opgelegd. De reden hiervoor
schijnt te zijn, dat zij door het versterken aan snel-
heid inboetten en daardoor minder geschikt voor de
vrachtvaart waren. Alleen in jaren waarin een bijzon-
der aantrekkelijke vrachtprijs kon worden verkregen,
zijn deze walvisschepen na afloop van de „teelt" ter
koopvaardij gezonden. Toen de walvisschepen in de re-
gel des winters werden opgelegd, verviel de noodzaak om
een schipper, die buiten de teelt met het schip koopwaar
vervoerde, aan te houden. Voor de navigatie was hij
niet nodig;  die kon even goed worden waargenomen door
de commandeur of de stuurman.

De tweede reden waarom de schipper uit het gezicht
verdwijnt, was vermoedelijk,  dat hij zelden meer parten-
reder, d.w.z. mede-eigenaar van zijn schip was. De
ijsvisserij maakte een grotere kapitaalsinvestering in
het schip nodig en deze ging de kapitaalkracht van de
meeste schippers te boven. Ook bij de haringvisserij
van de Republiek constateerde Kranenburg, dat de stuur-
man (4ezagvoerder op een haringbuis, later schipper ge-
noemdl geleidelijk als medereder werd uitgeschakeld,77)
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vermoedelijk wegens de toenemende kapitaalbehoefte van
het bedrijf. De versterkte walvisschepen waren duurder
dan de onversterkte, welke voorheen voor de baai- en
zeevisserij werden gebruikt. Dat wordt bevestigd door
de koop- en huurprijzen van walvisschepen, welke sinds
het laatste kwart van de 17de eeuw aanmerkelijk hoger
dan tevoren zijn;78)  deze stijging is niet of slechts

ten dele uit de stijging van de bouwkosten te verklaren.
De schipper op een schip, dat voor de walvisvaart ver-
huurd werd, was meestal geen mede-eigenaar meer, doch
slechts loondienaar. De eigenaren behoefden bij het
verhuren van het schip geen rekening meer met de be-
langen van de schipper te houden en schakelden hem der-
halve uit.

Oorzaken van succes op de visserij

Een bekwame commandeur kreeg geen ruime vangst als
hij niet beschikte over goed volk, dat op de juiste wij-
ze kon samenwerken. Maar een uitgelezen bemanning be-
reikte evenmin resultaten, wanneer de commandeur een on-
bekwaam zeeman en visser was. Van hem hing het succes
op de visserij grotendeels af. Er waren goede, middel-
matige en slechte commandeurs. De namen van de aller-

besten, klein in getal, werden in de herinnering voor
het nageslacht bewaard en straalden soms een aureool
uit. Zob beroemde commandeur was „de gelukkige Mat-
thies". Hij was Matthias Petersen van FBhr (1632-1706).

Hij ving in 1669-1681 185* walvissen;  dit is gemiddeld
ongeveer 15 vissen per seizoen. Dat waren overigens de
eerste en de beste jaren van de ijsvisserij.   Hij werd
een vermogend man en gedeeltelijk eigenaar van de sche-
pen, welke hij commandeerde. In zijn wapen voerde hij
een walvis en de godin Fortuna. Toch werd tegenspoed
hem niet bespaard. In 1673 verloor hij een schip door
schipbreuk. In 1702 werd zijn schip door een Franse

kaper genomen en moest hij 8000 Rijksdaalders losgeld
betalen.79)

Die commandeurs die weinig vingen, waren meestal
spoedig commandeur-af. „Schippers zijn wippers",  zei-
den de matrozen van de haringvisserij. Dat gezegde
gold ook voor de minder gelukkige commandeurs. Ook oP
de walvisvangst waanden velen zich geroepen tot de
winstbelovende bediening van commandeur, doch bleken
slechts weinigen uitverkoren. Een blik in Gerrit van
Sante' s „Alphabetische Naamlyst  van  alle de Groenland-
sche en Straat Davissche commandeurs" is voldoende om
vele commandeurs te vinden, die het bij een of twee rei-
zen moesten laten, omdat zij een „misse reis" hadden ge-
maakt. Dat betekent, dat zij hun schip „schoon", d.w.z.
leeg, terugbrachten en dat de reders niet genegen waren
hen weer als commandeur aan te nemen. Sommigen mochten



90

het na 66n vergeefse reis een tweede of derde maal pro-
beren, omdat hun reders verstandig waren en begrepen,
dat.wegens de wisselvalligheid van de visserij de uit-
slag van 66n reis geen maatstaf voor de bekwaamheid of
het geluk van een nieuwe commandeur was. Maar als deze
na drie reizen slechts een of twee vissen thuisbracht,
vonden zijn reders het gewoonlijk genoeg en moest hij
weer stuurman of speksnijder worden.80)

Behalve de zeer goede en de slechte commandeurs wa-
ren er de middelmatige, de grote meerderheid, die soms
een heel ruime en soms een kleine vangst hadden, maar
die dooreengenomen een viertal walvissen per reis ving-
en. De besten onder hen genoten aanzien bij de reders.
Zij vonden gemakkelijk een schip en handhaafden zich
dikwijls 30 tot 40 jaar in hun bediening, meermalen vele
jaren achtereen bij dezelfde reders. In Van Sante's
bovengenoemde handboek van commandeurs, hun vangsten en
dienstjaren vindt men de volgende veteranen:81)

De vangsten van enige succesvolle commandeurs
Aantal Totale Gemiddeld

Commandeur Periode  reizen vangst aantal
vissen

Dirk Driewesz 1742-1780   38 156+ 4,1
Ary Pietersz Visser 1715-1752   37 137+ 3,7
Jan Jansz Walig 1746-1784   37 189 5,1
Pieter Jansz Groen 1713-1751   37 161 4,4
Jurriaan Adriaansz

Ooms 1735-1771   37 151* 4,1
Klaas Keuken 1741-1776   36 206* 5.7

Maar als deze veteranen onder de commandeurs na hun
30 of meer reizen een of twee misse reizen deden, zeiden
ze meestal de walvisvaart vaarwel. In Van Sante's
Naamlyst ziet men de vangsten van verscheidene van deze
veelbevaren commandeurs eindigen met nul vis.

Hoe werd men commandeur? Deze vraag ligt evenzeer
voor  de  hand als thans de vraag: hoe wordt men schipper
op een vissersschip, en: hoe wordt men harpoenschutter
op een walvisjachtboot? Er bestaat altijd veel lief-
hebberij voor deze bij goede vangst hoogbetaalde func-
ties, want de meeste mensen slaan hun eigen bekwaamheden
hoog aan en de meeste vissers zijn over hun toekomstige
vangst optimistisch gestemd;  waren zij dat niet, dan
zouden zij de visserij spoedig vaarwel zeggen wegens de
onvermijdelijke tegenslagen in dit bedrijf.

Evenals heden ten dage de schipper op de visserij
en de schutter op de walvisjachtboot had de commandeur
alle rangen doorlopen, voordat hem een schip werd toe-
vertrouwd. Als kajuitsjongen van 10 tot 14 jaar had
hij de kajuit aangeveegd en de officieren bediend;  als
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matroos had hij de zeilen aangeslagen en de sloep ge-
roeid. Daarna werd hij achtereenvolgens sloepstuurder,
harpoenier, speksnijdersmaat, speksnijder en stuurman.
De moeilijkheid was, de kans te krijgen te tonen wat hij
als commandeur waard was. Daarvoor was het nodig, op
te vallen bij de reders en een goede aanbeveling van een
gelukkige commandeur te krijgen, liefst van een familie-
lid met een goede staat van dienst. Daarom zeiden de
matrozen, die niet de kundigheid of de energie hadden om
zich op te werken, ietwat afgunstig: „Schippersvolk
komt van schippersvolk".

3. De verdiensten van de bemanning

(A) De verdiensten van Basken en Nederlandse tijdgenoten

De bemanning van de Nederlandse en Noordduitse wal-
visschepen bestond uit partgelders of „parteniers" en
uit maandgelders. De partgelders waren de scheepsoffi-
cieren, te weten de commandeur, de stuurman, de spek-
snijder, de speksnijdersmaat en de gewone harpoeniers:
de laatstgenoemden waren op een schip met zeven sloepen
gewoonlijk drie of vier in getal. De officieren vorm-
den ongeveer een zevende van een normale bemanning van

 

omstreeks 40 eters. Van hen hing de uitslag van de
vangst grotendeels af. Daarom was hun onderhandelings-
positie tegenover hun werkgevers, de reders, sterker dan
die van de andere schepelingen in lagere rangen. Aan-
gezien de meeste vissers over het resultaat van de
vangst optimistisch zijn, bedongen de officieren boven
hun  handgeld of „potwijn"   (pot  de  vin) geen vaste  gage,
dus geen maandloon, maar partgeld, d.w.z. een bepaald
bedrag voor elke gevangen of geflenste walvis, voor elk
kwarteel of vat gewonnen traan en in sommige gevallen
voor elke baard. Het vatgeld werd steeds per kwarteel
gekookte traan bepaald, hoewel de afrekening hiervan
eerst na het voltooien van het traankoken in het Poolge-
bied of in West-Europa kon plaatsvinden. Deze bereke-
ning gaf het resultaat van de vangst veel beter weer dan
een beloning per vat aangevoerd walvis- of robbespek,
waarvan de traanopbrengst aanzienlijk kon tegenvallen
doordat het gevangen dier mager, dus arm aan traan was,
of doordat gedurende de thuisreis veel traan uit het
spek weglekte of bedierf door de warmte of te lange duur
van de thuisreis.

Kwam het schip echter „schoon" - d.w.z. ledig - te-
rug, dan ontvingen de officieren niets en hadden zij al-
leen hun handgeld als beloning voor een heel seizoen
werken op de walvisvaart.

De partgelders voeren  „bij  het  part"  of  „op  deel",
zoals vanouds bij de visserij gebruik was. Dat wil
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zeggen, zij kregen een vooraf bepaald aandeel of percen-
tage van het volume van de vangst. Dat deel was hoger
naar gelang hun rang hoger was. De partgelders ter
wal#isvangst voeren  „bij  de  vis"  of  „bij  het  vat";    vat
was kwarteel traan. Zij werden dus beloond met een be-
paald bedrag per gevangen vis of anders per vat gekookte
traan. De speksnijder en zijn maat, die op de vis
stonden om deze af te spekken, kregen voor dit riskante
werk een premie, welke ontweigeld of kortweg visgeld
werd genoemd. In de 17de eeuw ontvingen de partgelders
in vele gevallen ook „baardgeld" - dit was een bedrag
per thuisgebrachte walvisbaard - en soms een bedrag per
walruskop of per robbevel. In de 18de eeuw vond ik
slechts eenmaal baardgeld vermeld als beloning van een
commandeur.82) Mogelijk zijn in die eeuw het baardgeld
en robbegeld in onbruik geraakt, omdat de reders hiervan
niet meer wilden weten. Door groter aanbod van ge-
schoolde walvisvaarders verviel voor de reders mogelijk
de noodzaak emolumenten uit te keren.

In een klein aantal gevallen vond ik de oppertim-
merman, de bootsman en zelfs een chirurgijn onder de
partgelders vermeld, mogelijk omdat zij als harpoenier
dienden;  maar dit was eerder uitzondering dan regel.

Het partgeldstelsel bevredigde de officieren en de
meeste reders het beste, omdat het de noodzakelijke
prikkel verschafte om zich zoveel mogelijk voor de
vangst in te spannen. Het is door de Britse en Neder-
landse walvisvaarders waarschijnlijk van de Basken over-
genomen. Een aanwijzing hiervoor is de benaming „pot
de  vin"  voor het uitbetaalde handgeld, ontleend  aan  de
Franse Basken   en  in het Nederlands „potwijn" geworden.

Maandgelders waren de timmerman, schieman, boots-
man, chirurgijn, kok, de vol- en lichtmatrozen, de koks-
maat en de kajuitwachter. Hun werk was het gewone zee-
manswerk en moest op alle zeeschepen van de grootte van
een fluit of groter worden verricht. Daarom waren zij
minder schaars dan de specialisten van de walvisvangst -
dat waren de commandeur, de speksnijders en de harpoe-
niers - en betaalden de walvisreders aan de niet-gespe-
cialiseerde schepelingen een vast maandloon uit. Bo-
vendien ontvingen zij meestal een kleine premie per vis
of per vat traan om hun ijver te stimuleren. Deze pre-
mie was zelden meer dan f.3 per vis of vier stuiver per
vat traan.

Onder de maandgelders - soms halfpartgelders ge-
noemd - waren de sloepstuurders en lijnschieters, die in
de sloep tijdens de vangst bijna even belangrijk werk
als de harpoenier verrichtten. Zij kregen in vele ge-
vallen een iets hogere premie dan de overige sloeproei-
ers en de schepelingen die tijdens de jacht aan boord
bleven om op het schip te passen, te weten de timmerman,
kuiper, chirurgijn, kok en lichtmatrozen. Zij ontving-
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en bijvoorbeeld f.3 per vis in plaats van f.2, of twee
stuiver per vat traan in plaats van een.

De schepeling die dienst deed als „dominee", d.w.z.
als voorlezer van godsdienstige geschriften, als voor-
zanger van psalmen en als ziekentrooster, kreeg in som-
mige gevallen daarvoor enkele guldens per vis.83)

Bij de vestiging van de walvisvangst in een land
waren er meermalen reders die de voorkeur gaven aan uit-
betaling aan alle walvisvaarders van maandgeld zonder
partgeld of met een klein partgeld, omdat zij de voorde-
len van een ruime vangst geheel respectievelijk groten-
deels voor zichzelf wilden behouden. De ervaring in
deze begintijd leerde die reders spoedig, dat zij al-
thans de specialisten van het bedrijf, te weten de
scheepsofficieren en harpoeniers, een ruim partgeld
moesten beloven om hen tot grote inspanning aan te spo-
ren en goede vangst te verkrijgen. Deze ervaring is
opgedaan in de Britse walvisvangst, toen deze in 1694
hervat is, in de moderne walvisvangst in Noorwegen tus-
sen 1870 en 1890 en vermoedelijk evenzo in de walvis-
vangst van Emdense en Kopenhaagse reders tussen 1640 en
1660. Dit blijkt uit de volgende feiten.

In 1694 is te Londen een grote maatschappij - een
der eerste „joint stock companies" - opgericht om de
walvisvaart te hervatten. Dit bedrijf was namelijk in
de voorgaande 25 jaar niet meer in Brittannia uitgeoe-
fend. De directie was zo kortzichtig om het elders ge-
bruikelijke partgeldstelsel te negeren en de commandeurs
en vermoedelijk de andere officieren op een vaste gage
aan te nemen, mogelijk met een kleine premie per vis of
vat traan. Waarschijnlijk hoopte de directie aldus de
winst te verhogen. Deze maatregel werd door Henry
Elking, die in 1718 uit Bremen naar Londen emigreerde,
een der voornaamste oorzaken van de voortdurend slechte
vangsten der maatschappij genoemd.84) Hij kon het we-
ten, want in Bremen had hij als reder ervaring met het
bedrijf opgedaan. De bemanning der Britse schepen mis-
te immers een aansporing al haar krachten voor de visse-
rij in te zetten: zij kreeg toch haar maandgeld uitbe-
taald. „Their captains had their certain pay, whether
they had success or not, whereas they should have been
paid in proportion to their fishery only", beweert  El-
king.85) De commandeurs gingen op Spitsbergen rendie-
ren jagen, waarvan zij niets aan de reders behoefden af
te staan, en lieten de sloepen in de aangrenzende baaien
naar walvis speuren, hoewel hij daar reeds sinds 1660
zeldzaam was. De Britse maatschappij had na enige ja-
ren wanvangst haar gehele kapitaal verloren en werd op-
geheven.

In de Noorse walvisvangst is de pionier hiervan,
Svend Foyn, in 1864 begonnen met maandgeld aan al zijn
bemanningsleden te betalen en bovendien een bescheiden
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partgeld per walvis aan zijn schutters. Zijn mededing-
ers betaalden echter hogere partgelden uit en niet al-
leen aan de schutters maar ook aan andere gasten. Hun
beloningsstelsel heeft Foyns stelsel na 10 tot 20 jaar
verdrongen.86)

In contracten door enige Emdense en Kopenhaagse re-
ders met Nederlandse commandeurs gesloten vindt men be-
paald,   dat de commandeurs naast hun maandgeld   of vaste
gage slechts een kleine premie zouden krijgen. In 1642,
toen vaststond dat het octrooi der Noordsche Compagnie
niet zou worden verlengd, is te Emden een walvisrederij
opgericht; deze huurde op 1 december 1642 een comman-
deur van Jisp, die f.150 handgeld toegezegd kreeg en
f.350 bij zijn aankomst van de reis te Emden;  van vis-
geld en vatgeld wordt niets vermeld.87)

In januari 1653 huurde de Amsterdamse koopman Abra-
ham Pelt voor Godert Braem, reder te Kopenhagen, een
schipper, die naar Groenland zou varen en f.60 per maand
zonder partgeld cntvangen.88) Mogelijk droeg deze
schipper geen verantwoordelijkheid voor de vangst en was
hij daarom alleen maandgelder. Maar een maand later
huurde Pelt een schipper-en-commandeur, alternatief com-
mandeur-en-stuurman genoemd;  hij zou f.40 per maand en
8 stuiver per kwarteel traan ontvangen.89) - In 1656
huurde Pelts zoon Philips voor dezelfde walviscompagnie
te Kopenhagen een schipper-en-commandeur, die f.50 hand-
geld zou krijgen, f.350 bij zijn terugkomst van de reis
te Kopenhagen en 2 stuiver per kwarteel traan, welke hij
zou aanbrengen - blijkbaar van het Deense landstation op
Spitsbergen.90)

Men ziet hieruit, dat sommige reders in deze jaren
de commandeur nog als een halve schipper beschouwden,
die tevreden moest zijn met een maandgeld of een ronde
gage voor de hele reis, zonder partgeld of met een klein
partgeld. De ervaring zal de reders spoedig hebben ge-
leerd, dat de commandeurs een ruim partgeld in plaats
van vaste gage verkozen en dat de reders aan deze wens
moesten toegeven om hen tot grote inspanning aan te spo-
ren. Mogelijk niet toevallig betroffen de aangehaalde
contracten buitenlandse reders; de meeste Nederlandse
reders hebben vermoedelijk de noodzaak van een hoog
partgeld beter beseft.

De gegevens over de geldelijWe beloning der walvis-
vaarders zijn schaars en onvoldoende om het verloop er-
van nauwkeurig na te gaan. Zij zijn te vinden in mon-
sterrollen, waarvan slechts weinige schijnen bewaard te
zijn, in notari6le protocollen en in enige scheepsjour-
naals.

Gegevens uit de tijd der baaivisserij en zeevisse-
rij van 1612 tot omstreeks 1660 zijn het minst talrijk.
Zij betreffen bijna alle contracten van reders met har-
poeniers en hun helpers tezamen, merendeels Basken.
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De walvisvaart was voor de Britten en Nederlanders
aan het begin van de 17de eeuw een uitheems bedrijf.
Zij hadden daarvoor de hulp der Basken nodig. Dezen
waren in die tijd de beste walvisvaarders van Europa en
de enigen die het bedrijf op vroegkapitalistische wijze,
d.w.z. met betrekkelijk grote zeeschepen en een talrijke
bemanning in verre zee6n, uitoefenden. Waarschijnlijk
hebben de Britten, die aan het einde van de 16de eeuw
bij Noord-Noorwegen walvis vingen, reeds van de diensten
der Basken gebruik gemaakt. Toen de Britten in 1611
met twee schepen de walvisvangst bij Spitsbergen begon-
nen, bevonden zich op deze schepen zes harpoeniers en
speksnijders uit Saint-Jean de Luz in Biskaje. De ko-
ning van Groot-Brittannio, Jacobus I, verzocht in 1613
aan de Spaanse regering verlof om in haar gebied Bas-
kische walvisvaarders te mogen werven.91) Blijkbaar
was het aanbod van personeel in Frans Biskaje niet vol-
doende en zochten Britse reders de diensten van Spaanse
Basken. Of zij daarin geslaagd zijn is niet bekend.

De Nederlanders volgden het Britse voorbeeld: in
1613 huurden Amsterdamse reders voor hun tweede uitrus-
ting naar Spitsbergen twaalf Basken uit Frankrijk.92)
Ook reders in Noord-Frankrijk (Dieppe), de ZuideliJke
Nederlanden (Duinkerken) en Denemarken (Kopenhagen)
achtten de Basken onmisbaar bij hun uitrustingen.

In notariMle akten is een klein aantal arbeidscon-
tracten in het Frans tussen Nederlandse en Deense reders
enerzijds en Basken anderzijds bewaard. Daaruit blijk4
dat de hier te lande gehuurde Basken allen uit plaatsen
in Frankrijk kwamen, merendeels uit Saint-Jean  de   Luz,
Hendaye, Ciboure, Bidart en Bayonne. Basken uit Spanje
heb ik niet vermeld gevonden.93) Dat is niet vreemd,
want in de jaren 1612 tot 1660, waarin de Nederlandse
reders deze bekwame walvisvaarders nodig hadden, bestond
er van 1621 tot 1648 een oorlogstoestand tussen de Repu-
bliek en Spanje. Het begin van de Nederlandse walvis-
vaart in 1612 viel in het Twaalfjarig Bestand (1609-
1621), maar reeds tijdens de derde uitrusting naar
Spitsbergen in 1614 verbood de koning van Spanje aan
zijn onderdanen zich op Nederlandse walvisschepen te
verhuren.94) Toch is het mogelijk, dat Spaanse Basken
zich naar Franse dorpen hebben begeven en zich daar on-
der Franse namen door Nederlandse reders hebben laten
aanmonsteren.

Men vernedmt weinig over de Basken op Nederlandse
schepen. Het was destijds geen gewoonte buitenlandse
werknemers in het openbaar te prijzen. Bovendien ble-
ven de Basken volledig vreemdeling en vertoefden zij
slechts weinige dagen v66r en na hun reis ter walvis-
vangst in Nederland. Maar het nageslacht wist zich hun
deugden nog goed te herinneren en onthield, dat zij de
leermeesters van Britten en Nederlanders waren geweest.
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„Deze  Basques die altoos goede zeeluiden zyn geweest,
waren op en ontrent hunne kusten op deeze vangst wonder
wel afgerecht", schreef Zorgdrager in 1720 met respekt.
95) Als gewaardeerde arbeidskrachten werden zij vooral
in de eerste jaren met onderscheiding behandeld en hoog
betaald. De Muscovy Company: welke in 1611 voor het
eerst Basken huurde, beval voor het begin van dit sei-
zoen aan haar werknemers, hen op de reis zeer vriende-
lijk te behandelen en hun de kunst om walvis te vangen
en te verwerken goed af te kijken.96) Het ontzag dat
de Nederlanders voor hen hadden, blijkt uit de volgende
overeenkomst. In 1624 contracteerde de kamer Amsterdam
van de Noordsche Compagnie met twee Nederlandse harpoe-
niers, dat zij de victualie voor lief moesten nemen wel-
ke de admiraal of commandeur van de vloot zou verschaf-
fen, zonder andere victualie te verlangen, om daerover"
de Bassches geen oorsaecke te geven voor misnoegen,
moeyte oft questie te maecken".97)

Latere schrijvers hebben op de Basken kritiek uit-
geoefend, welke tijdgenoten van hen nog niet hadden, al-
thans niet uitten. S. Muller Fzn. noemde hen veel-
eisend,98) Lootsma een lastig slag volk, omdat ergens
melding  van het „mutineren" van Basken is gemaakt. 99)
Deze vreemdelingen wilden namelijk alleen aan een land-
genoot van hen gehoorzamen en niet aan een schipper van
andere nationaliteit.100) Daar in de eerste jaren
slechts zij over de kennis en ervaring van de walvis-
vaart beschikten, lag hun gedragslijn nogal voor de
hand, maar het is begrijpelijk dat hun houding soms
wrijving veroorzaakte. Ook dat zij Rooms-Katholiek wa-
ren en dat hun taal voor anderen onverstaanbaar was, is
als oorzaak van een slechte verstandhouding genoemd,
maar deze feiten waren vermoedelijk van ondergeschikte
betekenis, want zij golden evenzeer voor vele andere
schepelingen in Nederlandse zeedienst.

De Basken traden op als deskundige specialisten en
als leermeesters. Het was natuurlijk, dat zij daarvoor
de hoogste beloning trachtten te bedingen en dat zij
staakten - „mutineerden", zeiden onze voorouders - wan-
neer hun eisen niet werden ingewilligd. Er was immers
grote vraag naar hun diensten en zij begrepen heel goed,
dat de vreemde reders het zo spoedig mogelijk buiten hun
hoogbetaalde diensten wilden stelldn. Reeds vanaf de
eerste jaren trachtte de Noordsche Compagnie Nederlandse
harpoeniers, sloepstuurders, lijnschieters en speksnij-
ders op te leiden. In 1616 behield zij zich in een
contract met Basken het recht voor om op elke vier sloe-
pen, met Basken bemand, een vijfde sloep met Nederlan-
ders te bezetten.101) In hetzelfde jaar contracteerde
de kamer Rotterdam met enige Basken, dat indien ziJ een
walvis, welke door de „Flamens" (d.z. Nederlanders) ge-
schoten was, lieten ontsnappen, de kamer 38 6cus (f.95)
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van  hun  „pot  de vin" mocht aftrekken;102) deze boetebe-
paling diende om hun bereidwillige samenwerking met Ne-
derlandse collega's als aanstaande vervangers te verze-

keren. Dezelfde kamer besloot in 1617 op elke twee
sloepen met Basken bemand een derde sloep met Nederlan-
ders te bezetten,103) d.w.z. aan Nederlanders een spe-
cialistenopleiding te geven.

Kernkamp deelt mede, dat deze vroege proef met Ne-
derlandse walvisvaarders bijna geheel mislukte en dat

het met hun opleiding eerst vanaf 1630 beter vlotte.104)
Deze mening is echter te somber. Reeds in 1617 werd

een  „Duytsche", d.i. Nederlandse, harpoenier vermeld;
hij was de bekende Jan Duyvel van Abbekerk of Hoorn, die

in de volgende jaren een zeer gewaardeerde harpoenier
werd.105) In 1630 werd reeds de helft van de sloepen

der Noordsche Compagnie met Nederlanders bemand.106)
Met het bemannen van sloepen met Basken bedoelde

men, dat de harpoenier, de sloepstuurder (maitre de cha-
loupe) en de lijnschieter (maitre de ligne, funemier)
Basken waren. De overige twee of drie inzittenden wa-
ren slechts roeiers en steeds Nederlanders, omdat hun

werk geen speciale vaardigheid in de walvisvangst ver-
eiste. Het was gewoonte, dat de Basken, voordat zij
naar Biskaje terugreisden, zich verhuurden voor het vol-

gende seizoen en dat de harpoeniers onder hen op zich
namen voor hun sloep een sloepstuurder en een lijnschie-
ter mee te brengen. Op deze wijze bespaarden de reders
zich de kosten en het ongerief van het zoeken naar ge-
schikt personeel in het verre Biskaje en konden zij ver-

wachten, dat de gehuurde Basken met elkaar goed zouden
samenwerken. Niet alleen het huren van de Baskische
sloepsbemanning, ook het afrekenen van de verdiende be-
loning en van de reis- en verblijfkosten geschiedde in
de regel met de harpoenier voor hem en zijn sloepstuur-

der en lijnschieter gezamenlijk.
Een van de gehuurde harpoeniers was gewoonlijk ook

speksnijder, „coupeur et trancheur de baleine" genoemd.
Een tweede harpoenier trad op als zijn maat. De spek-

snijder vervulde een gespecialiseerde, verantwoordelijke
taak bij het verwerken van de vis.

De gegevens over de beloning der Basken in Neder-
landse dienst zijn samengevat in Bijlage I Tabel 1.   Ze
zijn weinig talrijk en het is moeilijk om ze op een ge-
meenschappelijke basis te brengen. In de eerste tien
jaar, tot omstreeks 1625, schijnt de voet van hun belo-

ning veel variatie te hebben vertoond. Was het hand-
geld (pot de vin) hoog, dan was het visgeld aan de lage

kant;  was het handgeld aan de lage kant, dan was het
visgeld hoog. Ln 1616 huurde de kamer Rotterdam een

harpoenier, sloepstuurder en lijnschieter samen voor
f.375 „Pot de vin" en f.47,50 visgeld, alles in Franse
munt. In 1617 huurde de kamer Amsterdam drie trio's
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van deze schepelingen, elk voor f.60 „pot de vin" en
f.83,33 visgeld, en drie trio's voor elk nul gulden „pot
de vin" en f.90 visgeld. De beide laatstgenoemde ka-
merb beloofden aan elk van drie Baskische speksnijders
f.125 „Pot de vin" en f.10 voor het ontweien van de vis,
alles in Franse munt. Honderd jaar later kreeg een Ne-
derlandse of Duitse speksnijder gemiddeld f.70 handgeld
(„pot de vin") en f.10 tot f.12 ontweigeld; vooral het
handgeld is belangrijk minder.

In Tabel 1 neemt men de volgende globale tendenties
bij de looncijfers der Basken waar:

(a)  Eerst huurden de reders een trio van een harpoe-
nier, een sloepstuurder en een lijnschieter op een col-
lectief contract, later (in de tabel vanaf 1628) een duo
van een harpoenier en een sloepstuurder, en in de laatst
bekende contracten met Basken daterend van 1669 alleen
harpoeniers. De niet-Basken hebben blijkbaar geleide-
lijk de functies der Basken overgenomen, eerst die van
lijnschieter - het eenvoudigste werk -, daarna die van
sloepstuurder en tenslotte die van harpoenier.

(b)  Het visgeld is vanaf 1633 geleidelijk vervangen
door vatgeld, dat blijkbaar volgens de meerderheid der
reders en walvisvaarders het resultaat van de inspanning
der laatstgenoemden op betere wijze beloonde. Het aan-
tal van een walvis verkregen vaten traan liep namelijk
aanzienlijk uiteen.

De overgang van visgeld naar vatgeld schijnt traps-
gewijs tussen 1630 en 1640 te hebben plaatsgevonden.
De  overgangsfasen  zi jn voorzover bekend de volgende:

(i)Tot omstreeks 1630 kregen de harpoenier, de sloep-
stuurder en de lijnschieter tezamen „pot de vin" (hand-
geld) en een bedrag per gevangen walvis, onverschillig
de grootte van het dier.

(ii)Daarna vindt men af en toe ook, dat het visgeld van
deze specialisten wordt gedifferentieerd naar gelang de
grootte van de walvis: voor een vis welke 30 kwarteel
traan of meer opleverde, betaalden de reders de volle
premie, voor een vis van 30 tot 20 kwarteel traan de
halve premie, voor een vis van minder dan 20 kwarteel
traan een kwart premie.107)

(iii)Vanaf omstreeks 1633 vindt men meer en meer beta-
ling per kwarteel traan in plaats van een premie per
walvis;  met andere woorden het vatgeld of kwarteelgeld
werd algemeen naast het visgeld, dat echter tot het
einde van de Nederlandse walvisvaart voorkwam, met name
in contracten afgesloten in de jaren 1816-1824.108)
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(c)  Betaling in Franse mun3, te weten Scus & f.2,50 en
livres tournois h + Scu of a f.0,833, was in de eerste
jaren regel. Zij is betrekkelijk laat vervangen door
betaling in Nederlandse munt, eerst gedeeltelijk, bij-
voorbeeld in een contract van 1663, later volledig. De
Nederlandse reders wilden vermoedelijk het valutarisico,
dat verbonden was aan aankoop van Franse munten, uit-
sluiten door in Nederlandse munt te betalen, zodra hun
onderhandelingspositie dit toeliet.

(d)  Men zou verwachten, dat de voet van beloning der
Basken geleidelijk is verlaagd naarmate het aantal van
niet-Baskisch geschoold personeel is toegenomen.   De
beschikbare gegevens zijn echter te weinig talrijk en
vergelijkbaar om deze gevolgtrekking te maken. Opval-
lend zijn intussen de hoge beloningen op 20 oktober 1633
en 3 december 1634 toegezegd. Zij hebben betrekking op
een nieuwe, Deense walvisrederij op IJsland (mogelijk
elders). Deze rederij moest in Nederland Basken huren
en als nieuwkomer hoge gage bieden, namelijk in 1633
f.550 npot de vin" (handgeld) en f.5,50 per vat traan
voor een harpoenier en zijn sloepstuurder samen, in 1634
f.550 „Pot de vin" en f.5,10 vatgeld voor beiden.109)
Rekent men een walvis op gemiddeld 50 kwartelen traan,
dan was hun loongrondslag in 1633 50maal f.5,50 is f.275

i
vatgeld per vis en in 1634 50maal f.5,10 is f.255 vat-

'

geld per vis.
Ter vergelijking diene, dat drie Nederlandse con-

tracten met Baskische harpoeniers en hun sloepsvolk (be-
staande uit een sloepstuurder en een lijnschieter) in
1631, 1632 en 1634 aan hen resp. f.100, f.180 en f.120
handgeld beloofden en resp. f.159, f.125 en f.250 vis-
geld (geen vatgeld) per vis. Deze bedragen zijn meren-
deels belangrijk lager dan hetgeen de Denen in dezelfde
jaren boden.

Het valt echter op, dat in de laatste bekende con-
tracten van 1668 en 1669 Baskische harpoeniers niet min-
der dan f.100 resp. f.110 en f.65  pot de vin" ontvingen
en f.0,85, f.0,90 en f.0,70 (d.i. 17, 18 en 14 stuiver)
vatgeld, vergeleken met f.50 tot f.70 potwijn en 14 tot
17 stuiver vatgeld aan niet-Basken omstreeks dezelfde
tijd toegezegd, volgens Tabel 1 in Bijlage I, p.287.
Het handgeld der Basken was toen nog aanzienlijk hoger
dan het handgeld der niet-Basken, mogelijk omdat eerst-
genoemden ver weg woonden en hun extrakosten voor de
heen- en terugreis naar Nederland slechts ten dele of
niet door Nederlandse reders werden vergoed. In het
vatgeld aan beide groepen uitgekeerd was daarentegen
weinig of geen verschil meer.

Boven hun gage ontvingen de Basken vergoeding van
reis- en verblijfkosten, welke in enige bewaarde con-
tracten worden vermeld. Als tegemoetkoming ontvingen
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een met name genoemde harpoenier en zijn sloepstuurder
samen in 1651 en 1661 32 stuiver per dag in een Neder-
landse havenstad v66r hun vertrek ter visserij en 32
stuiver per dag gedurende acht dagen na hun terugkomst
van de visserij.110) Deze onkosten moesten de reders
bij de gages der Basken tellen om hun kostenberekening
te voltooien.

Volgens S. Muller Fzn. waren er na het einde der
Noordsche Compagnie in 1642 weinig Basken op de Neder-
landse walvisvloot over.111) Uit notariile acten
krijgt men echter de indruk, dat nog 25 jaar lang gere-
geld Basken op Nederlandse schepen dienden. Dat is
verklaarbaar uit de snelle uitbreiding van de walvis-
vloot na de opheffing van de Noordsche Compagnie.  Daar-
door nam de vraag naar geschoolde walvisvaarders snel en
aanzienlijk toe en kwamen er weer meer plaatsen voor
Basken open.

Het laatste contract met Baskische harpoeniers, dat
ik heb gevonden, dateert van 1669 en is te Rotterdam ge-
sloten.112) Het is mogelijk, dat zij langer bij Zeeuw-
se en Zuidhollandse reders van de Maasstreek dan bij Am-
sterdamse en Zaanse reders hebben gediend, omdat het
groeiende aanbod van geschoolde walvisvaarders afkomstig
van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden en van het
Duitse vasteland zich het eerst en het ruimst op Amster-
dam als de naastbijzijnde en grootste havenstad en op
haar omgeving hebben gericht.

De uitschakeling der Basken door Nederlandse reders
is zonder twijfel bespoedigd door de hoge kosten, welke
de reders voor het huren van deze vreemdelingen moesten
maken. De uitschakeling is vermoedelijk slechts weinig
verhaast door het verbod van de Franse koning in 1633
tot zijn onderdanen gericht om dienst op Nederlandse
walvisschepen te doen. De Duitse schrijver L. Brinner
achtte dit verbod van groot belang en hij veronderstelde,
dat het huren van toenemende aantallen Noordfriezen door
Nederlandse reders vanaf omstreeks 1635 een gevolg was
van de moeilijkheden om Basken in dienst te nemen.113)
Ook na het verbod door de Franse koning uitgevaardigd
vindt men evenwel geregeld contracten, waarin Basken
zich bij Nederlandse reders verhuren. Men moet dan ook
concluderen, dat het koninklijk verbod slecht is nage-
leefd.

Vermoedelijk weinige jaren na 1669 zijn de laatste
Basken van de Nederlandse walvisschepen verdwenen. Zij
hebben hun sporen achtergelaten in de techniek, rechts-
gebruiken en vaktermen van het bedrijf. Misschien heb-
ben enigen van hen zich in Nederland gevestigd;  in de
18de eeuw woonde in de Zaanstreek het commandeursge-
slacht Baske; men heeft verondersteld, dat het afstamt
van een Bask, die zich in Nederland heeft gevestigd.114)
Noodzakelijk is dat niet, Baske kan een bijnaam zijn ge-
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weest, zoals een ander commandeursgeslacht in de Zaan-
streek in dezelfde tijd Hottentot werd genoemd.

Voor de kamers der Noordsche Compagnie, welke samen
een afzetkartel van walvisprodukten vormden, lag het
voor de hand door onderlinge samenwerking ook stijging
van hun kosten te voorkomen. Met dit doel besloten zij
onderling maximumlonen voor hun Baskisch personeel af te
spreken en bij het huren hiervan niet tegen elkaar op te
bieden. Een dergelijke afspraak is voor het eerst uit
1617 bekend. Zij staat in de overeenkomst welke de ka-
mers op 24 januari 1617 met elkaar hebben gesloten.
Artikel 20 voorziet in het huren van Basken en luidt:
„Op het huyren der Basques sullen de Camers in toecomen-
de zekeren voet beramen tot de huyringhe derzelver opdat
(dit) met ordre hebbe te geschieden".115)

De gages der gespecialiseerde Nederlandse walvis-
vaarders, die spoedig na 1614 naast de Basken optraden
en dezen geleidelijk vervingen, vertonen dezelfde ten-
denties als die der Basken, in aanmerking genomen de af-
wezigheid van contracten met Nederlandse harpoeniers en
hun sloepsvolk tezamen gesloten, van vergoeding van
reis- en verblijfkosten en van betaling in buitenlandse
munt. Ook de Nederlandse en later Noordduitse specia-
listen ontvingen in de tijd der baai- en zeevisserij
tot omstreeks 1660 een aanzienlijk hogere beloning dan
later tijdens de ijsvisserij. S. Muller Fzn. noemt als
vaste bezoldiging (d.w.z. handgeld) van een Nederlandse
harpoenier in dienst der Noordsche Compagnie een bedrag
van f.50, 116) maar hij raamt hier te laag. Jan Duyvel
van Abbekerk, reeds vermeld als gewaardeerd harpoenier,
verklaarde, dat hij in 1625 en 1626 f.100 „pot de vin"
had ontvangen, in 1627 en 1628 zelfs f.200. 105) Het
bedrag van f.100 visgeld, dat Muller aan een geschrift
van omstreeks 1640 ontleent, lijkt voor een harpoenier
geheel aannemelijk, evenals het bedrag van f.50 visgeld
voor een sloepstuurder, eveneens door Muller vermeld;116)
dit beantwoordt namelijk aan het destijds gangbare vat-
geld van 20 stuiver voor een harpoenier.

In de beste jaren van de baaivisserij tijdens de
Noordsche Compagnie werden hoge beloningen aan ervaren,
gekwalificeerde walvisvaarders betaald, omdat hun diens-
ten schaars waren en het aantal gevangen walvissen groot
was. Later, in de tijd der ijsvisserij, waren de ge-
schoolde walvisvaarders talrijker en de walvissen minder
talrijk. De produktiviteit van deze specialisten,en
derhalve hun beloning, was dan ook lager dan in het voor-
afgaande tijdperk van de visserij.

(B) De verdienste en de welstand van de walvisvaarders
in de tijd der ijsvisserij

Tussen 1660 en 1670 zijn de baai- en zeevisserij
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geaindigd. Vermoedelijk omstreeks dezelfde tijd is de
ijsvisserij begonnen. De beloningscijfers uit het
lange tijdperk der Nederlandse ijsvisserij van omstreeks
1650 tot omstreeks 1825 zijn niet veel talrijker dan die
uit het voorgaande veel kortere tijdperk van 1612 tot
omstreeks 1650. De bewaarde beloningscijfers komen
voor in arbeidscontracten, opgenomen in notari6le akten
en monsterrollen, waarin de voet van beloning aangege-
ven is, en in afrekeningen na afloop van de reis en van
het traankoken, merendeels achterin afgesloten scheeps-
journalen aangetroffen en somtijds in notari6le akten
en in schaars bewaarde papieren van boekhouders.   De
voet van beloning is in vele monsterrollen en akten on-
volledig vermeld; dikwijls is alleen het handgeld of
„potwijn" genoemd met weglating van het toegezegde vis-
geld of vatgeld. Voor maandgelders mag men gewoonlijk
aannemen, dat het uitbetaalde handgeld gelijk was aan
een maand gage. In de eindafrekening wordt daarente-
gen dikwijls het uitbetaalde handgeld onvermeld gelaten.

In de meeste monsterrollen ontbreekt de beloning
van de commandeur. Deze werd blijkbaar niet aan het
scheepsvolk meegedeeld, wanneer de monsterrol door de
monsterklerk in zijn kantoor of de commandeur in de
scheepskajuit na de monstering werd voorgelezen en door
de aangemonsterden werd getekend. De verklaring is
mogelijk, dat Nederlanders er vanouds niet van houden,
dat hun inkomen aan ondergeschikten·bekend is. Met de
commandeur sloten de reders een afzonderlijk contract,
waarvan ik enige notariMle akten heb gevonden, maar dat
meestal ongeschreven was. Het gevolg is, dat ik van
de beloning van commandeurs nog minder cijfers heb ver-
zameld dan cijfers van de part- en maandgelden der of-
ficieren en minderen.

De schaarse cij fers zijn gerubriceerd in de tabel-
len van Bijlage I, nos. 1-20. Voorzover hieruit mag
worden afgeleid, is het gemiddelde peil der part- en
maandgelden in de lange periode van omstreeks 1650 tot
1825 niet noemenswaard gestegen. Dit blijkt uit de
volgende gegevens. In 1669 was het handgeld van een
stuurman f.70, in 1819 ook f.70; zijn vatgeld was in
1669 17 stuiver, in 1770 ook 17 stuiver. In 1656
kreeg een harpoenier f.60 tot f.70, zelden meer, in
1802 f.50 tot f.60, dus minder. In 1661 kreeg een
volmatroos f.20 handgeld en f.20 maandgeld, in 1823
evenveel. lets dergelijks neemt men ook bij de andere
rangen waar. Enige aanzienlijke afwijkingen van het
algemene peil zijn mogelijk te verklaren uit bijzondere
bekwaamheid van de betrokken schepelingen.

Niet alleen wat de ondernemingsvorm en de toege-
paste techniek betreft, ook wat de hoogte der beloning
van het personeel aangaat maakt de Nederlandse walvis-
vaart in de tijd der ijsvisserij overwegend een sta-
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tionaire, zo men wil stagnerende indruk. Afgezien van
de belangrijke uitbreiding van het vanggebied naar
Straat Davis valt er eerder een stilstand dan een voort-
gaande ontwikkeling waar te nemen.

Er wordt vermeld, dat tijdens de hoogconjunctuur in
de internationale handel en handelsscheepvaart tussen
1770 en 1780 de gages met 50 tot 100% zijn gestegen.  De
Gecommitteerden van de Groenlandsche Visscherij - de of-
ficiale vertegenwoordigers der Nederlandse walvisreders
- deelden in december 1779 aan de Staten van Holland me-
de, dat op dat tijdstip de maandgelden van het zeevolk
f.10 hoger waren dan in het voorjaar van 1779.117) Een
volmatroos die voorheen f.20 per maand verdiende, zou
volgens deze mededeling f.30, dus 50% meer, verdienen.
Mogelijk is deze loonstijging door de belanghebbende
walvisreders, die om overheidssteun vroegen, overdreven
om hun verzoek om subsidie te steunen en is zij groten-
deels tot de koopvaardij beperkt gebleven. Helaas heb
ik voor de belangrijke periode 1770-1802 geen enkel
looncijfer van walvisvaarders gevonden, afgezien van het
eerste en het laatste jaar. Het is echter twijfelach-
tig of de genoemde loonstijging zich in belangrijke mate
ook bij de walvisvaart heeft voorgedaan. Deze visserij
ging na 1770 merkbaar achteruit en kon de vermelde loon-
stijging moeilijk dragen. In elk geval was die eventu-
ele loonstijging in de walvisvaart in 1802 teniet ge-
daan; in dat jaar waren de gages namelijk weinig of
niet hoger dan in 1770.

Hoewel het gemiddelde loonpeil in 1650-1825 niet
ingrijpend veranderd is, deden zich op korte termijn
toch aanzienlijke schommelingen voor. Het walvissei-
zoen was namelijk tot bepaalde maanden beperkt en van
korte duur en daardoor was de vraag der reders naar
scheepsvolk op korte termijn weinig elastisch. Was er
omstreeks de tijd waarop de schepen moesten uitzeilen,
weinig volk beschikbaar, doordat ijsgang of tegenwind de
aankomst van walvisvaarders uit het buitenland vertraag-
de of doordat reders van andere takken van scheepvaart
hogere gages boden, dan stegen de gages der walvisvaar-
ders spoedig en aanzienlijk.

Zorgdrager geeft hiervan een sprekend voorbeeld.118)
Hij vermeldt bij de ongedateerde monsterrol van zijn
schip 'Het wapen van Texel', waarop hij in 1700 en 1701
voer: " . . . dit jaar (was) den manschap schaars en onge-
meen wel gewild",  en  bi j de eveneens ongedateerde  mon-
sterrol van 'De vier gebroeders', waarop hij in 1702-
1705 commandeur was: .. dit jaar was den manschap".
beeter te bekomen". De oorzaken van de variatie in het
aanbod van volk deelt hij niet mee. De voorwaarden
voor de commandeur waren in beide jaren dezelfde, name-
lijk f.125 handgeld, 20 stuiver (d.i. f.1) per kwarteel
traan als vatgeld en geen visgeld. Maar in het eerst-
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genoemde jaar (1700 of 1701) waren de hand- en maandgel-
den voor het overige scheepsvolk veel hoger dan in het
tweede jaar (een der jaren van 1702 tot 1705). De ver-
klaring waarom de beloning van de commandeur niet veran-
derde, ligt  misschien in de persoonlijke verhouding
tussen hem en zijn reders, welke hem niet toeliet om bij
tijdelijke stijging der gages dadelijk ook voor zichzelf
een hogere beloning te bedingen.

Aan Zorgdragers twee monsterrollen ontleen ik de
onderstaande cij fers voor een onderlinge vergelijking.

Beloningsvoet van Nederlandse walvisvaarders

Een der jaren
„Bediening" 1700 of 1701 1702-05

Hand- Vat- Vis- Hand- Vat- Vis-
geld  geld geld geld  geld  geld

Partgelders:       f.    st.   f.      f. st. f. st.
Commandeur 125 20 - 125    20     -
Stuurman           70    17    -       60    16   1. 10
Speksnijder        75 18 10      60    15   6.  6
Speksnijdersmaat   ?     ?     ?       60    15   3.  3
1ste harpoenier    70    17 - 60 15   3.  3
2de harpoenier     55    15    -       45    13     -
3de harpoenier     50    14    -       ?     ?      ?

Maandgelders:
Timmerman 40*   -      3*     34    -    2
Kuiper 36 - 4 27 - 1
Bootsman 35    -      2      27* - 2*
Schieman en
sloepstuurder 35 - 4 26 - 3

Kok 33         -             2             27        -        2

Ondertimmerman 26 - 3 20 - 1
Chirurgijn 29**  -      1      27    -    2
Matroos en

sloepstuurder 27        -            4            19        -        3

Matroos en
lijnschieter     ?     ?      ?      19    -    2. 10

Volmatroos 26 - 2 19 - 1
Lichtmatroos 22         -             2             17        -        1

Lichtmatroos 20         -              1              16         -         1

Koksmaat 19 - 1. 11 -1
Kajuitwachter 15         -             2             11        -        1

Bron:  C.G. Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij",
tweede druk 1727, blz. 340-341.
Opmerking: Het handgeld der maandgelders was gelijk
aan een maand loon.
*  Tevens sloepstuurder.
** Plus f.29 voor de meesterskist (gewoonlijk een maand

loon voor de chirurgijn).
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Andere voorbeelden van schommelingen op korte ter-
mijn in de beloning der walvisvaarders zijn de volgende.
In 1742 werd wegens het grote aanbod van varensvolk op
de walvisvaart f.19 als hoogste maandloon voor een vol-
matroos betaald, het volgend jaar wegens schaarste van
volk f.22. 119) In het voorjaar van 1765 vertraagde

tegenwind de aankomst der 'Jutten' in Holland aanzien-
lijk en de eersten die in de havensteden aankwamen, kre-
gen dan ook f.20 tot f.22 maandgeld, 120) vergeleken met
f.18 tot f.20 in de voorafgaande jaren.

De bekwaamheid van de commandeur was van doorslag-
gevende betekenis voor de uitslag van de vangst. Daar-

om mag men verwachten, dat de gelukkigste commandeurs,
d.z. zij die de grootste vangsten thuisbrachten, aan-
zienlijk betere beloningen bij de reders konden bedingen
dan de minder fortuinlijke collega's. Inderdaad ver-
meldt een schrijver in 1684, dat het handgeld van de
commandeur f.100, f.125, f.150 en somtijds ongelijk"

meerder" bedroeg,121) namelijk indien hij een bijzonder
gelukkige vanger was, zo mogen wij toevoegen. Ik heb
zo een commandeur uit die jaren gevonden. Hij ving zo-
veel, dat hij een opvallend hoge beloning kreeg. Hij
heette Jan Pietersz van de Velde en stamde uit een be-
kende Rotterdamse zeemansfamilie.122) In 1661 bracht
hij met 'De Gouden Leeuw' 4000 baarden en spek van 10
walvissen thuis, van welk spek 541 kwartelen traan wer-

  den gekookt. In dat jaar kreeg hij niet minder dan
f.250 handgeld, een stuiver voor elke „maatsbaard", d.z.
de baarden welke aan de maat waren, en bovendien een
gulden voor elk kwarteel traan, dat hij boven de 200 zou
aanvoeren .123) In 1662 kreeg hij weer f.250 handgeld,
alsmede 21 stuiver per kwarteel traan, een stuiver per
maatsbaard en een premie van f.100 als de lading spek
400 of meer kwartelen traan zou uitleveren.124)

Geen wonder dat hij enig vermogen op de walvisvaart
verdiende en dat hij in 1662 voor een achtste part deel-
nam in de rederij van de Rotterdamse oudschepenen Johan
van Loon en Mr. Pieter van Goeree, die een schip van 160
last (omstreeks 300 ton) op de walvisvaart uitreedden.
125)

In de meeste van de 24 arbeidscontracten van com-
mandeurs, welke ik heb gevonden, varieerden de voorwaar-
den tussen bepaalde, niet al te wijde grenzen, was hun

„potwijn" voor de heen- en terugreis samen f.125 tot
f.150, lag hun vatgeld tussen 20 en 30 stuiver en be-
droeg de premie per baard in vijf gevallen een halve tot
een stuiver. Slechts in twee gevallen kreeg de comman-
deur bovendien een visgeld van f.12 respectievelijk f.20
per  vis,   in vier gevallen een premie of „verering"  voor
de traan welke hij boven een bepaalde hoeveelheid zou
thuisbrengen, namelijk f.1 per kwarteel voor elk kwar-
teel dat hij boven de 200 zou vangen, respectievelijk
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f.50 en f.100 premie als hij 400 kwartelen of meer zou
vangen. Een enkele maal vond ik vermeld, dat de com-
mandeur 30 stuiver zou ontvangen voor elke walruskop,
als'deze ten minste zoveel waard zou zijn,126) en dat
hij de robben welke hij zou vangen,voor zichzelf mocht
houden.127) In 18de-eeuwse contracten was van premies
voor walruskoppen en robbevellen, voor baarden en vang-
sten boven een bepaalde hoeveelheid traan zelden meer
sprake, voorzover mijn kennis reikt.128) Maar de
schaarste van gegevens noopt tot het maken van voorbe-
houd.

Voor het klaarmaken of nalopen van het schip - dat
was het toezien op de uitrusting - kreeg de commandeur
gewoonlijk f.25 of f.30. Meestal droeg hij ook zorg
voor het lossen van de lading, voor het vervoer van het
spek naar de traankokerij en van de baarden naar de op-
slagplaats (het „baardhuis") en voor het brengen van het
schip  in „de winterlaag",  dat  was de ligplaats van het
schip buiten het seizoen. Ook daarvoor ontving hij van
de reders een bedrag van f.25 of f.50· 129)

De speksnijder ontving voor zijn werk op de vis -
dat was het ontweien of afspekken van de walvis en het
lossnijden van de baarden uit de bovenkaak - f.5 totf.12  per  vis aan „ontweigeld". Zijn maat, die hem op
de vis assisteerde, kreeg voor dit werk f.2,50 tot f.5
per vis. In 17de-eeuwse documenten vond ik enige ma-
len, dat beiden een afzonderlijke premie voor het los-
snijden van de baarden ontvingen, maar in 18de-eeuwse
papieren niets van dien aard. Wellicht hebben de re-
ders deze premie afgeschaft, zoals zij ook bij andere
bedieningen premion schijnen te hebben weggedaan. Dit
kan een teken zijn, dat het aanbod van geschoolde wal-
visvaarders sneller is toegenomen dan de vraag van de
reders en dat de onderhandelingspositie van laatstge-
noemden in de 18de eeuw sterker was dan voorheen.

De,phirurgijn" of „meester" ontving gewoonli jk  een
bedrag ter grootte  van zijn maandgeld  „voor  de  kist",  in
de  wandeling „de lapdoos" genoemd.130) Dit bedrag was
bestemd voor de aanschaf van genees- en verbandmiddelen.

De cijfers van afrekeningen met het scheepsvolk na
gedane reis, welke ik heb gevonden, zijn nog schaarser
en onvollediger dan de cijfers van toegezegde part- en
maandgelden, welke boven zijn aangehaald. In de be-
waarde afrekeningen zijn meermalen de genoten handgelden
en nog uit te keren partgelden, te weten het vatgeld te
verrekenen na het traankoken, weggelaten. In Bijlage I
P.319-322 zijn twee van de uitvoerigste afrekeningen,
een uit 1683 en een uit 1711, van de beste jaren der
ijsvisserij afgedrukt om bij benadering een denkbeeld
van de betrokken bedragen te krijgen.

Bij gebrek aan uitvoeriger gegevens over de wel-
stand der walvisvaarders is het moeilijk zich hiervan
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een duidelijk beeld te vormen, temeer daar de koopkracht
van het geld in de 17de en 18de eeuw veel groter dan nu
was. Daarbij komt, dat de wisselvalligheid van de
vangst de verdienste van jaar tot jaar sterk deed schom-
melen. Als men alleen op het inkomen in enige toeval-
lige jaren zou afgaan of zelfs op het gemiddelde inkomen
over een reeks van jaren zonder rekening met deze schom-
melingen te houden, zou men licht een verkeerde indruk
van de welstand der walvisvaarders krijgen. Dit geldt
voor de partgelders die geen vast loon kregen, maar ook
voor de maandgelders voor wie het partgeld een belang-
rijke aanvulling op hun maandloon was.

Het is zinvol de inkomens der walvisvaarders te
vergelijken met de lonen in enige andere bedrijfstakken.
In de eerste plaats noem ik de Zaanstreek, een gebied
met veel walvisvaart. Daarbij stel ik een maand op
vier weken en een jaar op 300 werkdagen en 50 werkweken
en veronderstel ik, dat er aan de wal het gehele jaar
door werk was, hetgeen echter gunstiger dan de werke-
lijkheid was.

Op de Zaanse oliemolens kreeg, bij een jaarproduk-
tie van 150 last, de eerste knecht of meesterknecht
f.10,40 per week in de eerste helft der 18de eeuw, dit
is f.520 per jaar. Het overige personeel verdiende
uiteraard minder, bijvoorbeeld de jongste - de pletjong-
en - kreeg f.1,75 per week, dit is f.87,50 per jaar.
Daarbij kwam een emolument van f.90 per jaar voor zes
man, gemiddeld f.15.

Op de houtzaagmolens verdiende de meesterknecht
f.8,50 plus f.1 emolument per week, dit is f.475 per
jaar, de jongste knecht f.1,50 tot f.2 per week, dit is
f.75 tot f.100 per jaar, plus f.7,50 emolument per jaar.

In de zeildoekweverij waren de lonen slechter: om-
streeks 1750 f.4,50 tot f.5,50 per week, dit is f.225
tot f.275 per jaar.

In de Zaanse scheepsbouw verdiende in 1730 en 1751
een meestertimmerman f.1,15 tot f.1,60 per dag, dit is
f.345 tot f.480 per jaar; omstreeks 1760 verdiende een
knecht f.0,80 tot f.1,30 per dag, dit is f.240 tot f.390
per jaar.131)

In de tweede plaats vermeld ik looncijfers te Rot-
terdam in 1816.132) In dat jaar werden de volgende 10-
nen betaald:

Bedrijfstak Per week Per jaar

Scheepsbouw f.7,75 f.387,50
Houtzagerij f.5,00 tot f.5,50 f.250 tot f.275
Bierbrouwerij f.6,00 f.300

Nu de beloning van walvisvaarders. Een volmatroos
met een maandgeld van f.20 - een gemiddeld maandloon -
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bracht van een reis met een normale duur van vier maan-
den op de walvisvaart f.20 handgeld en f.80 maandgeld
mee, dat is op jaarbasis f.300. Daarbij kwam zijn
partgeld;  dat was bij een middelmatige vangst van 200
vaten traan h een stuiver vatgeld 200 stuiver, dit is
f.10. Het maandgeld van een matroos was dus niet al-
tijd hoger dan de verdienste aan de wal en de slijtage
van kleding en schoeisel en de gevaren en ongemakken van
de visserij waren groter dan aan de wal. Daartegenover
stonden de voordelen van vrije kost en ligging aan boord
- een belangrijke beloning in natura - en de verlokking
van het partgeld. In de jaren v66r 1770, d.w.z. voor
de achteruitgang van de walvisvaart, hoopten alle wal-
visvaarders op een grote vangst, even ruim als in de
gunstige afrekeningen  in Bi jlage  I p. 319-322 is aangege-
ven, en op verdienste navenant. Het is dan ook niet
vreemd, dat tijdens de opkomst en bloei der walvisvaart
de liefhebberij voor het monsteren op deze visserij over
het algemeen groot was. Dit blijkt uit volksgezegden
en volksliteratuur.

Na een goede „teelt" met ruime verdienste konden
vele walvisvaarders zich des winters een rusttijd ver-
oorloven, waarin zij geen ander werk behoefden te ver-
richten, zoals blijkt uit de volgende versregels:
„Siet gij een Groenlands gast le'ig in den wintertijd,
„Veragt hem daarom niet, of seg niet hem ten spijt,
„Dat  hi j een luiaard is; denkt liever: rappe gasten,
„Al heb je nu gemak, g' ontmoet veel harde quasten. "133)

Dit gold voor de maandgelders, wier verdienste voor
het grootste deel uit een vast maandloon bestond, en in
nog grotere mate voor de partgelders, die bij ruime
vangst veel meer dan de maandgelders verdienden.

Men moet echter bedenken, dat in tal van jaren de
vangst veel minder was dan in de hoogste van de bijgaan-
de afrekeningen met de bemanning. Was de vangst slecht
en keerden de walvisvaarders met lichte of lege geldbui-
dels naar huis terug, dan was des winters schraalhans in
vele van hun gezinnen keukenmeester. Hoe het dan ge-
steld was op de Waddeneilanden, waar zij op hun schrale,
kleine boerderijen moesten teren, vertelt Eschels, die
op F5hr woonde. Over de winter welke volgde op de
teelt van 1770, schreef hij: „Es war ein magerer Winter
fur  uns, denn trockenes Roggenbrodt und kurzer griiner
Kohl, den wir selbst in unserm Garten hatten, in Wasser
gekocht, ohne Fleisch und Speck, war unsere Speise;
doch hatten wir Gottlob satt Brodt, weil der Muller
S6mke Nickelsen uns Roggenmehl auf Credit gab, welches
ihm  hernach,  da  ich Geld verdient hatte, bezahlt  ist".
134)

In de volgende winter was het bij de familie
Eschels weinig beter gesteld. De vader had als harpoe-
nier weer niets verdiend, afgezien van zijn handgeld.
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Dit wordt bevestigd door de Nieuwe Nederlandsche Jaar-

boeken, welke mededelen, dat de walvisvangst in 1770
middelmatig was, in 1771 zeer slecht.135) De jonge
Eschels had als koksmaat echter f.50 verdiend en daarvan
voor zijn terugreis naar Fdhr vier kazen gekocht. „Die-
sen Winter (1771/72) hatten wir Gottlob wieder satt
Brodt und Ease dazu, aber taglich nichts als gelbe Erb-
sen in Wasser gekocht ohne Speck oder Fleisch. "136)

In het algemeen heeft de walvisvaart echter geld en
welstand aan de eilandbewoners verschaft. Zij bracht
vrij veel geld in omloop in afgelegen streken, waar de
bewoners tot dusver nog vele goederen voor eigen gebruik
produceerden, en bevorderde niet slechts de welvaart,
maar ook de volksontwikkeling in hoge mate. Het zijn
weer schrijvers in het Duits die ons hierover het uit-
voerigste inlichten. „Der Walfischfang brachte uns
einen maszigen, aber ziemlich allgemein verbreiteten
Wohlstand; von den Kommandeuren wurden nur wenige reich,
die mehresten wohlhabend, und nebenbei verdiente   ein
groszer Teil Seeleute, die unter den Namen von Schiffs-
offizieren mitfuhren, in guten Jahren so viel, dasz sie
fur ihr Alter erubrigen konnten ... Die vormalige
schone Zeit wird nie wiederkommen, als nach manchen
glucklichen Jahren beim Walfischfang ganze Reihen Hauser
aufgebaut wurden. "137)

Uit deze mededeling  blijkt, dat de welstand, welke
door de walvisvaart werd gebracht, betrekkelijk beschei-
den was, maar algemeen verbreid, zodat zij in sociaal
opzicht een zeer gunstige invloed had. De Fahringers
hadden in de 18de eeuw zelfs wat geld beschikbaar om aan
boeren in de Wiedingharde in Sleeswijk uit te lenen.138)
E6n schrijver schat, dat de Noordfriezen gemiddeld jaar-
lijks uit Nederland f.20.000 aan baar geld meenamen, na-
dat zij eerst in dat land ruime inkopen hadden %edaan,
naar raming voor 40% van hun verdiende geld.139) Met
weemoed dacht men later in slechtere tijden aan deze
welstand terug, welke meer glans kreeg naarmate hij ver-
der in het verleden kwam te liggen. Posselt wist in
1796 nog, dat de welvaart matig was geweest, maar in de
19de eeuw overdreef men en vertelde men, dat bij het
bouwen van een huis op Terschelling opdracht was gege-
ven, de vloer van het geheim gemak met zesthalven (d.z.
zilveren zesstuiverstukken) op hun zijkant te plaveien.
140) Ietwat verhevener dichtte Pastor Asmussen in
1824: „Granlands eisiges Meer war uns was Spanien Pe-
ru", d.w.z. de walvisvaart was voor de Noordfriezen een
zilvermijn.141)De toename van de welstand blijkt in de eerste
plaats uit de groei van de bevolking. Deze groei was
op de Waddeneilanden het gevolg van de uitbreiding van
de walvisvaart en van de koopvaardij, want andere be-
staansmiddelen, met name de landbouw en de Noordzeevis-



110

serij gingen eer achteruit dan vooruit. De landbouw
was door de afwezigheid van de mannen in de zomer weinig
intensief en in methode tamelijk achter, en de haring
meed sinds het midden van de 17de eeuw de Noordfriese
eilanden en werd door de eilandbewoners, uitgezonderd de
Helgolanders, niet meer gevangen.142)

Voorts blijkt de toename van de welstand uit de
stijging van het aantal huizen. Borkum had in 1650
44 huizen, in 1742 147. 143) Aan het begin van de 18de
eeuw had Sylt 550 huizen en 2500 bewoners, in 1769 713
huizen en 2814 bewoners (waarvan 1180 mannen en 1634
vrouwen), in 1825 - in de slechte tijd - 625 huizen en
2571 bewoners. Omstreeks 1700 bezat FMhr ongeveer 1100
huizen en 5000 bewoners, in 1769 1450 huizen en 6146 be-
woners, in 1820 4247 bewoners,144) in 1822 4754 bewoners
volgens een andere opgaaf, welke niet met de voorgaande
strookt. Omstreeks 1700 bezat Amrum ongeveer 120 hui-
zen, in 1769 140 huizen en ongeveer 600 bewoners.144)
Van de genoemde ci jfers zijn sommige onnauwkeurig, maar
de trend van hun verloop is duidelijk: in' de 18de eeuw
stijging, in de eerste helft der 19de eeuw daling.

De achteruitgang van de walvisvaart na 1770 en in
verband hiermede de overgang naar de grote handelsvaart
hadden tot gevolg, dat vele zeelieden de Waddeneilanden
eerst tijdelijk en daarna voorgoed verlieten en dat de
bevolking hiervan terugliep. F6hr had in 1769 ongeveer
1600 zeelieden, in 1780 bijna 1500, in 1792 ruim 1000,
in 1820 506. Op Sylt was de daling iets minder dras-
tisch: dit eiland had in 1769 ongeveer 700 zeelieden,
in 1780 597, in 1792 378, in 1825 370. 145) De wen-
ding blijkt omstreeks 1770 te zijn ingetreden, toen de
walvisvaart begon achteruit te gaan. De schaarse ge-
gevens voor de Nederlandse Waddeneilanden wijzen in de-
zelfde richting.

De welstand kwam tot uiting in de woningbouw en in
de betere inrichting der woningen. Uit een aanhaling
op de voorgaande bladzijde bleek, dat vermogende zeelie-
den - dat waren in de eerste plaats commandeurs, stuur-
lieden en speksnijders, later schippers en stuurlieden
van de handelsvaart - hun oude, kleine, zeer sobere huis
graag vervingen door een nieuwe, grotere en mooiere wo-
ning. Op de Nederlandse Waddeneilanden werd naar de
gewoonte des tijds de vlakke, punfige voorgevel verle-
vendigd met een horizontale strook van bakstenen in af-
wijkende kleur, de zogenoemde richel, en met een jaartal
in cijfers van smeedijzer. Deze huizen heetten later
„commandeurshuizen", omdat de meeste hiervan  voor  com-
mandeurs waren gebouwd. Natuurlijk hadden zij niet het
alleenrecht van deze bouwstijl en is een deel der nieuwe
huizen mogelijk voor anderen gebouwd.

A.B. van Deinse, bekend Nederlands walvisdeskundi-
ge, heeft in 1917 op Ameland alle gevelankers met cij-
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fers van het bouwjaar aangetekend, welke hij op de hui-
zen zag. Sinds dat jaar zijn er vermoedelijk sommige
van deze ankers verloren gegaan. Hieronder volgt een
overzicht van Van Deinses aantekeningen.146) Een
vraagteken ? in enige  onderstaande jaartallen betekent,
dat een cijfer ontbrak of onleesbaar was. Sommige van
deze ankers zijn naar een nieuw huis verplaatst, maar in
zoh geval is er toch in het aangegeven jaar een huis ge-
bouwd. In de dorpen Nes, Hollum en Ballum op Ameland
heeft Van Deinse de volgende jaartallen gezien:

Jaartallen vermeld op huizen op Ameland
Nes Hollum Ballum

1625 1733* 160? 1684 164? 1769
1671 1736 1618 1686 1678 1772
1678 1737 1619 1687 1729 1774
1679 1742 1647 1694 173? 1775
1680 174? 1651 1708 1742 1776
1684 174? 1656* 17?0 1744 1779
1688 1747 1662 1711 1747 1781
1691 1751 1663 1717* 1750 1783
1692 1753 1664 1718 1751* 1787
1701 1771 1665 1721* 1754* 1799
1702 1780 1666 172? 1755 1792
1711 1796 1668 1728 1756 1797
1723 1817 1670 1730 1758 1859
1725 1841 1675 1731** 1760
1729 1682 1735* 1761
1731* 168? 1743 1762

Totaal 17de eeuw 18de eeuw 19de eeuw
Nes             32          9         21          2
Hollum          56          22         34           -
Ballum          14          2         11          1

*  Komt tweemaal voor.
** Komt driemaal voor.

Het is niet aannemelijk, dat van deze ankers in de
19de eeuw veel meer verloren zijn gegaan dan in de 18de
en 17de eeuw. Wij mogen uit deze cijfers afleiden, dat
in de 17de en vooral in de 18de eeuw de welstand op Ame-
land - en per analogie op de andere Waddeneilanden - is
toegenomen en in de 19de eeuw afgenomen, blijkens het
geringe aantal huizen dat toen is gebouwd. Tal van
burgerhuizen op Ameland, welke voor zeelieden waren ge-
bouwd, zijn in de 19de eeuw ingericht tot boerderij, om-
dat zij anders leeg zouden staan.

Ook de inventaris van de woningen werd in de goede
tijd aanzienlijk uitgebreid met kleding, nieuwe meube-
len, nuts- en siervoorwerpen, welke de walvisvaarders
uit de Nederlandse en Noordduitse havensteden na hun be-
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houden reis thuisbrachten. Op deze wijze zijn vele Ne-
derlandse nijverheidsprodukten naar Noord-Duitsland uit-
gevoerd; daar hebben zij invloed op de kunststijl en
levensgewoonten uitgeoefend.147) Het huidige geslacht
voelt zich het meest aangetrokken tot de grote staande
klokken en tot de fraaie tegeltableau's aan de wanden
met voorstellingen van schepen en walvisvangst, dikwijls
met opschriften in het Nederlands.148) Op de Neder-
landse en Duitse Waddeneilanden zijn in de 19de en 20ste
eeuw eerst door de armoede en later door beroepsopkopers
en toeristen vele van deze typische voorwerpen uit de
tijd van vroegere welstand uit de handen der eilandbewo-
ners geraakt.

Een eigenaardige gewoonte van commandeurs en schip-
pers op de eilanden woonachtig, was dat zij uit Hamburg,
Bremen of Amsterdam materiaal voor hun grafsteen meena-
men. Dit materiaal was meestal grauwe zandsteen uit
het Wezerbergland. Een steenhouwer in een havenstad en
later op de Waddeneilanden bewerkte de ruwe steen op
aanwijzing van de eigenaar. Op Fahr, Sylt en Ram zijn
nog vele fraaie grafstenen van zeelieden met plechtige
opschriften - meestal in het Hoogduits, soms in het
Laagduits of zelfs Latijn - in proza of in dichtvers en
met belangwekkende voorstellingen - dikwijls zeesche-
pen - bewaard gebleven; zij worden thans als histo-
rische monumenten beschermd. Op de Nederlandse Wadden-
eilanden is hun aantal kleiner en is hun bewerking
meestal soberder; heeft hier de Calvinistische of
Doopsgezinde geloofsovertuiging zich tegen rijk versier-
de grafstenen verzet? Hier en daar, o.a. op Vlieland,
heeft men ook bewerkte walviskaken als grafmonument op-
gericht.149)

Bij het lezen van beschrijvingen van de toenemende
welstand op de Waddeneilanden houde men in het oog, dat
een deel daarvan niet alleen aan de walvisvaart te dan-
ken was, maar ook aan de koopvaardij, vooral de grote
vaart naar Zuid-Europa, de Amerika's en Azi6. Omdat de
grote vaart leidde tot lossere zeden en vervreemding van
het geboorte-eiland, gevolgd door verhuizing van de zee-
man en zijn gezin naar de grote havensteden, verarmden
de eilanden en hebben vele tijdgenoten en latere schrij-
vers de koopvaardij sociaal minder gunstig en in vele
gevallen economisch minder lonend 'dan de walvisvaart ge-
noemd. „Zwar wurden die Kapitane der Handelsschiffe
haufig reich, aber Steuerleute konnten nur bei 6kono-
mischer Wirtschaft erubrigen, und Matrosen hatten so
eben das tagliche  Brot  fur  sich  und die Ihrigen", aldus
Posselt.150) De vrijheidsoorlog in Noord-Amerika in
1776-83 en de zee-oorlogen tussen Brittanni6 en Frank-
rijk tot 1814 begunstigden echter de uitbreiding van de
neutrale handelsvaart, waarvan vele jaren lang de Noord-
duitsers profiteerden. Vele walvisvaarders gingen, zo-
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als gezegd, over naar de handelsvaart. Kapitein Jens

Boysen van Keitum op Sylt schreef: „Viele Seeleute von
Silt, die fruher auf Gronland und auf sonstige kurze
Reisen ihr Brodt verdienten, begaben sich auf entfernte
Reisen nach West- und Ostindien, theils als Schiffscapi-
taine, theils als Steuerleute, und erwarben sich dadurch
nicht allein ein reichliches Auskommen, sondern erubrig-
ten auch zum Theil so viel, dasz sie im Alter davon le-
ben konnten".32) Ook in Nederland gingen in het laat-
ste kwart van de 18de eeuw vele zeelieden over van de
walvisvaart naar de handelsvaart wegens de achteruitgang
van de walvisvangst en de goede verdiensten bij de koop-
vaardij, vooral tijdens de vrijheidsoorlog in Noord-Ame-
rika 1776-1783. Een voorbeeld hiervan is Willem 't
Hart van Zijpe bij Alkmaar; na twee slechte reizen ter
walvisvangst - zijn eerste reizen als commandeur - ging
hij als schipper over naar de grote handelsvaart op
West-India en elders.151)

Volgens Jens Boysen, aangehaald door C.P. Hansen,
32) brak de beste tijd of de gouden eeuw voor de Noord-
friezen dus eerst aan na 1770 toen zij in groter aantal
naar de koopvaardij overgingen. V66r die tijd heerste
bescheiden welstand. De bloeitijd eindigde tegelijk
met de Napoleontische oorlogen, toen een langdurige vre-
desperiode met economische depressies en lage scheeps-
vrachten aanbrak en velen van de meest welgestelde zee-
lieden van hun eiland naar de grote havensteden verhuis-
den.

4. De onderlinge verzekering van zeelieden

Om zich te beschermen tegen de financiale gevolgen
van zeerampen, zoals slavernij en verlies van plunje en
gage, sloegen de zeelieden in de 17de en 18de eeuw dik-
wijls de handen ineen en sloten zij een onderlinge ver-
zekering. Deze kwam voor in een eenvoudige gelegen-
heidsvorm en in een meer samengestelde, duurzame vorm,
onderscheidelijk zonder en met premiestorting en fonds-
vorming.

Eenvoudig was de verzekering in de volgende vorm.
Enige harpoeniers, meestal van verschillende schepen
welke met elkaar in deelgenootschap of compagnonschap
visten, maakten gezamenlijk een afspraak; deze zou gel-
den voor het geval een van hen op de reis ziek, gewond
of verminkt mocht worden  („dat God verhoede",  werd  er
altijd aan zulk een treurige veronderstelling toege-
voegd), of voor het geval een der betrokken schepen op
de reis zou vergaan, hetzij met, hetzij zonder opvaren-
den. Volgens het gewone zeerecht verloor de zeeman bij
het verlies van zijn vermogen om te werken of van zijn
schip zijn maandgeld voor het vervolg van de reis of
voor het niet volbrachte deel daarvan. Uiteraard ont-
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ving hij ook geen partgeld van de na het ongeluk gevang-
en vissen of van de daarvan gekookte traan. De ver-
melde harpoeniers kwamen overeen, dat de gedupeerden on-
der hen of hun erfgenamen in de verdienste, welke door
hun gelukkiger collega's werd verkregen, zouden meede-
len, alsof aan de betrokkenen niets was overkomen.152)
Het aantal contracten van deze aard, dat ik gevonden
heb, is tamelijk gering en zij zijn alle, op een na, te
Rotterdam gesloten. Maar deze vorm van onderlinge ver-
zekering was zo eenvoudig en aantrekkelijk, dat zij ver-
moedelijk ook elders in gebruik en algemener is geweest
dan uit dit kleine aantal contracten valt af te leiden.

Een hoger staande vorm van onderlinge verzekering
was de zeemansbuidel. Andere namen waren zeevarende
beurs, zeebuidel, zeebuul, zeebos, bootsgezellenbeurs en
beurs van het zeevarende volk. Uit de veelheid van na-
men blijkt, dat deze instelling populair is geweest.
Zij was een plaatselijk fonds, bijeengebracht door de
aldaar woonachtige zeelieden. Dezen stortten een klei-
ne premie en verzekerden aldus een geldsbedrag, uit te
keren in geval van verlies van hun plunje en/of gage, of
in geval zij in slavernij waren geraakt en losgekocht
moesten worden, of in geval zij in krijgsgevangenschap
waren geraakt en kost- en reisgeld nodig hadden om weer
thuis te komen. Deze fondsen kwamen veel voor in het
Noorderkwartier (Waterland, de Zaanstreek en West-Fries-
land), in Friesland en op de Waddeneilanden. Beurzen
die elders waren gevestigd, met name in het Zuiderkwar-
tier, de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en Groningen
en Ommelanden, zijn mij niet bekend, maar hebben vermoe-
delijk wel bestaan. Het grootste deel van de manlijke
bevolking in het Noorderkwartier en op de Waddeneilanden
voer in dienst van reders te Amsterdam, in de Zaanse
dorpen en te Edam, Hoorn en Enkhuizen.

De gemeenschappelijke gevaren voor de zeeman ver-
sterkten de solidariteit onder de dorpsbevolking, welke
reeds hecht was waar de Doopsgezinden talrijk waren, en
maakten de bodem rijp voor het oprichten van zeemans-
buidels. Die gevaren waren groot en talrijk en de be-
loning van de zeeman en visser was naar verhouding ka-
rig, wegens het grote aanbod van personeel voor handels-
vaart en visserij. Afgezien van de risico's van schip-
breuk en van ongevallen bij zijn gevaarlijke werk hoog
boven het dek had hij veel overlast van zeerovers en in
oorlogstijd van kapers. Vooral de Barbarijnen, Basken,
Bretons en Duinkerkers legden zich op de zeeroof of
kaapvaart toe en kapers uit Frankrijk drongen enige ma-
len in de Noordelijke IJszee door om daar de Nederlandse
en andere walvisschepen aan te tasten. De Nederlandse
koopvaardij- en visserijschepen waren doorgaans klein,
langzaam bezeild en slecht bewapend, uitgezonderd de
meeste schepen welke naar de Middellandse Zee, Oost- en
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West-Indid voeren. Zoals reeds vermeld is, waren onder
de Nederlandse en Noordduitse reders vele Doopsgezinden,
die hun schepen niet wilden bewapenen. Ook onder de
zeelieden vond men „Mennonieten" of „Mennisten",  wier
gezindheid hun niet toestond de wapens te hanteren.
Wanneer convooischepen ontbraken, waren de Nederlandse
schepen meestal een gemakkelijke prooi voor snelle,
zwaar bewapende kaperschepen. Als bij het nemen van
hun vaartuig de bemanning het leven behield, verloor zij
haar plunje en werd zij krijgsgevangen of, in Islamiti-
sche landen, slaaf gemaakt. In treurige omstandighe-
den, met slechte kost en ligging, moest zij dan afwach-
ten, totdat in het vaderland het vereiste hoge losgeld
of  „rantsoen" was bijeengebracht en overgezonden.

Op de Noordzee en in het Engelse Kanaal ondervonden
de Nederlanders de meeste overlast van de Duinkerker ka-
pers, die sinds het begin van de opstand tegen Spanje
onze voorouders toenemende schade toebrachten. Om-
streeks 1630 werden zij beschouwd als een gesel voor de
walvisvaart van de Republiek. De oprichting van vele
zeemansbuidels in de jaren 1630-40 houdt vermoedelijk in
belangrijke mate verband met het gevaar van deze kapers.
153) Van de volgende bootsgezellenbeurzen is het jaar
van oprichting bekend: Graft 1634, Landsmeer 1635,
Broek in Waterland 1635, Ooster- en Westerblokker 1635,
Westwoud 1635, Westzaandam 1636, Warder 1644, Hauwert
1668, Aartswoud 1689, IJlst 1693, Hem 1703. 154)

Vddr de oprichting der beurzen werd de zeeman die
in gevangenschap was geraakt of arbeidsongeschikt was
geworden, geholpen door vrijwillige giften van zijn
landgenoten en door de kerkelijke armenzorg. Bij het
inzamelen van bijdragen voor ongelukkige zeelieden kwa-
men echter misbruiken voor. De goedgeefsheid van dor-
pelingen, wier naaste verwanten dezelfde gevaren liepen,
bracht handige bedriegers er toe, voor deze inzamelingen
of „garingen" gevallen te fingeren of zich met het geld
bestemd voor werkelijk gedupeerde zeelieden uit de voe-
ten te maken. In de resoluti6n van de vroedschap van
Broek in Waterland is daarom herhaaldelijk verboden geld
voor gevangenen in te zamelen zonder vergunning van de
burgemeesters, onder andere  op 4 april 1640: „Alzoo  da-
gelijks veel ongeregeltheden gepleegt worden met het ga-
ren voor vreemde ghevangens, dat voortaen niemandt langs
onse dorpe sal moghen gaen garen ofte (hij) sal eerst
aen de Heeren Burghemeesteren verlof moeten vragen ende
een  acte  van hare handt tooneri: 155 ) Het verbod tot ga-
ring betrof „vreemde ghevangens " ,d.z. geen dorpsgenoten,
want van hun lot was men gewoonlijk beter op de hoogte.
Maar omdat ook bij collecte voor dorpsgenoten bedrog mo-
gelijk was en de benodigde bedragen dikwijls te hoog wa-
ren om door particuliere liefdadigheid te worden opge-
bracht, kwam men ertoe een fonds te stichten, waarin de
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zeelieden zelf v66r hun uitreis een kleine som gelds
stortten. Dit bedrag was te beschouwen als verzeke-
ringspremie voor een bepaalde uitkering.

 

Of het initiatief tot het oprichten van deze bui-
dels uitging van de zeelieden of van het dorpsbestuur,
is niet nauwkeurig bekend, maar vermoedelijk was in de
regel het dorpsbestuur de stichter, want het oefende ge-
woonlijk v6rgaande zeggenschap over de beurs uit. Het
stelde het reglement vast, waarin de rechten en plichten
van de verzekerden waren vastgelegd, en had het opper-
toezicht op het fonds. Het benoemde de „buulvoogden",
meestal twee in getal, die het fonds beheerden. Dezen
hielden weer toezicht op de directeur, die de kas en de
boekhouding voerde. Jaarlijks moesten de voogden op
het raadhuis rekening en verantwoording afleggen en de
bezittingen van de beurs overdragen aan de nieuwe voog-
den, alles ten overstaan van een burgemeester en een
schepen en van enigen der bekendste zeelieden in het
dorp. De buulvoogden berekenden dan de reale waarde
van de beleggingen van het fonds - grotendeels bestaande
uit obligaties van steden en provincies -, telden daar-
bij de gekweekte rente en het geld in kas op en trokken
daarvan het bedrag der verschuldigde uitkeringen af.
Zo bepaalden zij jaarlijks het vermogen van de beurs.
Zij voegden er een lijst van de inleggers en de ingeleg-
de bedragen bij, alsook een lijst van de uitkeringen met
de namen van de begunstigden.156)

De rekeningsdag, waarop voornoemde rekening en ver-
antwoording werden afgelegd, was aanleiding tot een ge-
zellig samenzijn met een stevig glas, een pijp tabak en
een maaltijd op kosten van het fonds, naar de gewoonte
des tijds. Soms waren er klachten, dat op deze dag de
bezoekers van de bijeenkomst te veel aten en geestrijk
vocht dronken.157)

De inrichting van de zeevarende beurzen was meestal
weinig democratisch, veeleer patriarchaal. De zeelie-
den hadden slechts geringe zeggenschap over hun fonds.
Er viel echter veel te zeggen voor een beheer door enke-
le dorpsnotabelen, daar vele zeelieden kortzichtig wa-
ren. De buulvoogden klaagden meermalen, dat in vredes-
tijd vele zeelieden uit de beurs traden, vermoedelijk
omdat zij dan de noodzaak van lidmaatschap niet inzagen,
158) en dat in oorlogstijd de drang tot verzekering te-
gen de toegenomen zeegevaren zo groot was, dat de beur-
zen geen middelen hadden om de grote risico's te dekken
en alle vervallen uitkeringen te verrichten. Maar zo-
dra de oorlog voorbij was, drong een groot aantal der
verzekerde zeelieden aan op uitdeling van de ingelegde
gelden en de bezittingen van het fonds, en niet altijd
gelukte het aan het dorpsbestuur hen te bewegen het
fonds onaangetast te laten.159) Spoedig na de vrede
van Munster werden in 1649 de zeevarende beurzen van
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Buiksloot en Zunderdorp, beide in Waterland gelegen,
uitgedeeld.160)

De premian of inleggelden door de zeelieden betaald,

waren hoog of laag naar gelang de verzekerde risico's;

zij waren in oorlogstijd hoger dan in vredestijd. Over

het algemeen was hun bedrag laag; zij beliepen slechts

enkele stuivers, zelden meer dan een gulden. Zij waren

gering, omdat de gewone zeelieden beneden de rang van
officier weinig verdienden en omdat de beurzen vele gif-

ten van particulieren, onder andere van reders, ontving-
en. De premie werd voor 66n reis betaald en gaf recht

op een bepaalde uitkering bij het optreden van verlies
of nood; de buidel verstrekte dus een sommenverzeke-

ring. Aan twee keuren van Broek in Waterland, geda-

teerd 23 juni 1650 en 16 juni 1654, zijn de onderstaande
tarieven ontleend:

Bestemming een reis naar: Keur 1650 Keur 1654

Denemarken, Oostzee 5 stuiver 10 stuiver

Brittanni6, Frankrijk 6 "
12           "

Muscovi6, Groenland, Ierland 10 " 16          "

Portugal, Spanje, „de Straet"
(van Gibraltar, c.q. Mid-
dellandse Zee) 8 " *

25         "

West-Indi6 6 " * Niet vermeld

*  Voor elke 3 maanden.

De uitkering bedroeg in beide jaren 1650 en 1654 ingeval

van verlies van het schip f.25 en ingeval van neming van

het schip door de Barbarijnen, Moren of Turken, gevolgd
door slavernij der bemanning, f.50. 161) Het grote
verschil tussen de premies in 1650 en 1654 wordt ver-

klaard door de vredestoestand welke in 1650 bestond, en
de oorlog met Brittannia welke in 1654 heerste.

Andere buidels verzekerden ook tegen andere risi-
Cols; zij keerden bijvoorbeeld kostgeld uit voor

krijgsgevangen verzekerden om hun betere mondkost, dek
-

king en ligging, bijvoorbeeld een „kombaars" (deken,   van
Portugees cobertor), te verschaffen. Verder kon de

zeeman een bedrag als reisgeld voor de thuisreis verze-
keren. Lootsma vond hiervoor bedragen van f.6 en f.8.
162)

De boeken der zeevarende beurzen vermelden achter

de namen der verzekerden meestal het doel van de reis

en soms het schip en de schipper of commandeur. Zij

lichten ons daardoor in over de takken van scheepvaart,

waarvoor de Zaanse, Waterlandse en Westfriese zeelieden
zich verhuurden. Het onderstaande ovez·zicht is weer

ontleend aan de boeken van de buidel te Broek in Water-

land: 163)
april 1635 69 zeelieden verzekerd
mei     "            9     "         "
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juni 1635 34 zeelieden verzekerdnovembe:r "  0 "  "
december   "         0     "         "
Uit deze cijfers van 66n jaar blijkt de grote bete-

kenis van de walvisvaart en de haringvisserij voor
Broek, dat hier representatief is voor het gehele Noor-
derkwartier. De walvisvloot koos namelijk in april
zee, de haringvloot in juni. Des winters waren de
meeste zeelieden en vissers thuis en verzekerde zich
geen van hen.

In 1658 was de bestemming van 49 inleggers te
Broek:  Frankrijk 21, Dantzig 6, Muscovia 7, Groenland
6, Stockholm 3, Kopenhagen 1, onvermeld 5. Het aantal
walvisvaarders was door onbekende oorzaken in dit jaar
klein; er gold in 1658 geen regeringsverbod voor de
walvisvaart.

In 1660 waren de bestemmingen der 87 inleggers:
Groenland 20, Dantzig 2, Frankrijk 21, Koningsbergen 3,
Oost-Indi6 8, Oostzee 11, Noorwegen 6, Memel 2, Bordeaux
2, Italid 1, de Straat (van Gibraltar) 1, onvermeld 10.
Dit jaar beantwoordt vermoedelijk beter aan het gemid-
delde dan 1658.

Uit de Broekse tarieven blijkt, dat in 1650 en 1654
de walvisvaart minder gevaarvol werd geacht dan de vaart
naar West-IndiU, welke bijkans een jaar duurde, en dan
de Straatvaart naar de Middellandse Zee, maar dat zij
riskanter was dan de vaart naar Brittannid, Frankrijk en
de Oostzee. Talrijke posten in de rekeningboeken derzeemansbuidels getuigen van ongevallen in „Groenland".
In 1663 keerde de beurs te Broek f.25 uit aan Jan Pie-
tersz Rood, „alsoo ons ons schip ontsoncken is in Groen-
land per kommedeur Dirck Mussen van Ilpendam". In 1669
betaalde de beurs te Broek f.25 aan een zeeman, die voer
op het schip van commandeur Claes Lambertsz van Oost-
zaan, welk schip „op een Groenlantsche reys in 't ijs"
verloren was gegaan. De walvisvaarder klaagde: „mi jn
kist en penningen verlooren, weynig meer als wat (ik)
aen 't lijff hadde, gebergt".164) In 1674 werd het
schip, waarop drie inleggers van de beurs te Broek op
weg naar Straat Davis waren, even buiten het Vlie door
een Franse kaper genomen. Zij verloren hun plunje en
kregen daarvoor elk f.14 van de beurs.165)

Spoedig na de oprichting der zeemansbuidels ging
men de inleggelden gedeeltelijk beleggen om rente te
kweken. De buulvoogden kozen de beleggingen welke des-
tijds als de veiligste werden beschouwd, namelijk obli-
gaties van het Land, van de gewesten en de steden, ver-
der grond en in beperkte mate geldleningen aan particu-lierer. Het vermogen der beurzen is geleidelijk toege-
nomen tot aanzienlijke bedragen. De beurs te Westzaan-
dam bezat in 1640 f.1400. 166) De buidel te Broek be-
gon in haar eerste jaar, 1635, met 194 inleggers, die
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elk f.1 stortten, en deed in dat jaar geen uitkeringen.

In 1658 bedroeg haar vermogen reeds f.3463, in 1730

f.6381 en 6 stuiver·. Het is niet waarschijnlijk, dat

deze toename ten volle te danken is aan de bijdragen der

zeelieden; daarvoor waren de verzekerde risico's te

groot. Mogelijk hebben de buidels ruime schenkingen
gekregen.

In de tweede helft van de 17de eeuw en in de 18de

eeuw is het aantal inleggers bij de zeemansbeurzen ge-

leidelijk, maar aanzienlijk gedaald. Deze verminde-

ring is te beschouwen als  een bewi js van verminderde  be-

langstelling der zeelieden, hoewel de gevaren ter zee

nog altijd groot waren,   er.  als een gevolg  van de achter-

uitgang van de zeevaart der Republiek in de 18de eeuw.

Het aantal inleggers in de beurs te Broek was in de on
-

derstaande jaren:
1635 194 1658      49
1636 180 1660      92
1637 163 1670      55
1640 151 1680      49
1641 181 1690      23
1652      92 1700 geen 167)

In de meeste jaren der 18de eeuw was het aantal

nieuwe inleggers twee, een of geen. Na 1731 heeft de

beurs te Broek niet meer aan zeelieden uitgekeerd.168)
Toen het aantal inleggers daalde, werden de fondsen

der buidels eigenlijk niet meer als hun gemeenschappe-

lijk eigendom beschouwd en in toenemende mate voor ande-
re sociale doeleinden aangewend. Dat is een gevolg,

maar mogelijk ook een oorzaak van de verminderde belang-
stelling der zeelieden. De fondsen werden voortaan ge-
bruikt ten nutte van de dorpsbevolking, bijvoorbeeld

voor de dorpsarmen, herstel van de dorpsschool, aanschaf

van een brandspuit en andere uiteenlopende doeleinden.
169) In de 19de eeuw wordt men nog slechts sporadisch

aan de oorspronkelijke bestemming van een dergelijk
fonds herinnerd. Hier volgen enige voorbeelden. Het

reglement van de vroegere zeemansbuidel te West-Graft-

dijk uit 1810 spreekt in artikel 11 nog van inleggeld
voor de  reis „na Groenlant"  en  „na de Straat Davids".170)
In 1844 gaf een fonds in Noord-Holland een toelage voor

een zeemansuitrusting, in 1849 een toelage voor het
volgen van onderwijs in de zeevaartkunde.171) In 1860

legde een zeeman bij het fonds te Graftdijk geld in voor
een reis naar Groenland (een van de laatste vanuit Ne-

derland ondernomen), in 1861, '62 en '68 voor reizen
naar Zuid-Amerika en Batavia.172)

Wegens het algemene nut dat de buidels stichtten en

wegens de jaarlijkse gezellige bijeenkomsten welke hun

besturen hielden, hebben deze ouderwetse, patriarchale

plattelandsinstellingen zich tot ver in de 19de eeuw
gehandhaafd, hoewel hun oorspronkelijke   taak   j egen s   de
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zeemansstand bijna geheel was verdwenen. Tegen het
einde van de 19de eeuw zijn de meeste van hen in stilte
opgeheven wegens de vermindering van de solidariteit
onder plattelanders en in mindere mate wegens het tref-
fen van sociale voorzieningen door werkgevers en de
overheid.

Afgezien van de zeemansbuidels op het platteland
is mijn aandacht getrokken door een beurs te Harlingen.
Het is begrijpelijk, dat in deze kleine stad van handel
en scheepvaart, waar reders en zeelieden elkaar meren-
deels persoonlijk kenden, een zeemansbuidel is opge-
richt   en  ook,   dat de ontwikkeling  van deze instelling
hier anders is geweest. Zij is namelijk geleidelijk
een gewone verzekeringsmaatschappij geworden.

Ook bij de Harlingse buidel was de oorsprong de
zorg voor de zeeman, die in moeilijkheden was geraakt.
In 1634 sloten zeelieden te Harlingen van verschillende
rang met toestemming van de stadsregering een onderling
contract. De contractanten, die naar Frankrijk, Mus-
covia, Brittannia, Noorwegen of de Costzee zouden varen,
betaalden 20, 15 of 10 stuivers naar gelang hun rang;
zij kregen recht op 8 stuiver kostgeld per dag in de ge-
vangenis, lossing daaruit en f.10 reisgeld naar huis.
Er werden vier gecommitteerden of bewindhebbers benoemd,
later ook een penningmeester, die aanvankelijk eenmaal
per jaar, later eenmaal in elke twee jaar rekening en
verantwoording aflegde.

Reeds in 1636 werd voor de gevangenen in Vlaanderen
(waarschijnlijk merendeels in Duinkerken) bijna f.1000
aan kost- en reisgeld uitbetaald. Toch groeide het
vermogen van het fonds snel: in 1643 kochten de bewind-
hebbers voor hun vergaderingen het bekende huis Roma.
Na de vrede van Munster in 1648 bleef het fonds in stand
en werd de beurs omgezet in een assurantiesociateit voor
zeelieden, die jaarlijks enkele stuivers betaalden en
bij verlies van hun plunje of gage een bepaalde uitke-
ring kregen. Daarnaast ging zij zich vermoedelijk
spoedig op gewone verzekeringen ten behoeve van de han-
del toeleggen, blijkens haar nieuwe naam „Schippers-,
kooplieden- en bootsgezellenbeurs"; eerlang maakte de
huiselijke benaming „beurs" trouwens plaats voor de def-
tiger benaming „sociateit". „Inzpnderheid assureerde
men de matroozen op Groenland, en niet alleen die van
Harlingen, gelijk tot dien tijd (omstreeks 1700, J.) toe
plagt te geschieden, maar ook van anderen. Eindelijk
voegde de Soci teit hierbij de assurantie op schepen en
laadingen", aldus deelt onze zegsman  over de Harlingse
instelling mee.173)

Evenals bij sommige plattelandsbuidels ontstond na
de vrede van Munster in Harlingen kwestie over de be-
stemming, welke het fonds nu moest krijgen. Het ge-
schil verliep bij de Harlingse buidel echter anders dan
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in de dorpen, omdat in deze handelsstad naast de inleg-
gers - dat waren zeelieden - en de magistraat nog een
derde partij bij de buidel betrokken was, namelijk die
der kooplieden, die de bewindhebbers van de beurs aan-
wezen. Het geschil rees tussen de bewindhebbers ener-
zijds en de magistraat en weesvoogden anderzijds. De

laatstgenoemden eisten, dat de rekening van de beurs
jaarlijks ten overstaan van de magistraat zou worden af-

gelegd, dat over de penningen van het fonds alleen met
toestemming van de magistraat zou worden gedisponeerd en
dat het overschot aan de weesvoogden zou worden afgedra-
gen. De bewindhebbers verdedigden hun recht over deze
penningen te blijven beschikken. Het Hof Provinciaal
besliste in 1661, dat de Soci6teit rekening zou doen ten
overstaan van een commissaris uit de magistraat aan te
wijzen, en het ontzegde de stadsregering haar andere
eisen. Dat betekende, dat de magistraat slechts het
comptabele toezicht verkreeg en dat voor de SociMteit de
weg vrij was om een commerciWle verzekeringsmaatschappij
te worden. Wanneer er een oorlog uitbrak, herinnerden
de bewindhebbers zich echter dadelijk de oorspronkelijke
bestemming van de Soci6teit en maakten zij een speciaal
tarief bekend voor zeelieden die zich tegen krijgsge-
vangenschap en verlies van gage en plunje wilden verze-
keren. Het karakter van onderlinge verzekering ging
intussen bij deze instelling verloren. Zij werd een
instelling van sociale zorg voor de zeeman; tijdens de
vierde Engelse oorlog (1780-84) keerde zij aan zeemans-

gezinnen te Harlingen, waarvan de kostwinner krijgsge-
vangen was, ondersteuning uit, onverschillig of zij
vooraf premie hadden betaald  of  niet. 173)

Over het algemeen schijnen de levensomstandigheden
van het scheepsvolk   in  de lage rangen   „voor  de   gro te
mast" in de 17de en 18de eeuw niet rooskleurig te zijn
geweest.174) Eerst in de loop van de 18de eeuw, toen
het sociale gevoel schuchter begon te ontwaken, gingen
de „betere standen" zich het lot van de oude en arbeids-
ongeschikte zeeman, die altijd voor de grote mast had
gevaren, aantrekken. De bijbedoeling hiervan was in
vele gevallen het verloop in de zeemansstand en de toe-
nemende schaarste aan bevaren volk tegen te gaan. Het
is niet duidelijk of dit ontwaken het verdwijnen van de
zeemansbuidels als instellingen van en voor de zeeman
heeft bevorderd of niet.

Bij het nemen van sociale maatregelen ten behoeve
van de zeeman gebruikte men intussen graag de oude naam
„zeemansbeurs" voor sociale fondsen. Zo richtte de ma-
gistraat van Vlissingen in 1754 tot aanmoediging van de
achteruitgaande visserij in die stad een „Beurs tot
maintien, soutien en soulaes van den zeeman" op, om „te
bezorgen, dat de afgesloofde zeeman, die 't zij door
lang  ter zee gevaren te hebben   of door eenig ongeluk,
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onbekwaam mogt gevonden zijn, een ordentelijk bestaan
mag hebben, en dat denzelven gerustheid moge gegeven
worden  voor arme weduwen en ouderlooze kinderen".175)

· Ook de „Groenlandvaart" werd daaronder begrepen. De
zeeman, die zestig jaar oud was en ten minste zeven jaar
op de visserij had gevaren of wel invalide was, kreeg
steun of werd in het gasthuis (het oudeliedengesticht)
ingekocht. Ook de weduwen en wezen van zeelieden ont-
vingen een uitkering. De gelden voor deze „beurs" wer-
den bijeengebracht uit vrijwillige bijdragen der burge-
rij, uit betalingen van f.100, door ieder nieuw verkozen
raadslid van de stad verschuldigd, en uit het vierde
deel, dat elke boekhouder van een walvisschip of haring-
buis van zijn salaris na de behouden eerste reis moest
storten.

**************
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HOOFDSTUK  V

HET MATERIAAL EN DE TECHNIEK

1. Het walvisschip en de walvissloep

(A) Het schip

Voor de walvisvaart en robbenjacht bestond geen
speciaal scheepstype; walvisschepen vonden bij gele-
genheid ook emplooi in de koopvaardij. Het meest werd
voor de walvisvaart het fluitschip gebruikt, daarnaast
vonden ook de galjoot, de buis - het schip van de ha-
ringdrijfnetvisserij - en de hoeker - het schip van de
lijnvisserij - soms emplooi.

De fluit nam een belangrijke plaats in de koop-
vaardij van de Nederlandse Republiek in: met dit han-
dige, goedkope scheepstype veroverden de Nederlander·s
in de eerste helft der 17de eevw snel de leidende posi-
tie  in het vervoer van massagoederen, zoals graan,  hout
en zout, in West- en Noord-Europa.1) De eerste fluit
werd in 1595 te Hoorn gebouwd en het type vond spoedig
grote verbreiding in binnen- en buitenland.2) Het was
een „vol" schip, d.w.z. een schip voorzien van een
breed, rond en aan de onderzijde bijna plat casko, met
ronde  voor- en achtersteven  en drie masten, de voorste
twee met razeilen, de bezaansmast achterop het schip
met een driehoekig zeil. De inhoud varieerde gewoon-
lijk van 150 tot 200 last, d.i. ongeveer 30C tot 400
ton. De fluit onderscheidde zich van oudere typen o.a.
door haar grotere lengte, waardoor zij drie masten kon
dragen, en lagere bovenbouw. Het meest gebruikelijke
type van de fluit op de walvisvaart had een lengte van
112 voet, een breedte of wijdte van 29 voet en een hol-
te van 124 voet. De inhoud van dit type was omstreeks
150 last, dit is omstreeks 300 ton.

Hoe groter het schip, hoe talrijker de bemanning
en de sloepen, die het voerde. Zorgdrager geeft voor
de jaren omstreeks 1700 het volgende overzicht van het
aantal sloepen en manschappen in verhouding tot de
grootte van het walvisschip:3)
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Grootte van het schip in voeten Vereiste aantal
Lang Wijd Hol 't dek Sloepen  Manschappen
100      26    11+       6         4         28
107      28    12        6*        5         35
112      29    12+       7         6         42
118      30    12+       7-6        7         50

De lengte werd van voor- tot achtersteven gemeten,
de wijdte was de grootste breedte van de scheepsromp
halverwege het dek en de kiel, de holte was de grootste
diepte van de romp tussen het opperdek en de kielbalk,
't dek was een verkorte zegswijze voor de afstand tus-
sen de kielbalk en het tussendek daarboven. Vcet is
hier  Amsterdamse  voet  van  28, 31 centimeter lengte.

De fluit was in de exploitatie voordelig door het
relatief grote laadvermogen, de geringe diepgang en de
kleine bemanning, waarmede zij kon worden bediend.4)
Zij valt op afbeeldingen op door de volle ronding van
het achterschip, doordat de bovenspiegel, ook het hek
genoemd, enigzins is ingetrokken in de richting van het
voorschip;  men sprak dan ook van de ronde wangen of de
billen van de fluit.

Verder naar voren versmalt de scheepsromp zich van
de waterlijn naar de reling sterk, zodat het dek vrij
smal is. Dat model was voordelig voor de meting van
houtlasten en voor de berekening van de Sonttol en was
ook bij de walvisvaart algemeen, hoewel hier zonder de-
ze reden. Denemarken herzag het Sonttoltarief in 1669
zodanig, dat het voordeel van het wonderlijk smalle
scheepsdek verviel.5) Tegen het einde van de 17de eeuw
onderging de fluit om deze en andere redenen verander-
ing; in de walvisvaart maakte zij geleidelijk plaats
voor het bootschip, dat veel lijkt op de fluit en vaak
nog fluit werd genoemd; het is ook rond en vol gebouwd
en heeft dezelfde tuigage, maar een breder dek en bre-
der hek. Het smalle bovenstuk van de romp der fluit
is bij het bootschip verbreed, waardcor men ruimte won.

Het bootschip wordt  ook „een fluitsgewijs opgeboeid
(d.i. omgevormd) galjoot" geroemd, wegens de verwant-
schap met de galjoot. Deze was oorspronkelijk in de
17de eeuw een klein rondgebouwd zeeschip met zwaarden,
een grote mast met gaffelzeil en een kleine bezaansmast.
In de 18de eeuw werd de galjoot groter gebouwd en vaak
voorzien van drie masten.5)

De haringbuis lijkt enigszins op de fluit, maar
heeft niet zulke dikke wangen, omdat zij van achter min- '
der sterk invallend is gebouwd, en is meestal kleiner
dan de fluit. De hoeker is ongeveer even groot als de
buis, maar slanker gebouwd en zonder hekwerk.

Een sierlijk gesneden galjoen met een schegbeeld
aan de voorsteven ontbrak bij de fluit en het bootschip;
het was te duur voor deze eenvoudige schepen en stond te
veel bloot aan beschadiging bij ijsgang in de Noord-
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europese wateren, waar zij dikwijls voeren.6) De enige

versiering van de fluit en het bootschip was de boven-
spiegel of het hek, waarop gewoonlijk een voorstelling
was aangebracht, welke betrekking had op de naam van het
schip, zodat men op oude afbeeldingen daaraan vaak de
schepen kan herkennen. Bijvoorbeeld schepen genaamd
'D e  Hoop  op de walvis ' , 'D e Jonas  in de walvis '   en   'D e
Spuitende walvis' vertoonden een walvis in hun hek, 'De
Geele  Klok'   en   ' De Roode  Klok' een luiklok,    ' De Witte
Hengst' en 'De Geele Hengst' een paard, 'De Propheet
Danial' en 'De Koning David' een mansfiguur, 'De Gort-
molen' een windmoler.

In de tijd van de baaivisserij tot omstreeks 1670
gebruikten de Noordsche Compagnie en haar opvolgers ook
kleinere schepen dan fluiten, voorzien van twee masten
en betiteld als jachten, buizen of galjoten. Deze wer-
den vooruitgestuurd om op de landstations de vangst voor
te bereiden, omdat het drijfijs vroeg in de zomer som-
tijds voor grotere schepen te dicht was, om walvissen op
te  sporen, om or-tdekkingsreizen te ondernemen  en  om met
een deel van de vangst voor de grote schepen uit naar
huis te zeilen en de reders te berichten over de resul-
taten van de teelt. Toen de zee- en ijsvisserij in
zwang kwamen, verdween de behoefte aan de hulpdiensten
van deze kleine schepen. De overblijvende kleine sche-

pen moesten voortaan dezelfde diensten als de grote ver-
richten.

In de tijd van de baai- en zeevisserij, d.w.z. tot
omstreeks 1670, toen de Groenlandse walvis in de baaien
van Spitsbergen en Jan Mayen respectievelijk in de ijs-
vrije zee tussen deze eilanden werd gevangen, kon men
volstaan met fluiten, galjoten, buizen en hoekers van
de gebruikelijke constructie, zoals zij voor andere tak-
ken van de scheepvaart werden gebruikt. Van walvis-
schepen werd immers geen hoge snelheid vereist en bij de
baaivisserij lagen zij tijdens het jachtseizoen tamelijk
veilig verankerd in een baai. Met de opkomst van de
ijsvisserij - dat is de walvisvangst in het drijfijs -
in het midden der 17de eeuw veranderde deze toestand in-
grijpend. De walvisschepen waren veel meer· dan voor-
heen blootgesteld aan botsing met en persing van zware
ijsschotsen. Mogen wij Zorgdrager geloven, dan zonden
de walvisreders aanvankelijk oude, voor de koopvaardij
niet meer deugdelijke, lekkende schepen,  die geen droge
waren meer konder voeren, op de ijsvisserij. Dit was

nog mogelijk, zolang deze schepen rustig aan een schots
verankerd bleven liggen. Maar eerlang week de walvis
dieper in het drijfijs, waar alleen sterke schepen hem
konden volgen, omdat zwakke schepen groot gevaar liepen
spoedig te worden verbrijzeld.7) In de tweede helft
van  de  17de  eeuw  zi jn  op de Hollandse scheepswerven,
vooral aan de Zaan, in sneI toenemend aantal speciaal
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voor de ijsvisserij versterkte walvisschepen van stapel
gelopen en zijn schepen die dienst hadden gedaan op de
koopvaardij of visserij, binnen betrekkelijk korte tijd
versterkt om bruikbaar voor de walvisvangst te zijn.De versteviging van het walvisschip met een zoge-
noemde ijshuid, vereist om de zware druk van het drijf-
ijs en doorboring van de huid door scherpe schotsen te
weerstaan, was uitwendig en inwendig.

De uitwendige versterking

Het uitwendig verstevigen van de scheepshuid heette
„verdubbelen". Dat gebeurde meestal met eiken planken,
soms met minder sterk, maar goedkoper grenenhout.   De
verdubbeling strekte zich gewoonlijk uit van de voorste-
ven langs beide zijden van de scheepsromp tot aan dedaal of daalbalk; dat is vermoedelijk de zware balk,
ook galg geheten, die dwars over het ac terschip lag;
daaraan werden de sloepen gevierd en opgehieuwd (opge-
hesen).8) Deze balk was van grenenhout, 33 voet lang
en 10 of 12 duim dik. De dikte der verdubbeling wordt
aangegeven als 2% duim;  naar achteren toe wigden de
planken der verdubbeling uit tot ongeveer de helft van
de dikte welke zij bij de voorsteven hadden.

De breedte van de verdubbeling varieerde blijkbaar.
Bij sommige schepen was zij beperkt tot drie of vier
gangen; gangen zijn gordels huidplanken welke ongeveer
evenwijdig lopen met de kielbalk. De verdubbeling be-
vond zich tussen de verschansing of reling en de kim-
gang. De kimgang was de plankengordel van de scheeps-
huid op de plaats waar de zijwand van de romp overging
in de bodem;  die overgang heet de kim.9) Bij sommige
schepen strekte de verdubbeling zich echter verder onder
water uit, namelijk van de kim tot aan de zandstrook.
Deze laatste bestond uit de planken die aan de kiel slo-
ten.10) Zorgdrager schrijft, dat deze voortgezette
verdubbeling zich bevindt „onder   't  vlak   (d.i. de bodem)
tot aan de kiel".11)

Over deze verdubbeling werd bij vele walvisschepen
nog een eiken of grenen borstlap of stootlap aange-
bracht, die van de voorsteven naar achteren strekte tot
aan de fokkerust, dat is de balk buitenboord waarop de
stager van de fokkemast of het fokkewant waren beves-
tigd.12) Hij vormde een extra-bescherming van het
voorschip, dat de zwaarste druk en stoten van het ijs
moest dcorstaan, doch vond mogelijk niet bij alle sche-
per- toepassing. Scoresby bericht, dat deze tweede ver-
dubbeling, die hij trebling" noemt,   bi j Britse schepen3,

zelden werd aangebracht, behalve bij zwakke vaartuigen.
13)
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De inwendige versterking

Ook aan de inwendige versterking van het walvis-
schip besteedde men veel aandacht. Zij was beperkt tot
de voorsteven. Van binnen werden tussen de spanten of
ribben extra houten bevestigd om de spanten en de hier-
tegen bevestigde huidplanken te versterken tegen de zwa-
re druk van het ijs. Over· deze constructie heb ik uit
Nederlandse bronnen geen gegevens verkregen. Ik heb in
Scoresby' s werk „Arctic regions" een uitvoerige  be-
schrijving van de inwendige versterking gevonden 14) en
een tekening van een dergelijke constructie in een
Brits walvisschip van omstreeks 1800 in het Historisch
Scheepvaartmuseum „Prins Hendrik" te Rotterdam gezien.
Waarschijnlijk had de constructie in Nederlandse walvis-
schepen veel hiermee gemeen, maar zekerheid bestaat
hierover niet, zodat ik op deze versterking niet dieper
kan ingaan.

Ondanks deze zeer solide in- en uitwendige ver-
sterking kwam het toch vrij veel voor, dat walvissche-
pen in het drijfijs door de enorme druk van de kruiende
schotsen werden lek gestoten of geheel verbrijzeld. De

verliezen van walvisschepen en meer nog de slijtage wa-
ren dan ook aanzienlijk. Toch overdreef de Hamburgse
chirurgijn Martens enigszins, toen hij somber schreef:
„Man  waget die Schiffe   in  das Eisz hinein,   wie es trift,
als man es waget mit einem Glasz, dasz, ob es wol auf
die Erden falt, doch zu weilen gantz bleibet".15)

Volgens de statistiek van de Nederlandse walvis-
vaart zijn in de jaren 1669-1802 slechts ongeveer 4%
van de uitgezeilde schepen verloren gegaan, voor· verre-
weg het grootste deel door ijsgang in de Poolzee. Dat
verlies is niet groter dan in andere takken van visserij
en koopvaardij. De gemiddelde levensduur van 20 jaar,
welke voor een haringbuis tegen het einde van de 18de
eeuw is geraamd,16) werd ook door vele walvisschepen
gehaald.

(B) De walvissloep

De literatuur en archiefstukken verschaffen over de
Nederlandse walvissloep nog minder inlichtingen dan over
het walvisschip, zodat men grotendeels op afbeeldingen
van het bedrijf en op mededelingen van de Engelse com-
mandeur William Scoresby Junior aangewezen is.

De walvissloep moest voldcen aan hoge eisen en was
een fraai bewijs van vakkunde der scheepsbouwers in
West-Europa, zodat de Britse walvissloep in de 19de
eeuw onder de naam „whaleboat" algemeen bij de Britse
oorlogsvloot en koopvaardij in gebruik genomen is, zij
het ook met enige wijzigingen, bijvoorbeeld vervanging
van de stuurriem door een roer. De walvissloep moest
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goed zee kunnen houden, zich snel en met weinig gedruis
door het water bewegen, vlug kunnen wenden en groot
drijfvermogen en laadruimte bezitten om zes of zeven man
met omstreeks 850 vadem walvislijn (1445 meter) er. een
groot aantal jachtgereedschappen te kunnen bevatten.
Een middelgrote sloep was 20 voet lang, van lichte bouw,
met uitvallende zijden en een scherpe voor- en achter-
steven.

Van betekenis is, of de bouw overnaads was, d.w.z.
dat de huidplanken elkaar gedeeltelijk overdekken,   dan
wel karveelbouw, d.w.z. dat de randen der huidplanken
niet over, maar tegen elkaar liggen en dat de naden met
werk (gepluisd touw) en pik gebreeuwd (gedicht) zijn.
De meeste afbeeldingen laten geen conclusie toe:  op een
bekende afbeelding ziet men duidelijk bij de sloepen
overnaadse bouw.17) Scoresby deelt mede, dat in het
begin van de 19de eeuw de Britten de voorkeur aan kar-
veelbouw gaven, omdat bij deze constructie het herstel
het gemakkelijkste en vlugste gaat.18) De sloepen
stonden namelijk veel bloot aan beschadiging bij het
snelle te water laten voor de jacht en bij botsing met
het ijs of de walvis. Vlugge reparatie was noodzake-
lijk, daar het jachtseizoen kort was.

De middelgrote sloep van 20 voet lengte was bemand
met zes man: de harpoenier, die de voorste riem han-
teerde, vier sloeproeiers, waarvan de achterste de lijn-
schieter was, d.w.z. de lijn uit de tobbe naast hem
vierde en ze daarin opschoot, en de sloepstuurder, die
de stuurriem bediende. De riemen waren ongeveer 16
voet lang, de stuurriem mat 18 tot 20 voet. De riemen
waren door een grommer ( een ring van gevlochten touw)
aan de dollen bevestigd, zodat geen piepende dollen de
walvis zouden opschrikken. De stuurriem was op dezelf-
de wijze op ongeveer een voet afstand van de achterste-
ven aan bakboord bevestigd. Hij had vele voordelen
boven een roer. Door zijn grote lengte kon de sloep
veel sneller wenden en hij kon de sloep voortwrikken
tussen ijsschotsen, waar geen ruimte voor de roeiriemen
was, er. in effen water, waar het geplas der riemen de
walvis zou opschrikken.19) Op tien tot twaalf duim van
de voorsteven bevond zich een kleine houten bolder; de-
ze diende om de harpoenlijn er omheen te leggen en deze
bij het uitlopen van de vaste vis (waarin een harpoen
geplant was) te remmen.

De uitgebreide inventaris van de sloep omvatte:
twee harpoenen; 6 tot 8 lensen; eer mik, dat is een
rechtopstaande stok voorin de sloep, voorzien van een
gaffel aan het boveneind om de harpoen gereed voor de
worp in te leggen; een vlaggestok met een vlag om als
merkteken in een dode walvis te planten; een bijl om de
lijn te kappen als wegens gevaar de sloep van de walvisgescheiden moest worden; een hoosvat om water uit de
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sloep te hozen en de lijn te bevochtigen als deze bij
het snelle uitlopen van de vaste vis te warm werd door
wrijving met de bolder; een moker of hamer om verbogen
lenspunten recht te slaan; een staartmes om een gat in
de staartwortel van de dode walvis te snijden, zodat
door het gat een sleeplijn gehaald kon worden, en om de
staartvinnen in te korten; een klein dreganker, een
lantaarn, wat proviand en drinkwater, en een stel lijnen.

De eerste lijn, de voor anger geheten, was aan de
harpoen gebendseld (geknoopt) en lag zorgvuldig opge-
schoten voorin de sloep. Vijf lijnen, elk 100 tot 120
vadem lang, lagen achterin de sloep in een tobbe of
lijnhok opgeschoten. Voorin de sloep lagen nog twee
„borglijnen" als reserve. Alles bij elkaar ongeveer
850 vadem of 1445 meter touwwerk.20)

Toen tegen het midden der 18de eeuw bij de Britten
het harpoengeweer in gebruik kwam, werd dit voorin de
sloep als een draaibus in een mik geplaatst, welke zowel
in horizontale als verticale richting kon draaien.

De voorsteven van de walvissloep was gewoonlijk wit
geschilderd en voorzien van de initialen van de comman-
deur of de hoofdreder, en was dikwijls voorzien van een
witte, gegolfde waterlijn. De witte kleur diende ver-
moedelijk om de sloep tegenover de walvis als ijsschots
te camoufleren.

Om de sloepen snel te kunnen strijken en ophijsen,
hingen zij tijdens het kruisen op de visserij buiten-
boord. Dwars over het achterschip lag een zware balk,
de galg geheten, die een flink eind over de reling uit-
stak; de daal of daalbalk is vermoedelijk dezelfde als
de galg en is aldus genoemd omdat hij diende om de sloe-
pen te laten zakken of dalen (strijken). Aan elk uit-
einde van de galg hing een takel, waaraan de achterste-
ven van twee boven elkaar hangende sloepen was vastge-
maakt. De voorsteven van deze sloepen hing aan een
takel, welke langs het grote want (d.i. het want van de
grote mast) naar de mars van de grote mast liep.21)   De
vier sloepen welke aan de galg hingen, heetten de galg-
sloepen. Meer naar voren aan weerszijden van de hals -
dit is het dek tussen de grote mast en de fokkemast (de
voormast) - hingen tijdens de visserij nog twee sloepen,
de halssloepen genoemd,22) aan takels bevestigd aan de
grote mast respectievelijk de fokkemast.

Om de zijwanden van het schip te beschermen tegen
stoten van de sloepen, wanneer deze bij het strijken of
ophijsen slingerden, werden ter hoogte van de galg en de
hals enige houten of ribben vertikaal en evenwijdig met
elkaar op de scheepshuid boven de waterlijn aangebracht.

Tegen het einde van de 18de eeuw kwamen op Britse
walvisschepen de davits in gebruik: dat zijn eenvoudige
kleine kranen om de sloepen te strijken en op te hieuwen
(hijsen). Eerst waren zij van hout en niet draaibaar,
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later van ijzer en draaibaar. Zij vervingen de galg.23)
Vermoedelijk in het begin van de 19de eeuw zijn zij ook
op Nederlandse walvisschepen in gebruik genomen.

De bouw van walvissloepen was een nevenbedrijf van
de bouw van walvisschepen en moet vooral in de Zaan-
streek belangrijk zijn geweest. Over dit bedrijf is
vrijwel niets bekend. Ik vond slechts een belangwek-
kende verwijzing, welke is ontleend aan een 19de-eeuws
handschrift, dat handelt over de Zaanstreek: „De beno-
digde sloepen werden meestal op de kleinere, binnendijks
gelegen werven vervaardigd en zijn de mallen of modellen
daartoe nog bij den tegenwoordigen hellingbaas Jan Krom
aanwezig". 24)

2. De handharpoen en andere gereedschappen

(A) De handharpoen

Het voornaamste jachtgereedschap op de walvisvangst
was de harpoen. Dit woord heet afkomstig te zijn van
het Baskische „arpoi", dat af%eleid is van een werkwoordmet de betekenis „grijpen".25 j De harpoen is sinds
oude tijden op de visserij gebruikt en had tot omstreeks
1800 een eenvoudige vorm. Hij leek op een pijl;  de
spits had de vorm van een pijlpunt met twee even grote
haken of „baarden" . De snede van de harpoenspits was
vlijmscherp, zodat hij gemakkelijk in de walvis kon
dringen; de achterzijde van de spits was breed en dik
om te voorkomen dat de harpoen gemakkelijk uit de vis
slipte, wanneer het dier uitliep en de lijn trek op de
harpoen uitoefende. De lengte van de harpoen bedroeg
ongeveer 70 centimeter. Hij liep aan het andere eind
uit in een trechter, waarin losjes een eikenhouten stok
van 7 tot 8 voet lengte werd gestoken.26)

Om de staaf of schacht van de harpoen sloot een
ring welke gemakkelijk over de schacht kon verschuiven.
Aan de ring was de eerste harpoenlijn, voorloper gehe-
ten,  bevestigd of „gebendseld". De grootste afstand
waarop een harpoenier het wapen kon werpen, was 40 tot
45 voet.27)

De harpoen was gewoonlijk voorzien van een merk,
dat het schip of de hoofdreder daarvan aanduidde. Dat
was van belang wanneer er tussen commandeurs geschil
over de eigendom van een gedode walvis ontstond.

De harpoen bestond uit ijzer van bijzondere hoeda-
nigheid. Hij moest namelijk stevig en tevens buigzaam
zijn, zodat hij de hevige stuiptrekkingen van de walvis
kon doorstaan zonder te breken. Friedrich Martens
deelt mede: „De beste harpoenen sijn degeene welke men
maakt van suyver staal (bedoeld is smeedijzer;  C.d.J.),
soo tay gehardet, als of men se om een vinger sou win-
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den, opdat se niet mogten afspringen. Menigmaal ge-

beurd het, dat ter oorsaak van een quaad harpoen in een

oogenblik tijds duysent Rijksdaalders verlooren worden;

want soo hoog werd (d.i. wordt) een middelmatige visch

gewaardeerd".28)
De harpoenspits was van zacht ijzer, dat met een

vijl kon worden gescherpt. De schacht was van het

zachtste en taaiste ijzer, dat de smid kon bereiden.

De beste schacht werd gemaakt van gebruikte hoefijzer-

nagels, welke in elkaars verlengde gelegd en tot staaf-

jes werden vervormd; daarvan werden er twee of drie tot

een bundel aaneengesmeed. Brak een van deze staafjes

in de schacht, dan was er kans, dat de andere de belas-

ting van de harpoen nog zouden doorstaan.29) Een veel

toegepaste proef met harpoenen was, de spits vast te

zetten in een bankschroef en de schacht tot een spiraal
te draaien; liet zij zich daarna weer rechtdraaien, dan
voldeed de harpoen aan de strengste eisen.30)

De harpoensmid moest uiteraard over speciale vakbe-
kwaamheid beschikken. Over het beroep dat hij in de
centra van de Nederlandse scheepsbouw uitoefende, heb ik

geen bijzonderheden gevonden. In de eerste jaren van
de Nederlandse walvisvaart kochten de reders vermoede-
lijk harpoenen in Baskenland; daarna werden deze hier

te lande naar Baskisch model gemaakt. Dat is af te
leiden uit de vermelding van „25 France walvischharpoe-

nen"   in een Nederlandse   acte  van  1635. 31) Deze wapens
waren afkomstig uit Frankrijk of volgens Frans (d.i.

Baskisch) voorbeeld gemaakt. Later, in elk geval sinds

de tweede helft van de 17de eeuw, werden alle vangstge-

reedschappen, ook de harpoenen, in Nederland vervaar-
digd, voor een groot deel in de Zaanstreek. Ook op de

Noordfriese eilanden FBhr en Sylt, waar vele walvisvaar-
ders woonden, vond men in de 18de eeuw vermaarde har-

poensmeder-. De Britse en Deense reders, die in deze
eeuw Noordfriese commandeurs in hun dienst namen, koch-

ten op aandringen van deze commandeurs harpoenen op ge-
noemde eilanden gemaakt.32) De Denen wierpen gemaks-

halve de schuld van hun slechte vangsten op de slechte
kwaliteit van de harpoenen, welke de Noordfriezen hun
hadden geleverd.33)

Naast de gewone walvisharpoen werden de walrushar-
poen en de fuits of fnits (van flits of Frans flhche?)

gebruikt. De eerste was kleiner en stijver dan de ge-

wone harpoen, omdat de walrus veel kleiner dan de walvis
is en een veel dikkere en taaiere huid heeft. De fuits

of fnits was een „groote harpoen, gebruikt werdende om

in de bezetting (door het ijs) zomstijds een visch mede
te vangen".34) Meer wordt er niet over gezegd. Ik

concludeer hieruit, dat de walvisvaarders met de fnits

bij gelegenheid vanaf het drijfijs, waar onvoldoende
water voor de sloep was, harpoeneerden. Mogelijk was
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de hierbij gebruikte harpoen, de fnits, zwaarder dan de
gewone, omdat men hem niet ver hoefde te werpen.

In de 18de en 19de eeuw is het vanouds gangbare,
eenVoudige model handharpoen geleidelijk verfijnd, omdatde walvisvaarders ernaar streefden (a) het binnendringen
van de harpoenspits in de walvis te vergemakkelijken
door de breedte van de spits te verkleinen, en (b) het
slippen van de harpoen uit de vis te verhinderen door de
breedte van de spits te vergroten zodra deze spits in de
vis was gedrongen. De eerste verbetering, daterend van
het einde der 18de of het begin der 19de eeuw, was, de
baarden van de spits te voorzien van kleine weerhaken.
35) Deze harpoen vindt men afgebeeld in Scoresby's
werk, in 1820 gepubliceerd.36) Daarna heeft men de
harpoenspits gedeeltelijk beweeglijk gemaakt door de
beide bearden scharnierend te maker of door de spits te
verkleinen en dicht daaronder twee afzonderlijke schar-
nierende baarden aan de harpoenschacht te bevestigen.
Bij het werpen van de harpoen waren de baarden naar bin-
nen geklapt;  was de harpoer vast in de vis en werd door
de lijn trek op de harpoen uitgeoefend, dan draaiden
bijgevolg de baarden naar buiten en werd de harpoen ste-
viger· in de vis verankerd.

Na 1800 namen de Nederlanders in de walvisvaart nog
slechts een bescheiden plaats in en stonden zij in het
buitenland bekend om hun behoudzucht. Bij het toepas-
sen van de hier vermelde nieuwe harpoenvormen zijn zij
daarom waarschijnlijk niet voorgegaan, maar gevolgd.

Nog doelmatigeI· was de door Britten uitgevonden ge-
heel beweeglijke harpoenspits, welke aan de ene zijde
van een baard was voorzien en aan de andere zijde geheel
vlak (zonder baard). V66r het werpen van de harpoen
werd de spits door een ring om de schacht in het ver-
lengde van de schacht gehouden. Bij het inplanten van
het wapen schoof de ring naar achteren en kwam de spits
vrij. Oefende de lijn trek op de harpoen uit, dan
draaide de spits om zijn scharnier en ging dwars op de
lengterichting van de schacht staan, waardoor het slip-
pen aanzienlijk werd bemoeilijkt. De Eskimo's bezaten
reeds in de 18de eevw - wellicht nog eerder - een soort-
gelijke beweeglijke, primitief geconstrueerde, maar ver-
nuftige harpoen.37) In de 19de eeuw, v66r de algemene
toepassing van het .harpoengeweer, is dit model harpoen
in algemeen gebruik gekomen, ook bij de weinige overge-bleven Nederlandse walvisvaarders.

De harpoenstok viel na het werpen van de harpoen
uit de trechter, maar was met een lijntje aan de har-
poenlijn vastgemaakt, zodat hij bij het inpalmen van de
lijn uit het water kon worden opgevist.
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(B) De lens

De harpoen diende slechts om de sloep aan de walvis
vast te maken. De lens of lans was het wapen waarmede
het dier werd gedood. Het was langer dan de harpoen en
had een ovaalvormige spits zonder baarden. De lengte
van het ijzeren gedeelte was zes voet, de lengte van de
houten stok, welke in het trechtervormig einde van de
ijzeren schacht werd gestoken, was acht voet.38)   De
sloep bevatte voorin aan elke zijde drie lensen, klaar
voor het grijpen. Men onderscheidde werp- en stoot-
lensen. De eerste werd door de harpoenier in de vis
geworpen en was voorzien van een lijn, waarmede hij uit
de vis werd getrokken om opnieuw te worden gegooid. De

stootlens hield de harpoenier in zijn hand en dit wapen
kon dus slechts op korte afstand van de vis worden ge-
bruikt.39) Stootte de lens op een rib of schouderblad
en boog de punt of schacht krom, dan greep de harpoenier
een andere lens. Wanneer de vis onder water was en de
sloep stillag, nam de harpoenier zijn sloepsmokertje
(een kleine hamer), vijl en wetsteen, sloeg de kromme
lens op de steven recht en vijlde en wette de spits weer
scherp.40)

De vele andere walvisgereedschappen behoeven geen
afzonderlijke toelichting en kunnen beter worden afge-
beeld dan beschreven. Dit is gedaan op afbeelding I.

(C) De walvislijn

Aan de ring, welke om de harpoenschacht sloot en op
en neer kon schuiven, was de voorste harpoenlijn, de
voorganger genaamd, vastgemaakt. Hij was een duim dik
en 5 tot 7 vadem, d.i. 30 tot 42 voet, lang. Hij moest
voldoen aan de hoogste eisen van soepelheid en sterkte,
werd vervaardigd van de beste kwaliteit hennep en niet
geteerd om zijn soepelheid te behouden.41) Zorgdrager
achtte voor zes sloepen drie trossen bestemd tot voor-
ganger nodig, elk 90 draden dik, 36 vadem lang en 55
pond zwaar.42)

Aan de voorganger waren achter elkaar vijf lijnen
gesplitst, elk 125 vadem lang en drie duim in omtrek.
Zij moesten evenals de voorganger zeer sterk zijn. Zij
werden geslagen van langvezelige Rigahennep, karl gehe-
ten, 43) en werden  voor de duurzaamheid geteerd. Van

veel belang was, dat zij gelijkmatig waren geslagen, zo-
dat de trek welke op de lijn werd uitgeoefend, gelijk-
matig over de strengen werd verdeeld en de kans op bre-
ken minimaal was.

Van deze lijnen nam volgens Zorgdrager 44) een
schip met zes sloepen er zestig mee, elk 125 vadem lang
en 75 tot 80 pond in gewicht. Het pond op 44 stuiver
gerekend kostten die 60 lijnen f.990, voor die tijd een
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hoog bedrag. Walvislijnen kostten ongeveer anderhalf
maal het bedrag dat gewoon touwwerk van dezelfde afme-
ting waard was.

De vijf lijnen werden zorgvuldig vrij van bochten
of kinken in een tobbe of hok achterin de sloep opge-
schoten. Waarschijnlijk eindigde de laatste lijn in
een oogsplits, waaraan met enkele handgrepen een andere
lijn - een van de borglijnen voorin de sloep - kon wor-
den bevestigd. Dat was nodig, wanneer de vaste vis al
de vijf lijnen in de sloep (samen omstreeks 625 vadem)
had uitgelopen en de twee borglijnen voorin of de lij-
nen van een andere sloep, welke els borgsloep te hulp
kwam, dienst moesten doen.

Om in goede staat te blijven moesten de lijnen
zeer zorgvuldig worden behandeld, bovenal goed gedroogd,
omdat touw dat inwendig nat blijft, gaat rotten, terwijl
het uiterlijk nog gaaf en sterk lijkt. Wegens de grote
waarde van een walvis kon men alleen volkomen betrouw-
baar en geen oud materiaal gebruiken. In scheepsjour-
nalen leest men dan ook dikwijls, dat op de thuisreis de
lijnen op het dek werden opgehangen om zorgvuldig te
drogen.

Walvislijnen werden vervaardigd in de talrijke
touwslageri jen, welke de scheepsbouwers van touwwerk
voorzagen, onder andere in de Zaanstreek en Amsterdam.

3. De technische verrichtingen

Wij verdelen het bedrijf van de walvisvaart in de
volgende technische verrichtingen:

(A) De voorbereiding van de uitreis:  klaarmaken van het
schip en aanmonsteren van de bemanning, en

de uitreis naar het hoge Noorden
(B) Het opsporen van de vangstplaatsen
(C) De jacht
(D) Het flensen of afspekken en het verwijderen van de

baarden
(E) Het afmaken
(F) Het koken van traan uit spek
(G) De thuisreis:  bij de baaivisserij en de eerste

fase  van de zeevisseri j   nd hdt traankoken,   bi j   de  ·
tweede fase van de zeevisserij en bij de ijsvis-
serij v66r het traankoken, dat bij de thuishaven
werd verricht

(H) De robbevangst
(I) De ontwikkeling van de techniek

(A) De voorbereiding van de uitreis

Sommige walvisschepen voeren des winters als
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vrachtschepen naar Zuid-Europa, vooral in de tijd van
de baaivisserij. De meeste werden echter in de winter
opgelegd en onttakeld:     zi j gingen  „in  de  winterlaag",
vooral in de tijd van de ijsvisserij. Behoorden zij
aan Amsterdamse of Zaanse reders, dan lagen zij gewoon-
lijk des winters in de Hollesloot, een deel van het IJ.
In februari of maart werden zij uit de winterlaag ge-
haald, opgetuigd, geverfd en gekalefaat, d.w.z. op een
scheepswerf werden de naden tussen de huidplanken ge-
breeuwd (gedicht met teer en werk, d.i. geplozen touw).
Daarna verhaalde men de schepen naar de plaats waar zij
zouden worden uitgerust. Drie of vier weken v66r de
uitreis kwamen de commandeur en acht tot tien man aan
boord om het schip klaar te maken. Op een schip met
zes vangstsloepen laadden zij omstreeks 450 nieuwe kwar-
telen van elk 17 steekan inhoud, 30 pijpjes, 50 halfjes
(d.z. kleine vaten) en 100 okshoofden ld.z. grote vaten)
om traan of, in de tijd der ijsvisserij, spek te ber-
gen.45)

De rest van de vleet aan boord bestond uit de ver-
zameling walvisgereedschappen, zoals harpoenen, lensen,
harpoenlijnen, slijpstenen, takels, jijns, blokken (ka-
trollen), sloepen, roeiriemen, ijsbomen, messen, bijlen
en banken, alles bestemd voor het vangen, afspekken en
afmaken (d.i. het kleinsnijden van het spek). De vic-
tualie of leeftocht werd ingeladen, bestaande uit zakken
zacht brood, dat het eerst werd verbruikt, vaten hard
brood of beschuit, zakken gort, grauwe en gele erwten,
tonnen gezouten vlees en spek, vierendeels (kleine vaten)
boter en kaas, stokvis of bier, brandewijn en na 1700
jenever. Zorgdrager drukt een uitvoerige lijst van de
hele inventaris van een walvisschip af, het tafelbestek
inkluis, en men krijgt de indruk, dat hij geen kleinig-
heid over het hoofd heeft gezien.

Het was gewoonte onder de Nederlandse reders op de
haringvisserij en walvisvaart om zelf de grondsto ffen
voor het voedsel aan boord in te kopen en die in loon te
laten verduurzamen, met het doel kosten te besparen.
Velen van hen waren trouwens ook koopman en dreven gere-
geld handel in deze grondstoffen. Ook in Noord-Duits-
land en BrittanniM was deze wijze van uitrusten bekend.
46)

De reders kochten tarwe en rogge en lieten die in
loon malen en tot scheepsbrood of -beschuit bakken.
Dat deed reeds·de Delftse burgemeester en haringreder
Van Adrichem in de 16de eeuw 47) en dat gebeurde alge-
meen in het Noorderkwartier van Holland. Wormer en
Jisp waren daar middelpunten van hard-brood- of beschuit-
bakkerij. Een maand voor het vertrek der schepen lie-
ten de reders dat brood, ook tweebak <enoemd, bakken van
meel dat voor 2/3 uit rogge en voor 1/3 uit tarwe be-
stond. In Zorgdragers tijd haalde de boekhouder bij de
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impostmeester van het  emaal (d.i. de ontvanger van ac-
cijns op brood en koekj een cedul voor zoveel zakken
rogge en zoveel zakken tarwe voor bakker Die-en-die, om-
dat voor het malen en bakken van meel, bestemd voor de
walvisvloot, een derde minder dan de volle impost ver-
schuldigd was.48) Sommige bakkers werkten niet in
loon, maar voor eigen rekening voor de verkoop.

Het bakken voor de walvisvloot moest binnen enkele
weken v66r de uitreis gebeuren. In deze drukke tijd
werkten de bakkers over en huurden zij extra arbeiders.
Omdat de haringvisserij in de lente niet werd uitgeoe-
fend, werkten sommige haringvissers dan in de bakkerij.

De dorpsbesturen verboden buiten dit hoogseizoen
bakkersarbeid v66r en na bepaalde uren om de mededinging
tussen bakkers in toom te houden. Maar in de weken
waarin   voor de „Groenlandvaarders" werd gebakken,   moch-
ter de bakkers het gehele etmaal door werken.49)

Ook verschaften vele reders in het Noorderkwartier
en elders aan de bemanning vlees door voor eigen reke-
ning te laten slachten en inzouten. Zij kochter vee,
soms maanden v66r de uitreis, om het zelf vet te weiden
en lieten in loon slachten. In 1751 verzochten „de ge-
zamenlyke directeurs en geinteresseerder op de Groen-
landsche en Straat Davids walvischvangst, wonende in de
dorpen over (d.i. benoorden) het IJ", dat zij „derzelver
vee als van ouds binnen de voorzeide dorpen zullen mogen
slachten om in tonnen te leggen, te·zouten en te rooken
of andersins, en het vervolgens tot consumptie der voor-
zeide schepen te gebruiken". Dit verzoek werd door de
Staten van Holland welwillend toegestaan.50)

Was alles voor de uitreis aan boord, dan werden 4e
schepen gewoonlijk „op stroom" gelegd, d.w.z. geankerd
voor de rijen palen, welke de stad van het buitenwater
scheidden. De Straat-Davisschepen voeren omstreeks
half maart uit, de Groenlandse schepen omstreeks half
april. De commandeur begaf zich een of twee dagen te-
voren naar een herberg om volk te zoeken. De reders
lieten dat geheel aan hem over. Sommige herbergen sta-
ken een vlag uit ten teken dat een commandeur daar volk
wilde aannemen. Voorzover hij geen manschappen in de
voorgaande herfst had gehuurd, nam hij volk aan, gaf aan
ieder van hen 10 tot 12 stuiver „wijnkocp" (d.i. een
klein handgeld)  en  soms een borrel' en gelastte  hun,   op
een bepaalde dag aan boord te komen monsteren.51)

Op die dag, omstreeks 6 tot 8 april voor de Groen-
landvaarders, monsterde de gehele bemanning officieel
vocr de reis naar het Noorden. De monsterklerk en de
commandeur begaven zich naar het kantoor en lieten door
de kajuitswachter het volk een voor een binnenroepen om
hun handtekening of naamkruisje op de monsterrol te
plaatsen  en hun handgeld (dikwijls „potwijn" genoemd)   te
ontvangen. De commandeur stond buiten deze monstering.
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De meeste schepelingen kochten van hun handgeld nog
wat kleding, schoeisel, kooigoed, proviand en genotmid-
delen. De walvisvaarders hadden veel kleding nodig we-

gens de koude, de neerslag en de grote slijtage. Laar-

zen, broeken (van zeildoek), wanten en lange kousen wa-
ren meestal na don teelt versleten.

Even v66r de uitreis werden aan de voltallige be-

manning de strenge voorschriften inzake de tucht voor-
gelezen en moest zij de eed of de belofte van gehoor-
zaamheid aan deze voorschriften afleggen. In de tijd
der ijsvisserij moest de boekhouder aan de commandeur
bij diens vertrek een uitgaand paspoort en een bewijs
van borgstelling bezorgen. Het laatstgenoemde papier
toonde aan, dat de boekhouder cautie of borg had be-
taald, dat het schip met zijn vleet en lading naar de
Republiek zou terugkeren. Aldus had de overheid voor-
geschreven om verloop van de walvisvaart naar andere
landen te verhinderen.52)

Van Amsterdam vertrokken de schepen naar de rede
van Texel, van de Maassteden naar Hellevoetsluis. Was
de wind te zwak, dan boegseerden (sleepten) de sloepen
het schip daarheen. Op de rede wachtten de schepen
voor anker op goede wind, somtijds weken lang. Kwam
die wind, dan bracht de loods het schip in zee, het kom-
pas wees de koers noordnoordwest, de reis was begonnen.

Bij het passeren van de 60 graden noorderbreedte
werden toebereidselen voor de vangst gemaakt. De com-
mandeur riep de stuurman en de harpoeniers (waaronder
de speksnijders) in zijn kajuit;  zij verdeelden het
volk over de sloepen en wezen iedereen zijn taak of be-
diening toe bij de vangst, het flensen (afspekken) en
afmaken. Daarna maakte iedere harpoenier met zijn
sloepsgasten zijn sloep gereed. Uit de ijzer- of har-
poenkisten werd ieder voorzien van de nodige gereed-
schappen, welke hijzelf moest onderhouden. ·  In de mas-
ten werden de repen (dikke touwen), jijns of takels en
blokken (katrollen) gehangen, welke dienden om de walvis
af te spekken.53)

(B) De keuze van de vangstplaatsen

Wat betreft de vangstplaatsen en verwerking der
walvissen zijn verschillende werkwij zen gevolgd, welke
elk hun op- en neergang hebben gehad. Men onderscheidt
vanouds:

(a)  De baaivisserij, uitgeoefend van omstreeks 1600 in
Noord-Noorwegen en vanaf 1611 tot omstreeks 1670 op
Spitsbergen. De schepen werden in baaien geankerd, de
sloepen vingen walvissen in de naaste omgeving in het
gezicht van het land en sleepten de dode dieren naar het
strand. Daar verwijderde het personeel der landsta-
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tions het spek en de baarden. In traankokerijen op het
strand kookte men uit het spek traan, die in vaten werd
getapt en aan boord gebracht. De baaivisserij werd dus
uitgeoefend vanaf landstations in het hoge Noorden.

(b)  De zeevisserij, uitgeoefend vanaf omstreeks 1635
tot omstreeks 1670 in volle zee, buiten het gezicht van
de kust bij Noord-Noorwegen, IJsland, Spitsbergen en
Jan Mayeneiland. Over deze werkwijze is weinig bekend
gebleven, mogelijk omdat zij betrekkelijk korte tijd
uitgeoefend is en in vele gevallen bf dicht bij de baai-
visserij bf dicht bij de ijsvisserij stond. Er zijn
waarschijnlijk twee soorten of fasen van de zeevisserij
geweest:

(i) De walvissen werden in zee gedood en geflenst, men
stuwde het spek in grote stukken los in het ruim, omdat
voor het pakken hiervan in vaten geen tijd en geen nood-
zaak was, en het schip zeilde naar een gevestigde of ge-
improviseerde traankokerij op het naburige land. Deze
werkwijze werd waarschijnlijk veel toegepast bij Noord-
Noorwegen en IJsland, waar de walvissen (hier Noordka-
pers) dicht onder de wal schaarser waren dan bij de kus-
ten van Spitsbergen en Jan Mayen. Deze zeevisserij was
dus een verlengstuk van de baaivisserij. Het flensen
gebeurde in open water, want het was onmogelijk met tra-
ge zeilschepen de langszij vastgemaakte dode walvissen
naar het land te vervoeren. Ook voor het boegseren der
dieren met sloepen was de afstand naar de wal te groot.
54)

(ii) De walvissen werden in zee geflenst en men sneed
het spek in kleine stukken, pakte het in vaten en ver-
voerde het naar een Westeuropese haven om daar tot traan
te worden gekookt. Deze werkwijze werd vermoedelijk
toegepast, toen de walvissen onder de kust schaarser·
werden en in toenemende mate ver van het land moesten
worden gezocht, zodat de afstand tot het land te groot
werd om daar traan te koken. Zij had als nadelen, dat
veelvuldige storm en ruwe zee het afspekken in volle zee
bemoeilijkten en dat de traan welke bij Westeuropese ha-
vens uit het spek werd gekookt, van mindere kwaliteit
was dan de traan welke men in het hoge Noorden uit het
verse spek won.

Het eerste nadeel levert mogelijk de verklaring van
het  feit, dat deze·-echte zeevisserij betrekkeli jk  spoe-
dig heeft plaatsgemaakt voor de ijsvisserij. Over het
tweede nadeel is men in Nederland, Brittannia, Duitsland
en Skandinavia heengestapt. De Fransen en Spanjaarden
hebben echter vanaf omstreeks 1640 op hun walvisschepen
fornuizen gebouwd om het spek aan boord tot traan te ko-
ken. Zij vonden dit waarschijnlijk noodzakelijk, omdat
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de afstand van de IJszee tot hun thuishavens aan de golf
van Biskaje aanmerkelijk groter was dan de afstand welke
de Nederlanders, Britten en Duitsers moesten afleggen.
De Fransen beklemtoonden graag, dat de kwaliteit van hun
walvistraan beter was dan die van traan bij Westeuropese
havens gekookt.

(c)  De ilsvisserij. De baai- en zeevisserij schijnen
beide omstreeks 1670 te zijn beaindigd en opgevolgd door
de ijsvisserij.55) Deze werd uitgeoefend in het drijf-
ijs bij de kusten van Spitsbergen, Jan Mayen en Groen-
land en tussen deze eilanden. Zij had het voordeel,
dat het drijfijs de golfslag bij storm temperde en aldus
het afspekken en afmaken vergemakkelijkte, maar het na-
deel dat het ijs soms ging kruien en de schepen verplet-
terde of zolang insloot, dat de bemanning ze moest ver-
laten.

Van de vermelde werkwijzen had de ijsvisserij de
grootste actieradius. Daarom heeft zij het langste ge-
duurd, vanaf omstreeks 1670 tot omstreeks 1850.

(C) De jacht

De walvissen werden 4ejaagd met roeisloepen en
,  vastgemaakt (aangeschoten) en gedood met handwerktuigen.

Vanaf het landstation of vanaf het vissende schip hield
men scherp uitkijk, bij voorkeur vanuit een mast, waar-
aan een ton was bevestigd om de uitkijk tegen koude en
wind te beschermen. Gewoonlijk kreeg degeen die het
eerst een walvis opmerkte, een beloning. De lange duur
van het daglicht in het hoge Noorden in de zomer bracht
mee, dat gedurende vele uren per etmaal het uitkijken en
de jacht mogelijk waren.

Verwachtte de commandeur elk ogenblik vis, dan liet
hij een of twee sloepen brandwacht houden, d.w.z. volle-
dig bemannen en te water laten, gereed om af te stoten
zodra de uitkijk een walvis signaleerde. De sloepen op
brandwacht lagen dicht bij het strand in het water of
werden door het zeilende schip gesleept of, als het
schip aan een stuk ijs gemeerd lag, aan dat stuk vastge-
maakt, een voor en een achter het schip.

Zag de uitkijk een walvis - meestal door het blazen
van het dier, waardoor hij een ademwolk waarnam -, dan
riep hij zo hard hij kon: „Val! Val ! " Dat beteken-
de, dat de bemanning in de sloepen moest springen of
vallen. Op de walvisvangst in het hoge Noorden werden
de sloepen naar de walvis geroeid, niet gezeild, in te-
genstelling tot de gewoonte onder de Verenigdestaters
bij hun jacht op de potvis en de baardwalvissen.56) De
sloepen naderden de walvis zo geruisloos mogeli jk. De
harpoenier zat op de voorste bank en roeide mee. Vlak
bij het dier gekomen stond hij op, nam de gereedliggende
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harpoen uit de mik en wierp of stootte het wapen in de
vis, zo mogelijk midden op de rug, waar het spek het
dikste was en de harpoen de minste kans had te slippen,
d.w.z. uit het spek te glijden.

Zodra de sloep aldus aan de vis vastgemaakt was,
richtte een der roeiers zijn riem vertikaal op en gaf
aldus aan het moederschip teken, dat de sloep vast was,
d.w.z. een walvis had geschoten, en dat de andere sloe-
pen bijstand moesten verlenen, indien zij niet jaagden.
57) Op het moederschip hees men dan de geus of sjouw
(d.i. een wimpel) in de top van de grote mast als teken
voor naburige schepen, dat een sloep van het „sjouwende"
schip aan een walvis vast was en niemand van andere
schepen recht op de aangeschoten walvis kon doen gelden.
Raakte de vis los door het slippen van de harpoen of het
breken van de harpoen of van de lijn, dan mocht iedereen
de vis weer vrij jagen en moest de sjouw worden neerge-
haald.

Walvissen welke bij hun vlucht aan de oppervlakte
der zee bleven, raakten eerst na vele uren uitgeput door
ademnood en sleepten intussen de sloepen zo ver van het
moederschip weg, dat deze de vis moesten opgeven en de
harpoen eruit moesten tornen of de lijn kappen. De
meeste vinvissen handelden aldus en dit was een van de
redenen waarom de oude walvisvaarders ze niet wilden
jagen. De meeste Groenlandse walvissen doken echter na
het harpoeneren diep en bleven zo lang mogelijk onder
water, tot drie kwartier. Kwamen zij weer aan de op-
pervlakte, dan waren  zi j uitgeput door ademnood  en  on-
machtig om snel en ver te zwemmen. Dan naderden de
sloepen om ze met lensen te doden. De harpoeniers sta-
ken de lens zo mogelijk dicht achter een borstvin tussen
de ribben schuin naar voren om de longen en het hart te
raker. Sommige dieren sloegen dan met staart en vinnen
wild om zich heen, verbrijzelden riemen en sloepen en
verwondden schepelingen. Was de vis dood, dan brak bij
de jagers de opwinding zich baan in uitbundig gejuich en
gezwaai met mutsen en riepen zij de commandeur toe: „Ge-luk commandeur, geluk met  de  vis ! " Deze antwoordde
dan:  „U ook zo, mannen, altemaal!"58)

Het is duidelijk, dat de jacht op de walvis gevaar-
lijk was wegens de grote kracht van het dier, dat gemak-
kelijk sloepen kon verbrijzelen en dodelijke slagen uit-
delen. Oude schrijvers, met name Friedrich Martens, de
naamloze samensteller van „De seldsaame en noit gehoorde
walvisvangst   bij St. Annaland", Zorgdrager en Scoresby,
verhalen een reeks voorvallen en ongelukken door het on-
klaar raken van harpoenlijnen, welke zich om ledematen
van walvisvaarders kronkelden, en door de slagen uitge-
deeld door aangeschoten walvissen, welke onopzettelijk
schade aanrichtten.

De Groenlandse walvis is de langzaamste van alle
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walvissen wegens zijn plompe lichaamsvorm en is daarom
het gemakkelijkst te harpoeneren en te doden. De
Noordkaper is wat slanker en evenals de vinvissen bleef
hij tijdens de jacht meestal kort onder water en vlucht-
te hij aan de oppervlakte weg. Daarom gold hij als
moeilijker te vangen.

Aanvalslustig is geen der baardwalvissen en de
schade door hen veroorzaakt, is onopzettelijk. Wel
agressief zijn sommige potvissen, vooral de grote manne-
tjes. De potvis is betrekkelijk langzaam in zijn be-
wegingen wegens zijn plompe lichaamsvorm en zijn gewoon-
te om diep te duiken, waardoor hij na het opduiken geen
energie over heeft om vlug te zwemmen. Maar sommige
mannetjes verweerden zich fel met de staart en de ver-
vaarlijke bek, waarmee zij een sloep in twee6n konden
bijten. De potvisjacht gold daarom als gevaarlijker
dan de vangst van baardwalvissen. De Nederlandse wal-
visvaarders hebben zelden op de potvis gejaagd en de
potvisjacht was voor ons land weinig belangrijk.

De walvisvangst is een wreed bedrijf, dat nog af-
stotender zou zijn indien de walvis een stem had en kon
schreeuwen. Maar  hi j mist stembanden, evenals  een
echte vis. Als hij sterft, hoort men ten hoogste het
gieren van zijn gesmoorde adem. Zelden vindt men bij
oude walvisvaarders uitingen van medegevoel voor het ge-
jaagde wild. Het meest ontroerde hen de aanhankelijk-
heid van de moeder jegens haar jong. Zorgdrager
schrijft: „Indien haar jong gevangen wordt, ziet men de
moeder allerwegen om dit jong zwerver, en zoodanig, dat
ze zich zelve in gevaar stelt, en ook somtijds in dit
omzwerven gevangen wordt". 59) De oude walvisvaarders
doodden daarom eerst het jonge dier, omdat de moeder
voorlopig in de buurt bleef, terwijl het jong vaak
vluchtte als de moeder was getroffen.

Alleen Scoresby, een ontwikkeld commandeur, toonde
begrip voor de schaduwzijde van zijn bloedig handwerk.
„The maternal affection  of the whale, which in other  re-
spects, is apparently a stupid animal, is striking and
interesting", schri j ft  hi j. „There is something ex-
tremely painful in the destruction of a whale, when thus
evincing a degree of affectionate regard for its off-
spring, that would do honour to the superior intelli-
gence of human beings." Maar ook Scoresby kon het ge-
voel niet laten overheersen: „yet the object of the ad-
venture, the value of the prize, the joy of the ca ture,
cannot be sacrificed to feelings of compassion".60)
Evenmin als andere walvisvaarders bleek Scoresby in te
zien, dat het door hem voorop gestelde economische be-
ginsel eiste, dat althans de zogende wijfjes met jongen
gespaard dienden te worden.
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(D) Het flensen of afspekken en het verwilderen van de
baarden

Tijdens de baaivisserij werd de dode walvis door

sloepen, welke achter elkaar door sleeplijnen onderling
waren verbonden, naar het landstation geboegseerd.  Daar
trok men het dier half op het strand met behulp van
kaapstanders, welke daar blijvend waren opgesteld.
Voorzover uit het kleine aantal afbeeldingen van 17de-
eeuwse landstations 61) is af te leiden, werd het spek
vermoedelijk op dezelfde wijze als- later bij  de  zee-  en
ijsvisserij verwijderd. De speksnijder, die op de vis
stond, maakte vanaf de kop naar de staart drie of vier
sneden door het spek. Het spek werd in repen dwars op
de lengterichting van de walvis met behulp van de kaap-
standers eraf getrokken.

Ook het flensen in de tijd der zee- en ijsvisserij
is in grote trekken bekend door beschrijvingen van Frie-
drich Martens, Zorgdrager en Scoresby en de naamloze
schrijver  van „De walvischvangst". 62) De takels en
jijnen, welke hierbij werden gebruikt, vormden een inge-
wikkeld samenstel, dat slechts op weinige van de vele
afbeeldingen duidelijk en min of meer volledig wordt
aangegeven.63) In het onderhavige werk ontbreken de
ruimte en de gelegenheid om het flensen aan de hand van
schrijvers en afbeeldingen uitvoerig te beschrijven.
Ik volsta met enige opmerkingen.

De walvis werd met het boegseertouw aan de bakboord-
zijde van het schip vastgemaakt, zodat het staarteinde
naar de voorsteven wees. Hij werd gekenterd, d.w.z.
om zijn lengte-as gedraaid, met behulp van het sterke·
kenterjijn, een zware takel. De haak hiervan greep in
het kenterstuk of lengstuk. Dat was de twee voet brede
reep spek, welke de vis tussen de ogen en de borstvinnen
omringde. Aan de zijde van de vis, welke van het schip
af was gekeerd, sneed men het lengstuk los en daarin
pikte men de haak van het kenterjijn. Trok men de haak
omhoog, dan scheurde het kenterstuk los, geholpen door
het flensmes van de speksnijder op de vis, en dan draai-
de de vis om zijn as, zodat men de onderzijde van spek
kon ontdoen. Het lengstuk werd in etappen omhoog ge-
trokken en tenslotte reikte het to.t de mars in de grote
mast. Het was bij een middelmatige vis 30 tot 32 voet
lang.

Het belangrijkste werk werd verricht door de spek-
snijder en zijn maat, die met laarzen voorzien van spo-
ren op de vis stonden en het spek lossneden met een
bijzonder   lang en breed   mes,    „het   mes   op   de vis" genoemd.
Zij kregen voor deze gevaarlijke arbeid op een deinende,
glibberige vis een speciale premie per vis, het ontwei-
geld. Hun helpers bevonden zich in twee sloepen, welke
aan het staarteinde respectievelijk kopeinde van het
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dier naast het schip lagen en de benodigde gereedschap-
pen bevatten. Mannen op het schip leidden de takels
of liepen in het gangspil van de twee grote kaapstanders
om de takels in te winden.

De Nederlanders waren gewoon drie sneden door het
spek overlangs de vis te maken: eerst twee ter hoogte
van de waterlijn, terwijl het dier met de buik boven
langs het schip lag, een snede aan de linkerzij en een
aan de rechterzij; later een snede midden op de rug.
In drie etappen of „kenteringen" werd het spek in repen
overdwars de vis afgesneden en -getrokken;  na de ver-
wijdering van het spek aan de buikzijde kenterde men het
dier namelijk half, m.a.w. op zijn zij, en bracht men
een derde snede midden op de rug aan.

Een zwaar karwei was het lossnijden van de baarden,
66n bos uit de linkerbovenkaak en 66n bos uit de rech-
terbovenkaak. De baarden van de Groenlandse walvis
zijn tot bijna 4 meter lang, dus een bos baarden had een
groot gewicht. De twee bossen werden op het dek gezet
en daar van tandvlees gezuiverd en in losse baarden ge-
kloofd. Men stuwde ze in het ruim tussen stutten.64)

(E) Het afmaken

Met dit werkwoord wordt hier niet het doden van de
aangeschoten walvis bedoeld, maar het kleinsnijden en in
vaten pakken van het spek. In de koude Poolzomer kon
men de flenshachjes, d.z. de grote stukken spek van de
walvis losgesneden, enige dagen - volgens Zorgdrager
drie tot vijf etmalen - los in het ruim laten liggen
zonder veel verlies door weglekken van traan. Het
voordeel hiervan was, dat het bloed, dat de kwaliteit
van de traan benadeelde, uit het spek liep. Maar daar-
na  moest men „afmaken", indien men  het  spek  niet  op  na-
burige plaatsen in het hoge Noorden kookte.65)

Voor het afmaken moest het schip rustig liggen en
zocht men kalm water op bij een groot ijsveld of in een
beschutte baai. Op het dek zette men de twintig meter
lange houten spekbank. Aan de lange voorzijde hiervan
bevestigde men de spekgoot; deze zette zich voort in de
„spekmamiering",   dit  was  een  wi jde koker van zeildoek,
welke van de spekgoot tot beneden in het ruim reikte.66)
Uit het ruim werden de flenshachjes opgetakeld door de
chirurgijn en zijn maat, die aan de „karnaat" (de takel)
trokken, en op het dek gezet. De piekeniers sleepten
met  pieker de hachjes  naar de „strandsnijders",  die  met
hun  „strandmes"  het  spek van kreng (Vlees en vliezen)
zuiverden en kleiner sneden; hun benaming herinnert aan
de activiteit op het strand tijdens de baaivisserij.
De stukken spek werden op een houten blok, de „klaas"
(van klos?) genoemd, van zwoerd ontdaan en vervolgens op
de spekbank gesorteerd volgens zachtheid en taaiheid en
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in „vinken" van een halve voet lang en twee duim breedte
gesneden. Via de spekgoot en mamiering belandden de
vinken in het ruim. Daar pakten de kuiper, de onder-
kuiper en hun helpers ze in vaten en stuwden ze onder-
deks.

Dit werk ging gepaard met veel geroep van mannen
die materiaal voor hun bediening verlangden. De wal-

visvaart duldde geen getalm wegens de korte duur van het
seizoen.

Wanneer een bemanning bij uitzondering zoveel wal-
vis ving, dat men vaten tekort kwam, stuwde men het wal-
visspek  „in  bulk",   d.w. z. men legde de flenshachjes   in
lagen, met het zwoerd naar beneden, op de bovenste laag          4
met spek gevulde vaten. Op elke laag spek strooide men
wat zout om de celwanden te conserveren en het weglekken
van traan tegen te gaan.67) Het verlies van traan door
lekkage was onvermijdelijk groter dan bij het verpakken
in vaten, afhankelijk van de duur van de thuisreis en de
temperatuur onderweg.

Was al het spek in vaten gepakt, dan liet de com-
mandeur zorgvuldig het vuile schip reinigen en „schoon
schip" maken. Het grote aantal opvarenden vergemakke-
lijkte het handhaven van de properheid, waarvoor de bij
de koopvaardij ietwat geminachte walvisschepen bekend
stonden. Na het afmaken en het reinigen van het schip
ging men weer op walvis kruisen of begon de thuisreis.

(F) Het traankoken

Het koken van traan uit walvisspek en robbespek
vond tot omstreeks 1670 overwegend plaats in het hoge .
Noorden, en wel tijdens de baaivisserij en de zeevisse-
rij, de laatstgenoemde in haar eerste fase, welke in we-
zen een verlengstuk van de baaivisserij was. Daarna
werd het traankoken in West-Europa bij een der thuisha-
vens verricht. Het koken in het hoge Noorden, met name
op de kusten van Noord-Noorwegen, IJsland, Spitsbergen
en Jan Mayen, had belangrijke voordelen. De traan uit
vers spek gewonnen ( „gezoden",   zei  men)   was   over  het   al-
gemeen van betere kwaliteit dan traan uit oud spek bij
de thuishavens verkregen, dus bracht hogere prijs op.
De baaivissers, alsook de Basken die sinds omstreeks
1640 vers spek aan boord van hun s6hepen kookten, vonden
de in Europa geproduceerde walvistraan minderwaardig.
Een Franse schrijver weet het verlies van afzet van Ne-
derlandse traan lblijkbaar in de 17de eeuw) in Frankrijk
aan de slechtere kwaliteit, vergeleken met de Franse
traan, welke door Basken aan boord was gekookt.68)   De
Britse Muscovy Company, welke zich steeds tot de baai-
visserij heeft beperkt, klaagde in 1654, dat „foreigners
vend their worst and foulest oil (being for the most
part blubber oil and very ill sented) in this Common-
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wealth".69) Met „blubber oil" bedoelde zij waarschijn-
lijk traan, welke bij de thuishavens was geproduceerd,
en met „foreigners" de Nederlanders, destijds reders  van
de meeste walvisschepen op de zeevisserij. En een Ne-
derlandse schrijver gaf omstreeks 1650 toe, dat de in
Nederland gekookte traan „sterker en onaangenamer van
reuck is, dan die vers gekoockt is".70)

Naast de betere kwaliteit van de traan was een
tweede groot voordeel van het traankoken in het Noorden,
dat het vervoer van traan naar de thuishaven minder
ruimte in beslag nam dan het vervoer van spek in vaten,
zodat het traankoken in het Noorden veel scheepsruimte
bespaarde. Uit 50 vaten spek kookte men namelijk om-
streeks 40 vaten traan. Scheepsruimte vormde in het
Noorden altijd een probleem, omdat de reders liever een
vrachtschip leen zogenoemd „naschip") later  in het  sei-
zoen stuurden of walvisprodukten tot het volgende sei-
zoen achterlieten dan bij het begin van het seizoen een
schip te veel uit te reden, hetgeen hun duurder zou uit-
komen. Om scheepsruimte te sparen liet men de grote
gereedschappen, zoals sloepen, vaten, bouwmateriaal en
waarloos hout (reservescheepshout) zoveel mogelijk op de
landstations achter, ondanks de achteruitgang in kwali-
teit door het harde Poolklimaat.

Daartegenover stond, dat het koken zelf in het hoge
Noorden hogere kosten met zich bracht dan bij de thuis-
haven. In de Poolstreken moesten kokerijen, opslag-
plaatsen voor gereedschap en produkten, herstelwerk-
plaatsen voor walvisgereedschap en vaatwerk, en barakken
voor het talrijke personeel op de landstations worden
opgericht. Het vervoer van het vele benodigde mate-
riaal daarheen en de grote slijtage aan gebouwen en in-
ventaris wegens het harde klimaat veroorzaakten extra
kosten.

Een tweede nadeel was het verlies van traan door
gebrek aan tijd, arbeid en gereedschap, waardoor het ko-
ken, koelen en tappen van traan in vaten dikwijls on-
doelmatig plaatsvond en grondstof niet of onvoldoende
werd benut. Wanneer men traan onvoldoende gekoeld in
vaten tapte, verhoogde dit de kans op lekkage, daar de
traan bij het afkoelen uitzette.

Een derde nadeel was het verlies van bijprodukten,
welke men wegens schaarste van arbeid en gereedschap
niet kon winnen of wegens schaarste van scheepsruimte
moest achterlaten. De uitgekookte vinken, prut of lil
genoemd, bevatten nog vrij wat traan, maar bleven onge-
bruikt achter, dikwijls in grote hoeveelheden, zodat
acht Engelse matrozen die in 1630 per ongeluk op Spits-
bergen werden achtergelaten, zich de hele winter groten-
deels hiermee konden voeden.71) In Nederland werden
het prut en lil opgekocht (een bekende bijnaam of fami-
lienaam  in de Zaanstreek was „Prutkoper")  en  in  oude  va-
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ten open in de zon gezet, die er nog wat traan uitbraad-
de. Die traan werd afgeschept en verkocht of weer ge-
kookt. Men verkocht de verkregen bruine traan aan de
leerbewerkers 72) en het prut als hondevoer.

Wegens de hoge vaste kosten loonde het traankoken
in het hoge Noorden dan ook slechts zolang de bezet-
tingsgraad der kokerijen hoog was, d.w.z. zolang men de
walvissen dicht bij de landstations ving en de aanvoer
van deze dieren ruim was.

Het schijnt, dat vanaf omstreeks 1640 die aanvoer
verminderde en dat de vangst met sloepen die opereerden
vanaf landstations, moest worden aangevuld met zeevisse-
rij, uitgeoefend door schepen welke buiten het gezicht
van de landstations kruisten, vissen in open zee afspek-
ten en het spek naar de kokerijen op de landstations
brachten. Omstreeks 1670 was de grondstofaanvoer te
gering of te onregelmatig om de landstations op Spits-
bergen en Jan Mayen nog aan de gang te houden. Zij
werden verlaten na verwijdering van al de roerende in-
ventaris, voorzover deze waarde had.

Het bedrijf op de landstations is in  rote trekken
en beknopt beschreven door drie Britten.73) Deze be-
schrijvingen kunnen worden aangevuld met terloopse mede-
delingen uit Nederlandse documenten en met afbeeldingen,
waarvan ik er vier ken.74) Deze gegevens verschaffen
tezamen voldoende inzicht, mede omdat de Nederlandse
baaivissers in hoofdzaak op dezelfde wijze als de Brit-
ten tewerk gingen en omdat het baaibedrijf waarschijn-
lijk weinig afweek van de techniek op traankokerijen la-
ter bij de thuishavens toegepast.

In de eerste jaren van de baaivisserij moesten de
Britten en Nederlanders veel improviseren en experimen-
teren, omdat het bedrijf en de omstandigheden in het
Noorden voor hen nieuw waren. Zij volstonden met tij-
delijke inrichtingen, zolang de blijvende winstgevend-
heid van de walvis- en robbevangst onzeker was. Zij
sloegen tenten van zeildoek op om hun gereedschap en
vaatwerk te beschermen en het personeel te huisvesten.
De traankokerijen waren ketels op een geimproviseerde
stellage zonder schoorsteen gezet. Aanvankelijk dien-
den reservesloepen als bank om daarop het spek klein te
kappen en te verzamelen en als reservoir om traan af te
koelen en vuil daaruit te laten bezinken.

Enige jaren later, toen de walvisvangst - in tegen-
stelling tot de robbejacht - een duurzaam lonend bedrijf
was gebleken, bouwden de Britten en Nederlanders houten
loodsen ter vervanging van de minder solide tenten, maar
de loodsen behielden  de  naam „tent". Daarnaast verre-
zen grote fornuizen, elk met twee ketels en mibschien
met hoge schoorstenen, stevig gemetseld van bakstenen en
kalk, welke als ballast uit West-Europa waren aange-
voerd. Twee schilderijen uit de jaren 1630-39 geven
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een levendig beeld van landstations op Spitsbergen of
Jan Mayen in de bloeitijd der baaivisserij.75)

Voorts heeft men in onze eeuw op Jan Mayen de res-

ten van een sleephelling ontdekt, welke bestaat uit hal-
ve palen, naast elkaar gelegd. Deze helling diende de
Nederlanders ongetwijfeld om walvissen en sloepen hoger
op het strand te halen en deze onder beter bereik te

brengen.76)
Op de vermelde schilderijen ziet men traankokerij-

en, welke elk bestonden uit een dubbele oven, d.w.z. een
rechthoekige oven met twee grote open traanketels daar-
boven, opgetrokken van metselwerk met afgeschermde vuren
en een hoge schoorsteen. Elke ketel kon ongeveer vijf
vaten spek bevatten. Een oprit stelde het personeel in
staat om zonder ladder of trap vanaf de grond bovenop
het fornuis te gaan en daar de spekvinken vanaf een
draagbaar in de ketel te werpen. Aan de ene lange zij-
de van het fornuis of de oven stonden spekbanken, waarop
personeel spekhachjes tot vinken sneed. Bovenop het
fornuis stonden twee mannen met lange koperen lepels in
de ketels te roeren om aanbranden van het spek te voor-
komen. Voordat de vinken in de ketel gingen, werd de
bodem met een halve ton water bedekt om aanbranden te
vermijden.

Aan de andere lange zijde van het fornuis stond een
rij houten bakken met daarboven een rooster. Daarin
werd de uitgekookte traan uit de ketels geschept om af
te koelen en vuil te laten bezinken; de uitgekookte
vinken bleven achter in de ketel of op het rooster.   Op
een lager vlak stond een tweede rij houten bakken, voor
tweederde gevuld met zoet water, waarin men de traan uit
de bovenste rij bakken overtapte om verder te zuiveren.
Uit de onderste bakken liet men de traan door ggten in
vaten lopen. In de eerste jaren werd slechts een koel-
bak gebruikt om traan te koelen en te zuiveren; als
koelbak deed zoals gezegd een reservesloep dienst. Na

het oprichten van duurzame kokerijen leidde men de traan
door twee koelbakken, hetgeen een grote verbetering be-
tekende.

Na het dichtmaken der vaten door de kuiper en zijn
helpers werden zij in de voor anker liggende schepen ge-
bracht. Daar traan lichter dan water is, bleven de ge-
vulde vaten drijven en konden zij aan elkaar gebonden en
naar de schepen worden geboegseerd. De restanten van
het uitgekookte spek werden gebruikt om de vuren onder
de ketels te stoken of weggegooid.

Het traankoken bij Europese thuishavens geschiedde
in grote trekken op dezelfde wijze als in het hoge Noor-
den. Enige afbeeldingen van kokerijen in Nederland,
Duitslarid en Brittannia bevestigen deze overeenkomst.77)
Wel was boven sommige fornuizen een dak op palen aange-
bracht, zodat de kokers geen last van regen hadden.
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Evenals andere brandgevaarlijke bedrijven, bijvoorbeeld
kalkbranderijen en metaalgieterijen, moesten traankoke-
rijen volgens overheidsvoorschrift buiten de stadswallen
en dorpskernen worden gevestigd.

Bij de thuishavens waren meer ruimte, personeel,
gereedschap en tijd dan in het Noorden beschikbaar.
Daardoor kon het traankoken zorgvuldiger dan op landsta-
tions en aan boord geschieden en konden bijprodukten be-
ter worden gebruikt. Deze voordelen vergoedden vermoe-
delijk het nadeel van het koken van oud spek, dat maan-
den tevoren in de IJszee in vaten was gepakt. De tech-
nische voorsprong in het thuisland blijkt bijvoorbeeld
uit het feit, dat in Nederland de traan uit de ketels
door drie koelbakken werd geleid,78) tegenover twee
koelbakken in het Noorden.

Zorgdrager deelt mee, dat op de traankokerijen in
Noord-Holland roodkoperen ketels werden gebruikt, in
Zuid-Holland ijzeren potten.79) De verklaring van dit
verschil heb ik niet gevonden.

Bij de Europese thuishavens konden de traankokerij-
en spek van meer dan een reder op de walvisvangst of
robbejacht en bovendien vislever en andere dierlijke
vetten verwerken. Daarom splitste het traankokersbe-
drijf zich in Europa af van het redersbedrijf. De
meeste reders exploiteerden geen eigen kokerij, welke
slechts enkele weken per jaar in bedrijf zou zijn. Zij
lieten meestal het traankoken in loon door exploitanten
van zelfstandige kokerijen verrichten, omdat dezen door
verwerking van andere vetten dan walvisspek een betere
bedrijfsbezetting konden bereiken.

Parten in traankokerijen werden steeds gescheiden
van parten in walvisschepen en -vleten verhandeld. Het
lag echter voor de hand, dat vele walvisreders ook par-
ten in kokerijen bezaten, omdat zij ook belang bij dit
bedrijf hadden.

( G) De  thuisreis

Wanneer een walvisschip een volle lading had en
„vol en zoet" was (een uitdrukking ontleend aan de ha-
ringvisserij), hees het de vlag in top (de top van de
grote mast) om aan andere schepen te berichten, dat het
huiswaarts ging en bereid was brieven voor het vaderland
mee te nemen. Was er geen gelegenheid tot praaien en
brieven overhandigen, dan deelden de achterblijvenden
het aantal gevangen vissen mee door met de muts te
zwaaien; elke zwaai betekende een vis. De reders za-
gen namelijk verlangend uit naar berichten van hun sche-
pen over de vangst. Deze berichten hadden grote bete-
kenis voor het beloop van de traanprijs op de beurs en
werden snel gepubliceerd.

Tijdens de thuisreis viel er weinig werk te doen.
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De gereedschappen werden in goede staat gebracht en op-
geborgen, de lijnen werden op het dek zorgvuldig ge-
droogd en het schip kreeg een laatste grote schoonmaak-
beurt. De opvarenden brachten de overblijvende tijd
door met het schoonmaken van walvisbaarden, het herstel
van kleding en schoeisel, het breien van kledingstukken
en het vervaardigen van uiteenlopende nuttige en sier-
lijke voorwerpen uit hout, balein, walrus- en narwaltan-
den en andere materialen. Deze voorwerpen werden dik-
wijls versierd met voorstellingen van walvissen en sche-
pen en genieten thans als walvisvaarders-volkskunst gro-
te belangstelling bij verzamelaars.80)

Spoedig na het binnenvallen van het schip in de
thuishaven kwam de boekhouder aan boord om aan de maand-
gelders hun verdiende maandgeld uit te betalen en aan de
partgelders een voorschot op de opbrengst van de lading
te verstrekken. De eindafrekening met de bemanning
vond plaats, als de traan was gekookt en 4eroeid, d.w.z.
gemeten door de ambtelijke traanroeier.81) De afmon-
stering geschiedde op de dag van aankomst of op de vol-
gende dag. De meeste walvisvaarders besteedden het
ontvangen geld aan nuttige dingen, bestemd voor hun
huisgezin, en borgen het overschot in hun zak, bestemd
voor de spaarkous. De zorgelozen onder hen zetten de
bloemetjes buiten op de wijze, beschreven in een bekend
matrozenlied:

"Wanneer men komt weer t'Amsterdam,
Of waar men 't laatst zijn afscheid nam,
Dan zoekt elk weder naar zijn weerd *,
Alwaar al 't geldje word verteert
Met dag en nacht te drinken
En   rinkinken. " 82)

*  Waard, slaapbaas.

(H) De robbevangst

Dit bedrijf heeft in Nederland nooit de betekenis
van de robbevangst in BrittanniU en Noord-Duitsland ge-
kregen. Een geheel bevredigende verklaring is niet te
geven. Het bedrijf bleef van geringe omvang, totdat
omstreeks 1825 de Groenlandse walvis even schaars als de
Noordkaper was geworden. De robbevangst werd toen in
plaats van aanvullend bedrijf het hoofdbedrijf van de
IJszeevaart. Men moet onderscheiden tussen de walrus-
jacht en de zeehondenvangst, d.i. de jacht op andere
robben, met name de Groenlandse of zadelrob en de klap-
muts.

(a)  De   walrusvangst

Deze is de oudste jacht in de Noordelijke IJszee.
Zij werd geopend door de Britten in 1604 op Bereneiland -
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afgezien van de jacht door Noren in Noord-Noorwegen
sinds de Middeleeuwen uitgeoefend. Tot 1610 doodden de
Britten daar duizenden walrussen per seizoen. Van vele
dieren namen zij alleen de kop wegens de tanden en de
rest lieten zij liggen voor de zeevogels. Op het land
was het doden van deze langzame dieren betrekkelijk ge-
makkelijk. Overal waar zij in groot aantal voorkwamen,
werden zij ijverig gejaagd en snel uitgeroeid. Reeds
in 1610 was de vangst op Bereneiland zo verminderd, dat
de Britten haar verplaatsten naar Spitsbergen. Ook
daar werd de walrus spoedig uitgedund. De opkomst van
de walvisvaart verkleinde de betekenis van de minder 10-
nende walrusvangst aanzienlijk. Zij heeft tijdens de
bloeitijd der walvisvaart slechts een ondergeschikte
plaits ingenomen, zowel bij de Britten als de Nederlan-
ders.83)

De walrus, door oude schrijvers ook zeepaard (sea-
horse) genoemd, werd in de eerste plaats gedood om het
ivoor van de twee lange stoottanden in de bovenkaak,
waarnaar hij soms zee-olifant heette, in de tweede
plaats om het spek, in de derde plaats om de huid.84)
De tanden brachten per ons een hogere prijs dan oli-
fantsivoor op, omdat ze minder spoedig geel worden.85)
Men hakte de kop af, kookte hem en trok de tanden eruit.
De  „Jutten",  d.z. de Sleeswijk-Holsteiners  die  in  een
arme streek woonden, gebruikten bovendien de platte kie-
zen om daarvan knopen te maken.86)   Vele walvisvaarders
zagen neer op de walrusvangst, welke veel minder op-
bracht dan hun bedrijf. Friedrich Martens vertolkte
hun mening als volgt:  „Man sieht wohl hundert Walrosse,
darunter einer kaum gute Zahne hat, dieweil sie klein
sind, auch gar keinen oder nur einen haben." Het spek
was van slechte hoedanigheid, „alles mit Fleisch durch-
zogen wie Schweinefleisch", volgens Martens.87) Een
walrus leverde gemiddeld slechts een half kwarteel
traan.88) Ook de huid - de derde bruikbare zaak van de
walrus - achtte men weinig waard. Hij is bijzonder dik
en taai en werd in de Middeleeuwen tot leder, o.a. tot
sterke riemen, verwerkt. Maar na de Middeleeuwen werd
het leder overvloediger en goedkoper, omdat men meer en
gemakkelijker bewerkbare huiden van huisdieren (o.a. uit
de Amerika's) ter beschikking kreeg. Men verloor bij-
gevolg alle belangstelling voor walrushuiden.

De beste wijze om de walrus te vangen was op het
land. Met sloepen landden de jagers op een strand waar
walrussen zich in groot aantal ophielden. Deze dieren
hadden geen natuurlijke vijanden en bekommerden zich
aanvankelijk niet om mensen. Met geschreeuw en stenen
trachtte men de trage dieren landinwaarts te drijven.
Intussen maakte  men  ze met lensen af. Geweerkogels  en
hagel hadden weinig uitwerking op de taaie kolossen.
Men gebruikte ten hoogste hagel om de dieren te ver-
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blinden. De walruslens moest zeer scherp en gehard
zijn om de dikke, taaie huid te doorboren.89) Van dode

dieren vormden de jagers een „waterschans" tussen de le-
vende dieren en de zee. Daarop namen enige mannen
plaats, die de walrussen welke de schans beklommen,
doodstaken. De andere jagers konden intussen uitrusten
en hun gehavende wapens verzorgen. Op deze wijze maak-
te men in enkele uren honderden walrussen dood. De

jacht was eenvoudig, maar niet zonder gevaar, want de
dieren sloegen met de stoottanden woest om zich heen en
lieten zich op een steil strand als een bal in elkaar
gedoken naar het water rollen.90)

Toen na enige jaren de vangst op het land zelden
meer de vele moeite loonde, vervolgde men de walrus bij
gelegenheid op het ijs en in het water. Deze jacht was
veel moeilijker, want op het drijfijs komt het dier zel-
den in grote kudden voor en in het water is het zeer
vlug in zijn bewegingen. Men moest het op het ijs met
een kogel in de kop neerleggen, anders ontkwam het in
het water, of men moest het in het water harpoeneren.
Daarvoor gebruikte men een speciale walrusharpoen, welke
kleiner dan de walvisharpoen is, maar veel stijver, om-
dat hij door de dikke huid moest dringen.89) De walrus
is bovendien agressief. Dikwijls vielen achtervolgde

dieren of hun soortgenoten de jagers aan en trachtten de
sloep met de stoottanden lek te stoten of te doen kante-
len.91) Het is dan ook geen wonder, dat de walrusjacht
weinig werd uitgeoefend. Men stak het geharpoeneerde
dier met de walruslens dood en moest het daarna stevig
vastmaken, daar het na zijn dood dadelijk zonk. Men

boegseerde het naar het land, dat zelden veraf was, of
naar een ijsschots, trok het op het droge, hakte de kop
af en sneed soms het spek eraf om dat in vaten te pakken
of ter plaatse te koken.

(B) De zeehondenjacht

De eigenlijke robbejacht gold de Groenlandse zee-
hond of zadelrob als de talrijkste robbesoort, en in
mindere mate de grotere klapmuts. De zadelrob zoekt in
maart in groct aantal de traditionele barings- en pa-
ringsplaatsen op het drijfijs in de Witte Zee, bij Jan
Mayen eiland en bij New Foundland op. De robbejagers
voeren daarheen, in de eerste plaats wegens de concen-
tratie van een groot aantal oude en jonge dieren in een
klein gebied, in de tweede plaats wegens de hoge waarde
van het witte bont der pasgeboren jongen. Hun bont
heette „whitecoat" en bracht een hogere prijs op dan de
donkerder vacht van oudere robben. Ook het spek was
waardevol, omdat het uitstekende traan leverde.

Vanuit de mast werd de positie der robbekudden op
het drijfijs verkend. De plaats der robbenkolonies
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varieerde van jaar tot jaar, afhAnkelijk van de gesteld-
heid van het drijfijs. Dicht ijs belette de nadering
tot de robben en betekende verkorting van het korte,
drie tot vier weken durende seizoen, dus verlies van
buit en geld. Ook storm was nadelig, omdat daardoor
het drijfijs ging kruien en pasgeboren jongen, welke nog
niet konden zwemmen, in massa's verdronken.

Bij gunstige gelegenheid liet de commandeur de
sloepen te water en roeide men naar een schots waarop
vele robben lagen. Intussen hieven de roeiers een luid
geschreeuw aan, zodat de dieren schrokken en aarzelden
in zee te springen en te ontkomen. In het water zonken
zij na hun dood en goede jagers doodden dan ook geen
zwemmende robben. De jagers waren gewapend met geweren
en met stokken, voorzien van een ijzeren haak of spoor.
Met het stompe achtereind van de haak sloegen zij de
robben op de gevoeligste plek, de snuit, waardoor de
dieren werden gedood of althans bedwelmd. Dat was bo-
vendien de beste methode om de vacht niet te beschadigen
en daarom werd het geweer zo weinig mogelijk gebruikt.
Om die reden heette de jacht ook „robbeplag" en de jager
„robbeslager". De jagers haakten hun stok in de kaak
van het dode dier en sleepten het naar de sloep. Daar-
na roeide men naar een andere schots en sloeg of schoot
daar robben, totdat de sloep vol was of er geen robben
meer binnen bereik waren of de korte dag eindigde.   In
de lente waren de dagen in de IJszee nog kort, in tegen-
stelling tot de zomer, waarin de walvis op alle uren van
het etmaal werd gejaagd.

Lagen de zeehonden ver van het water of wijd ver-
spreid over grote ijsvelden, dan vilden de jagers ze ter
plaatse, sneden de vacht met het spek eraan los en
sleepten ze naar de sloep of naar een verzamelplaats,
waar later een sloep de opgestapelde huiden afhaalde.
Op een ruim ijsveld, liever dan aan boord, richtte men
daarna de „slachteri j"   in,   waar de huiden  van   spek   en
vlees werden ontdaan. Wegens het vele bloed dat robben
bezitten, deed men dit vuile werk bij voorkeur buiten-
boord. Het reinigen der huiden en het conserveren
hiervan door spannen, drogen en zouten vereisten veel
vakmanschap. Het spek werd in vaten verpakt om daaruit
bij de thuishaven waardevolle traan te koken.

Robben in kleine groepen of alleen op het ijs aan-
getroffen werden met het kogelgeweer gejaagd. Daarvoor
waren goede schutters nodig, die de kop troffen, zodat
het dier terstond dood neerviel en de pels niet door ko-
gels werd beschadigd. Wanneer in mei de jonge dieren
gingen zwemmen en de robben zich verspreidden, loonde de
robbejacht als hoofdbedrijf niet meer en gingen de rob-
bevangstschepen op de walvisvangst of naar huis.92)

De inspanning en gevaren van de robbejacht waren
groter dan die van de walvisvaart en de opbrengst was
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dooreengenomen kleiner. De robbevangst vond plaats in
april, als de Poolnachten nog lang en donker waren en
hevige stormen het ijs zwaar deden kruien, zodat meer
robbe- dan walvisschepen werden verbrijzeld. Bij zons-
ondergang moesten de robbeslagers aan boord terug zijn,
want op het ijs zouden zij doodvriezen. Als het drijf-
ijs dicht was, moesten zij de sloep achterlaten en grote
afstanden te voet afleggen om de robben te naderen en ze
naar de sloep te slepen. Op oneffen velden en over ijs
met vele spleten was dat werk zeer vermoeiend en haalden
zij soms een nat pak met grote kans op bevriezing, als
er geen kameraden in de buurt waren, die van hun lichaam
droge, warme kleren gaven.93)

De klapmuts was groter en aanvalslustiger dan de
Groenlandse rob en kon fel bijten. Om deze reden en
omdat zij in kleinere groepen voorkwamen, werden zij
meer met het geweer gejaagd dan de Groenlandse robben.

In de 17de en 18de eeuw hebben Nederlanders gere-
geld, eerst op grote schaal, maar spoedig op kleine
schaal, Kaapse zeeleeuwen, robben genoemd, aan de west-
kust van de Kaapkolonie gejaagd om de huid en de traan.
Deze jacht was strandbedrijf. In het water kon men de
Kaapse rob niet jagen.

(10) De ontwikkeling van de techniek

Ik heb de indruk, dat de meeste technische ver-
nieuwingen in de Noordelijke walvisvaart zijn toegepast
in de eerste halve eeuw van haar bestaan tussen 1612 en
1670, d.w.z. tijdens de opkomst van de baaivisserij en
de overgang van baai- naar zee- en ijsvisserij.   In de-
ze jaren hebben de Basken, Britten en Nederlanders de
technische aanpassing van het bedrijf aan de veranderde
omstandigheden tot stand gebracht. Mijn indruk berust
op sporadische, maar belangwekkende waarnemingen.   Ik
verwijs bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van eenvoudi-
ge, geImproviseerde traankokerijen in het hoge Noorden
naar doelmatiger kokerij in duurzame installaties en
verdere verbetering hiervan in West-Europa, waar drie in
plaats van twee koelbakken werden gebruikt.

Ook de ingrijpende verandering in de bedrijfsuit-
oefening door de overgang van baai- naar zee- en ijsvis-
serij heeft een grote aanpassing van de techniek ver-
eist, welke met succes is volbracht. Men denke hierbij
aan de uitwendige en inwendige versterking, welke bij
schepen moest worden aangebracht, en aan de kunst van de
navigatie tussen het drijfijs. De opvallendste aanpas-
sing was het invoeren van het traankoken door de Basken
aan boord van het moederschip, waarvoor zij verschillen-
de vraagstukken moesten oplossen, bijvoorbeeld koeling
van het fornuis, opdat dit het schip niet in brand zou
steken. Het succes van hun aanpassing blijkt uit de
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navolging van het traankoken aan boord door walvisvaar-
ders van de Verenigde Staten sinds de 18de eeuw.

De stroom van uitvindingen en technische verbete-
ringen, waardoor Nederland in de 17de eeuw op de voor-
grond van de ontwikkeling der techniek trad, heeft ook
de walvisvaart in bescheiden mate geraakt. Een klein
deel van deze uitvindingen is geoctrooieerd door de Sta-
ten-Generaal en de provinciale Staten. Een van de wei-
nige octrooien, welke in ons land voor de walvisvaart is
verleend, had betrekking op het afmaken. De aanvraag
was afkomstig van de Zaandamse chirurgijn Abraham Le-
nertsz Vos, alias Vrolingh, die men ook ontmoet als de
samensteller van een geneeskundige handleiding voor
schepelingen, het veelgebruikte „Pestboeckje". Moge-
lijk heeft hij, evenals vele andere Zaanse chirurgijns,
een reis op de walvisvangst gedaan en heeft hij zijn
uitvinding ontleend aan zijn praktische ervaring, opge-
daan  terwijl hij tijdens het afmaken meewerkte. Hij
verzocht in 1619 aan de Staten-Generaal voor tien jaar
octrooi voor een door hem uitgevonden instrument. Dit
zou twee mannen in staat stellen om walvisspek klein te
snijden en gemakkelijk meer te verrichten „als anders
16 oft 18 matroosen nu doen met grooten arbeyt ende sla-
vernie". Een tweede voordeel zou zijn, dat het kleiner
gekapte spek meer traan zou opleveren.

De Staten-Generaal wonnen eerst het advies van be-
windhebbers der Noordsche Compagnie in. Dat luidde, na
vertoning van een model door Vos, gunstig, zodat het oc-
trooi is verleend voor zeven jaar.94) In 1628 is het
op aanbeveling van bewindhebbers van de kamer Enkhuizen
der Noordsche Compagnie verlengd met zeven jaar;  Vos
woonde toen in Enkhuizen. 94) In hoeverre zijn uitvin-
ding een succes is geweest, blijft onbekend. Naar de
aard hiervan kan men slechts raden. Mogelijk was zij
een samenstel van kavmessen, welke gelijktijdig het
spek klein sneden.95)

Andere verbeteringen betroffen de vangst zelf. In
de verzameling voorwerpen, teruggevonden in het overwin-
teringsverblijf van Willem Barendsz en zijn mannen op
Nova Zembla, 1596/97, en thans aanwezig in het Rijksmu-
seum te Amsterdam, zag ik een kleine harpoen, waarvan de
ring liep door een gat in de schacht en dus niet kon
verschuiven. Na het begin van de Nederlandse walvis-
vaart in 1612 is deze constructie spoedig vervangen door
een betere, bestaande uit een harpoen met een ring welke
om de schacht sloot en vrij op en neer kon schuiven.

Het lag voor de hand, dat men de ballistiek zou
trachten te gebruiken voor het schieten van de walvis
met de harpoen en voor het doden van de vastgemaakte,
aangeschoten walvis. Ballistisch kon men immers de
walvis van veel grotere afstand treffen dan met de hand-
harpoen en de handlens. Twee soorten techniek stonden
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voor proefneming ter beschikking, de vuurwapentechniek
met haar musketten, draaibassen en kanonnen, en de vuur-
werktechniek met haar vuurpijlen en raketten. Beide
soorten ballistiek ondergingen in de 17de eeuw grote
verbetering en hebben tot ver in de 19de eeuw met elkaar
in de walvisvangst om de voorrang gestreden. Tussen
1864 en 1870 leek het, of de vuurwerktechniek aan de
winnende hand was en de moderne walvisvangst, welke de
grote vinvissen overmeestert, zou openen. Maar in 1864
begon de Noorse robbevangerkapitein Svend Foyn met ver-
betering van het harpoenkanon en tegen 1870 had hij dit
z6 vervolmaakt, dat de vuurwerktechniek geheel van de
baan verdween.

Belangwekkend is een vroege, Nederlandse proefne-
ming met vuurwerk in de walvisvangst in 1637. Een ze-
kere Abraham Speeck, schilder te Amsterdam, heeft zich
als uitvinder onder andere met een vuurpijl voor de wal-
visvangst bezig gehouden. In 1630 kreeg hij een oc-
trooi voor een watermolen, welke zonder wind door zijn
eigen water aangedreven zou worden,96) een technische
droom welke destijds vele Nederlanders hebben gekoes-
terd. Hij was ook „vuurwerker" (vuurwerkmaker) en
schilder, evenals Isaack Speeck, een jonger familielid,
mogelijk zijn zoon.97) Beide Speecks kregen in 1646
octrooi voor „een inventie van het breken van ijs op de
rivieren", waarschijnlijk door middel van explosiestof.
98)

In 1637 sloot Abraham Speeck een overeenkomst met
de van elders bekende commandeur Cornelis Pietersz IJs,
die op zich nam om „seecker nieu geinventeert instru-
ment oft vierwerck" te beproeven, „dienende, soo geseyt
werde, om lichtelyck (d.i. gemakkelijk) ende met een ge-
rede   middele den walvisch te vangen". De vuurpijl of
raket was gemonteerd op een lange sparre (stok), welke
ongeveer 45 pond woog (met de vuurpijl inbegrepen?).99)
Er blijkt niet of de vuurpijl de handharpoen dan wel de
handlens verving. Het is mogelijk, dat aan de vuurpijl
een harpoenlijn was bevestigd, zodat hij de walvis aan
de sloep vastmaakte. Het is ook mogelijk, dat de vuur-
pijl de lens verving en bestemd was de walvis te doden,
zoals in de 19de eeuw de „bomb lance", afgeschoten uit
een geweer, met hetzelfde doel is gebruikt. Of de
vuurpijl een kleine bom droeg, welke in de walvis moest
ontploffen, is niet bekend;  mogelijk was de techniek
daartoe nog onvoldoende gevorderd.

Op 24 april 1638 liet IJs twee andere Nederlandse
commandeurs als getuigen voor een Amsterdamse notaris
verklaren, dat hij in 1637 in tegenwoordigheid van hen
en van andere uitgenodigde commandeurs uit Holland en
Zeeland   in de Mauritiusbaai bij Spitsbergen Speecks   uit -
vinding had beproefd. De uitwerking hiervan op de wal-
vis was echter niet groter dan die van een musket, dat
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door de getuigen reeds dikwijls was beproefd. Uit de-
ze korte verklaring is niet duidelijk, of met het mus-
ket een harpoen met een lijn is afgeschoten, dan wel
een·  kogel of hagel, bestemd   om de aangeschoten walvis
te doden. De getuigen noemden twee bezwaren tegen de
vuurpijl. Deze was gemonteerd op een lange spar of
stok en het gewicht daarvan was te groot om de pijl zui-
ver te richten. Ook bemoeilijkte de zeegang, m.a.w.
de voortdurende beweging van de sloep, het zuiver mik-
k6n.100)

Deze verklaring diende blijkbaar om IJs te dechar-
geren tegenover Speeck. Hij had waarschijnlijk van
Speeck geld voor zijn proefneming met de vuurpijl ont-
vangen;  tijdens de hele geschiedenis van de walvis-
vaart hebben ervaren harpoeniers zich meestal onwillig
getoond om met harpoengeweren en raketten te experimen-
teren en het lag daarom voor de hand, dat Speeck IJs
met geld moest overhalen zijn uitvinding te toetsen.
Na het mislukken hiervan raakte IJs met Speeck in ge-
schil, toen Speeck geld terugeiste. Cornelis Witsen,
schepen van Amsterdam, en Floris Adriaensz Raep traden
op als scheidsrechters en beslisten, dat IJs aan Speeck
100 Carolusguldens moest betalen. Dit bedrag is inder-
daad namens IJs aan Speeck voldaan.100)

Er was nog een andere band tussen Speeck en de wal-
visvangst. Hij wordt ook vermeld als schilder, o.a.
van miniaturen.101) Hij heeft een schilderij van het
Deense landstation op Spitsbergen gemaakt en het geda-
teerd op 1634.102) Ook dit werk wijst op zijn belang-
stelling voor de walvisvaart in de jaren 1634-37.

Latere proefnemingen met vuurpijlen en vuurwapens
door Nederlandse walvisvaarders zijn mij niet bekend.
Eerst in 1731 werden deze proefnemingen hervat en wel
in Brittanni6, niet toevallig het land waar de indus-
triale revolutie zou beginnen.

Er zijn bovendien nog enige octrooien inzake het
verwerken van de walvis in Nederland bekend. In 1673
kreeg een zekere Willem Jansz Saerdam, woonachtig te
Amsterdam, octrooi   om uit „uytgesoden traenvincken"
lijm te maken.103) In 1700 kregen Jacob Moises en Jo-
seph Ruytendorp te Rotterdam samen een octrooi voor
hetzelfde proc6d6.104) In 1702 ontvingen Pieter de
Jager en Jacob Noorthey, de laatste een bekend walvis-
reder te Rotterdam, samen octrooi voor het koken van
lijm uit walvisstaarten.105) En in 1704 verwierf een
zekere Dirk Both octrooi voor het maken van lijm uit
walvisvinken.106) Het is opvallend, dat omstreeks
1700 zovele mensen in Nederland zich met dit proc6d6
bezighielden.

Ook   op het gebied van verwerking van walvisbaard,
walvisbeen of balein is er grote vordering gemaakt.   In
de eerste jaren van de walvisvaart wist men in Nederland
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niet goed, wat men met dit onbekende materiaal kon aan-
vangen en zocht men naar een bestemming hiervoor. Uit

deze tijd zijn enige octrooien voor baleinbewerking be-
kend. Het eerste is omstreeks 1621 verleend aan een
Engelsman, John (of Jan) Osborn, die in zijn land van
herkomst waarschijnlijk met balein reeds vertrouwd was
geraakt voordat Nederlanders dit materiaal kenden.107)
Het octrooi gold het drukken (d.w.z. vervormen door ver-
warmen en persen) van balein. Het is niet verlengd en
in 1641 verleend aan Herman Dommer, meester ebbenhout-
werker te Amsterdam, en zijn zoon Mattheus.108)

Over lijm uit walvisdelen gekookt heb ik geen ver-
dere gegevens gevonden. Over balein is bekend, dat
het vele bestemmingen heeft gekregen, onder andere in
korsetten, paraplu's, zwepen en dozen.

In de 18de eeuw is Nederland wat uitvindingen be-
treft bij andere landen, met name BrittanniM en Frank-
rijk, achtergeraakt. Het is dan ook niet toevallig,
dat uit de 18de eeuw geen Nederlandse geoctrooieerde en
ongeoctrooieerde uitvindingen betreffende de walvis-
vaart bekend zijn. Dit gemis aan uitvindingen beves-
tigt de indruk, dat deze bedrijfstak hier stagneerde,
technisch en economisch. In Brittanni6 daarentegen is
de gehele 18de eeuw door ge6xperimenteerd met vernieuw-
ingen. Deze hebben aan het einde van de 18de en het
begin van de 19de eeuw de Britse walvisvaart een merk-
bare voorsprong op andere landen gegeven.

**************
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HOOFDSTUK VI

DE NOORDSCHE COMPAGNIE

1. De oprichting en organisatie van de Noordsche
Compagnie

(A) De oprichting van de Noordsche Compagnie

De befaamde Noordsche Compagnie was een kartel, ge-
vormd door walvisreders in de havensteden der Nederland-
se Republiek en in functie van 1614 tot 1642. Dat kar-
tel was gebaseerd op een octrooi of wettelijk monopolie,
in 1614 door de Staten-Generaal verstrekt, dat aan de
octroyanten de walvisvangst binnen het octrooigebied der
Compagnie toestond met uitsluiting van anderen.

De periode van de Noordsche Compagnie heeft veel
meer aandacht van de Nederlandse geschiedschrijvers ge-
noten   dan het daarop volgende, veel langere ti jdperk   van
vrije mededinging in de Nederlandse walvisvaart van 1642
tot 1863. De oorzaak van deze belangstelling is mis-
schien de machtspositie van de Noordsche Compagnie, wel-
ke men analoog aan de plaats van de Vereenigde Oost-Ia-
dische Compagnie en de West-Indische Compagnie in de
transoceanische handel beschouwde.

De geschiedenis der Noordsche Compagnie is reeds
tientallen jaren geleden opvallend grondig behandeld
door S. Muller Fzn.(1872, 1874, 1897), A. Beaujon (1885),
G.W. Kernkamp (1898), S. van Brakel (1908, 1909, 1910)
en R. Bijlsma (1915).1) In 1957 heeft S. Hart een aan-
vulling over de eerste tien jaren der Compagnie gepubli-
ceerd en in 1962 heeft 'S. Dalgaard van Deense zijde de
nauwe betrekkingen tussen de Nederlandse en de Deense
walvisvangst in 1615-1660 belicht.2) Na deze reeks de-
gelijke geschriften van uitmuntende historici heb ik
weinig gegevens gevonden welke een geheel nieuw licht op
de Compagnie werpen. Een uitvoerige behandeling van de
stof uit deze geschriften lijkt mij dan ook overbodig,
zodat ik zal volstaan met een samenvatting daarvan.

De Noordsche Compagnie was samengesteld uit kamers,
welke zetelden in de voornaamste zeesteden der Repu-
bliek, evenals de V.O.C. en de W.I.C., maar id tegen-
stelling tot de twee laatstgenoemde geoctrooieerde maat-
schappijen waren deze kamers zelfstandige ondernemingen,
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welke samen een kartel vormden, en geen afdelingen van
een maatschappij. Het kartel had bijna doorlopend te
kampen met de mededinging van Nederlandse en buitenland-
se walvisreders, welke de markt voor walvisprodukten
(traan en baarden) sterk deed schommelen. In het alge-
meen kan men de geschiedenis van de Noordsche Compagnie
onderscheiden in drie tijdperken, namelijk opkomst,
bloei en neergang. Deze tijdperken zijn in het kort de
volgende:

(1) Opkomst, 1614-1622

Van 1614 tot 1618 had de Compagnie grote moeite om
vaste voet in het Noordpoolgebied te krijgen, vooral
door de agressieve houding der Britten op Spitsbergen,
maar ook door mededinging van de zogenoemde Kleine
Noordsche Compagnie op het produktieve eiland Jan Mayen.
Deze rivale was opgedoken in het stichtingsjaar der
Noordsche Compagnie, in 1614. In 1618-1622 volgde con-
solidatie van haar positie door informele overeenkomsten
met de Britten en Denen over wederzijdse eerbiediging
van jachtgebieden op Spits#ergen in 1618 en door samen-
smelting met de Kleine Noordsche Compagnie in 1622.

(2) Bloeitijd, 1622-1635, waarin de Compagnie sterk
stond, hoewel geen rustige tijd beleefde wegens botsing-
en met Basken en Denen op Spitsbergen en onenigheden
tussen de kamers.

(3) Neergang. 1635-1642

Deze is niet zozeer te wijten aan de onvermijdelij-
ke toelating van Friese mededingers tot het kartel in
1635, noch aan buitenlandse mededinging, welke eerder
af- dan toenam, noch aan het verdwijnen van de walvis,
als wel aan de opkomst van de zeevisserij buiten haar
octrooigebied, waartegen zij niets vermocht. De actie
van Nederlandse mededingers tegen het octrooi der Com-
pagnie werd vanaf 1635 zo sterk, dat het in 1642 niet is
verlengd en het kartel vanzelf ophield te bestaan.

Bij de bespreking van de verschillende kanten der
Noordsche Compagnie dient deze chronologische indeling
als achtergrond. Eerst volgt een beschouwing over de
oprichting en organisatie der Compagnie.

Wij hebben op p.35  gezien, dat er aan het begin
van 1614 drie groepen personen actief aan de walvis- en
robbevangst in het Noorden deelnamen. Zij waren de
groep van Lambert van Tweenhuysen, Jacques Niquet en
Jacques Merchys, kooplieden te Amsterdam, voorts IJs-
brand Dobbesen en Leonard Ranst, eveneens kooplieden te
Amsterdam, en een Zaandamse combinatie, welke schipper



160

Claes Cornelisz op de walrusjacht had uitgestuurd. Wij
hebben ook gezien, dat deze groepen in 1613 ernstige te-·
genslag leden door het optreden van de Muscovy Company,
welke hun schepen en die van andere buitenlandse reders
van Spitsbergen verdreef of tegen een kleine vergoeding
voor zich liet werken. Toch bleek in Nederland de
lust tot deelname aan de walvisvaart onverminderd, we-
gens de hoge winsten welke men zich hiervan voorstelde.
Die lust nam zelfs toe, want in het begin van 1614
vormden zich buiten Amsterdam nieuwe combinaties, welke
schepen op de visserij naar Spitsbergen wilden uitrus-
ten.

Het was aan de betrokken reders echter duidelijk,
dat zij zich aaneen moesten sluiten om de tegenstand van
de sterkste mededinger, de Muscovy Company, te overwin-
nen. Daarnaast beoogden zij uitsluiting van nieuwko-
mers in de visserij om de afzetmarkt van walvisprodukten
voor hen gezamenlijk te reserveren. Het beste middel
daartoe was het verwerven van een octrooi van de Staten-
Generaal. Vermoedelijk heeft de oprichting van de Ver-
eenigde Oost-Indische Compagnie in 1602 in zekere op-
zichten als voorbeeld gediend. Ook dit lichaam is ont-
staan door het samengaan van concurrerende reders en
kooplieden, die hun bedrijvigheid richtten op een gebied
(Oost-Indio) waar zij scherpe mededinging en zelfs gewa-
pende tegenstand van buitenlanders moesten vrezen, in de
eerste plaats van de Britten.

Het verlenen van een octrooi door de landsoverheid
aan particuliere personen, die aldus tijdelijk het recht
verkregen een bepaalde bedrijfstak in een bepaald gebied
te monopoliseren, kwam tijdens het commerciale of vroeg-
kapitalisme van de 16de tot en met de 18de eeuw veel
voor. De motieven voor het aanvragen en het verlenen
van zo een octrooi of alleenrecht waren van driearlei
aard.

(1)  De 16de en 17de eeuw waren voor de Zuid- en West-
europese landen een tijd van vele ontdekkingen van
nieuwe landen en zee6n en van ongekende mogelijkheden
voor economische uitbreiding. Tal van ondernemingen
werden opgericht, welke de ontdekte gebieden in exploi-
tatie wilden brengen door handel, ontginning van bodem-
schatten, jacht, visserij of mogelijk op andere wijze.
De lieden die hun kapitaal en energie in deze uiteraard
zeer riskante ondernemingen staken, wensten echter ze-
kerheid, dat hun de vruchten van hun onderneming niet
later door mededinging van landgenoten zouden worden
ontnomen. Zij verlangden daarom uitsluiting van even-
tuele concurrenten, die zich geen offers hadden getroost
om de grondslagen voor een winstgevende exploitatie van
het nieuwe bedrijf te leggen. De overheid kwam aan dit
verlangen tegemoet door het verlenen van een octrooi of
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charter, m.a.w. een wettelijk recht op monopolie. Zij

redeneerde, dat nieuwe ondernemingen behoorden te worden

aangemoedigd door aan de dragers van de aanloopkosten en
risico's een octrooi te verlenen, dat hun voor een be-

perkte tijd waarborgen verschafte voor een ongestoorde
uitoefening van hun bedrijf, vrij van mededinging. Het

octrooi diende dus als premie voor aanmoediging van ont-
dekkingen.3) Dezelfde gedachte ligt ten grondslag aan
het recht ter bescherming van de geestelijke eigendom
(auteursrecht) en van uitvindingen (octrooirecht), dat

voor onze tijd geldt.
Dit motief voor het verlenen van octrooi komt dui-

delijk tot uiting in het „Algemeen Octrooi" van 27 maart
1614. Daarin verleenden de Staten-Generaal aan ontdek-

kera van nieuwe landen en zee6n een monopolie voor vier
reizen (in de praktijk meestal vier jaren) naar het ont-
dekte gebied, met het doel, de ingezetenen te encourage-
ren „omme hen te employeren ende verkloucken in 't on-
dersoecken ende ontdecken van de passagidn, havenen,
landen ende plaetsen, die voor desen niet ontdeckt ofte
bevaren zyn gheweest " .4)

Het tijdstip 1614, waarop het Algemeen Octrooi is
uitgevaardigd, is niet toevallig. De aanleiding tot de

uitvaardiging was waarschijnlijk de activiteit der Ne-
derlandse ontdekkers in de Noordelijke IJszee en aan de
kusten van Noord-Amerika sinds 1594. Niet toevallig
vindt men dikwijls dezelfde reders betrokken bij expedi-
ties naar de IJszee en naar Noord-Amerika om daar zaken
van economische waarde op te sporen en te zoeken naar
een zeeroute naar Oost-Azia.5)

Het bedoelde motief was een bijmotief bij de oc-
trooiverlening tot oprichting van de V.O.C. in 1602 en
van de Noordsche Compagnie in 1614. Aan het Algemeen
Octrooi ontleende de in 1614 gestichte Compagnie van
Nieuw-Nederland haar monopolie; ook de enige weken eer-
der opgerichte Noordsche Compagnie profiteerde van dat
Octrooi ten opzichte van het eiland Jan Mayen, dat zij
in hetzelfde jaar 1614 ontdekte.

(2)  Het tweede motief voor octrooiverlening was het be-
perken van de mededinging door het weren van nieuweling-
en in de betrokken bedrijfstak met het doel een monopo-
lie op de binnenlandse en zo mogelijk buitenlandse af-
zetmarkt te verwerven. De overheid van de Nederlandse
Republiek voelde in het algemeen weinig voor dit soort
octrooien, niet zozeer omdat zij een monopolie vestigden
en de prijzen zouden opdrijven of hooghouden, want op
het belang der verbruikers werd in de Nederlandse koop-
mansrepubliek niet in de eerste plaats gelet, maar omdat
elk octrooi een grote groep Nederlandse kooplieden uit-
sloot van een winstgevende bedrijfstak en de baten daar-
van reserveerde voor een beperkt aantal octrooihouders.6)
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De octrooi-aanvragers verzuimden daarom nooit, aan de
overheid voor te houden, dat de betrokken bedrijfstak
„in confusie ende disordre" zou raken en door de onbe-
perkte concurrentie „de markt onder den voet gesmeten
zou worden", d.w.z. de prijzen ruineus zouden dalen, als
het octrooi achterwege zou blijven; zo placht de Noord-
sche Compagnie het voor te stellen bij haar aanvragen
tot verlenging van het octrooi van 1614.7)

Slechts in gevallen waarin al te felle mededinging
bedenkelijk werd voor de winstgevendheid van een be-
drijfstak of voor handhaving hiervan tegen buitenlandse
agressie, waren de Staten-Generaal bereid tot het ver-
lenen van octrooi, dat een deel van hun onderdanen uit-
Sloot. Zulke gevallen waren het octrooi tot oprichting
van de V.O.C. in 1602, waarbij verscheidene voorcompag-
niean werden verenigd tot don lichaam, en de verlenging
van het octrooi der Noordsche Compagnie in 1622, waarbij
zij werd verenigd met haar oude rivale, de Kleine Noord-
sche Compagnie. In deze gevallen diende het octrooi
als beloning voor de toestemming van de mededingende
compagniean om samen te gaan; vermoedelijk om deze re-
den werd in 1622 het octrooi der Noordsche Compagnie
verlengd met de ongewoon lange termijn van twaalf jaar.

(3)  Het derde motief voor octrooiverlening was doel-
treffend verweer tegen buitenlandse agressie door een
groep kooplieden en reders te verplichten om zich te
verenigen er een gemeenschappelijk beleid te voeren en
door hun rechten te verlenen, welke aan de Landsoverheid
toekwamen, met name het uitrusten van legers en oorlogs-
vloten voor aanval en verdediging, het verklaren van
oorlog en vrede en het afsluiten van verdragen. Daar-
door werd bereikt, dat de Landsoverheid niet onmiddel-
lijk verantwoordelijk werd gesteld voor de daden der ge-
octrooieerde maatschappijen in deze tijd vol handelsuit-breiding en agressie.81 Dit motief was van grote bete-
kenis bij de oprichting van de Oost- en de West-Indische
Compagnie.

In hoeverre golden deze drie motieven voor het ver-
lenen van octrooi aan de Noordsche Compagnie in 1614 en
voor de verlengingen daarvan? Voorzover de octrooi-
verkrijgers betreft.moet men de bewoordingen van de aan-
vragen om octrooi nagaan.

In het begin van 1614 verenigden zich de twee Am-
sterdamse walvisrederijen, die van Lambert van Tweenhuy-
sen en die van IJsbrand Dobbesen. Buiten Amsterdam en
de Zaanstreek bleek Delft een brandpunt van initiatief
tot de walvisvaart, terwijl andere steden wat later kwa-
men. Naast de Amsterdamse octrooi-aanvragers, te weten
Lambert van Tweenhuysen, Jacques Niquet, Jacques Mer-
chys, Gilles Dodeur, IJsbrand Dobbesen en Leonard Ranst,
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traden de Delfshavenaar Dirck Adriaensz Leversteyn en de
Hagenaars Nicasius Kien en Anthonie Monier als stichters
van de kamer Delft en als ondertekenaars van de octrooi-
aanvrage op. Hun gezamenlijk verzoekschrift werd op
27 januari 1614 in de Staten-Generaal voorgelezen en
grotendeels in de tekst van het octrooi opgenomen. Zij
verzochten daarin octrooi „omme voor den tydt van thien
eerstkomende jaeren alleene (d.w.z. met uitsluiting van
anderen) te mogen handelen van Nova Sembla tot Fretum
Davidis (Straat Davis) toe, daeronder begrepen Spitsber-
gen, Beeren-eylant, Groenlandt ende de andere eylanden,
die onder de voorszeide limiten zouden mogen gevonden
werden".9) Zi j  steunden hun verzoek  op  het  feit,  „dat
sy supplianten de aldereerste waeren, die uyt dese lan-
den soo verre  om de Noort aengevangen hadden te varen".
Hier vindt men dus het eerste motief tot octrooiverle-
ning, namelijk aanmoediging en beloning van pioniers in
een nieuwe bedrijfstak.

Als tweede reden voor hun verzoek noemden de re-
kwestranten,   „dat de Engelschen hun soucken te beletten
de voorszeide vaerte ..., waerdoor de couragie lichte-
lick benomen soude werden vanden coopluyden in 't parti-
culier te ondersoucken eenige nieuwe landen". Hier
vindt men dus een beroep op het derde motief, afweer van
buitenlandse agressie.

Het tweede motief voor octrooiverlening, dat was
marktbeheersing en beperking der mededinging, werd na-
tuurlijk niet door de octrooi-aanvragers naar voren ge-
schoven. Zij gaven te kennen, dat slechts het geweld-
dadig optreden der Engelsen en het streven van deze na-
tie om de walvisvangst bij Spitsbergen te monopoliseren
hen hadden genoodzaakt naar alleenrecht te streven. Om
de uitsluiting van landgenoten te verzachten boden zij
aan om alle personen, die zich binnen de drie eerste
maanden van elk jaar in de looptijd van het octrooi als
deelnemer aanmeldden, tot de walvisvangst in de eerst-
komende teelt toe te later.10)

De Staten-Generaal hebben op 27 januari 1614 het
gevraagde octrooi zonder beperkingen van belang ver-
leend, uitgezonderd de termijn, welke zij stelden op
drie jaar in plaats van de verzochte tien jaar. Het
octrooi gold derhalve voor 1614, 1615 en 1616.

De motieven der Landsoverheid voor de verlenging
van octrooi waren niet noodzakelijk dezelfde als die van
de octrooiverkrijgers.

Wat het eerstgenoemde motief, aanmoediging van pio-
niers, betreft mogen wij aannemen, dat de Staten-Gene-
raal dit met overtuiging ten aanzien van de Noordsche
Compagnie hebben gehuldigd.

Ten aanzien van het tweede motief, t.w. beperking
van mededinging, was de overheid zich terdege bewust van
de nadelen verbonden aan uitsluiting van een groot deel
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der ingezetenen, zoals reeds gezegd is. Zij trachtte
die nadelen te verzachten door bij octrooiverlening
meermalen voor te schrijven, dat ieder burger die zich
binden een redelijke termijn als deelhebber in de geoc-
trooieeIde maatschappij aanmeldde, moest worden toegela-
ten op dezelfde voorwaarden als de octrooiverkrijgers.

Ook aan de Noordsche Compagnie is deze verplichting
opgelegd in haar octrooi van 1614 en de verlenging daar-
van in 1617.12) In een brief van de Amsterdamse vroed-
schap aan haar gedeputeerden in de Staten van Holland
van 15 maart 1614 wenste deze zelfs het octrooi te be-
perken tot twee jaar en alle gegadigden vrij tot de Com-
pagnie toe te laten. Toen het octrooi in 1617 moest
worden verlengd, toonden de vroedschappen van Amsterdam,
Enkhuizen en Rotterdam weinig lust hieraan mee.te wer-
ken;13)  zij gaven de voorkeur aan de vrije walvisvaart.
Een bijkomende verklaring voor deze houding was mis-
schien, dat de Staten-Generaal, in weerwil van de ver-
wachting der Amsterdamse vroedschap in 1614, toch con-
vooischepen met de walvisvloot naar Spitsbergen meezond.
Het lastgeld, dat de Noordsche Compagnie als vergoeding
moest betalen, was onvoldoende om de kosten van het con-
vooi te dekken; de ontvangsten uit het lastgeld zouden
hoger zijh, als het aantal walvisschepen zou toenemen
door het openstellen van de walvisvaart, zo mochten de
stadsbesturen hopen.14)

Wat het derde motief der Landsoverheid voor de ver-
lening betreft, wezen latere schrijvers, zoals Pieter de
la Court in de 17de eeuw en Otto van Rees in de 19de, op
de vrees voor Britse agressie en mededinging als het
voornaamste motief.11) Nadat omstreeks 1620 het gevaar
van Britse zijde was geweken, zagen de Staten-Generaal
en de Provinciale Staten echter steeds minder aanleiding
om een groot aantal ingezetenen van de walvisvaart uit
te sluiten. Zij drongen bij de Noordsche Compagnie
herhaaldelijk aan op toelating van nieuwe gegadigden
voor deelname;  bij de afloop van het octrooi in 1642
hebben zij het niet verlengd en daardoor het bedrijf
voor alle ingezetenen opengesteld.

Ook een andere zijde van het derde motief, te weten
de overdracht van de gewapende verdediging van een be-
drijf tegen vreemdelingen aan een geoctrooieerde compag-
nie, is van overheidswege bij de oprichting der Noord-
sche Compagnie genoemd. In de brief van 15 maart 1614
schreef de vroedschap van Amsterdam, dat de Compagnie
octrooi diende te krijgen, opdat de Regering geen uit-
rusting voor de defensie der walvisschepen zou behoeven
te doen en aldus geen misnoegen bij de koning van Groot-
Brittannia zou opwekken.15) Deze verwachting is echter
niet vervuld, want in 1614 en volgende jaren hebben de
Staten-Generaal aan de schepen van de Noordsche Compag-
nie gewapende convooischepen meegegeven, omdat de kamers
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van dit lichaam samen geen gewapend convooi konden be-
kostigen.

-0-

In de eerste jaren heeft de Noordsche Compagnie aan
haar verplichting om nieuwe deelnemers toe te laten vol-
daan. Er is te Enkhuizen een gedrukte mededeling uit
1617 bewaard,16) welke van februari tot 16 april 1617
aan ieder die wilde deelnemen aan de uitrustingen van
een der kamers, toestond zich te melden met opgaaf van
het geldbedrag, dat hij wenste in te leggen. De be-

windhebbers van sommige kamers vonden deze bepaling ech-
ter hinderlijk, omdat zij de winsten van de visserij on-
gaarne met nieuwe deelnemers wilden delen. Vooral na-
dat de moeilijkheden der eerste jaren waren overwonnen
en de winsten ruimer vloeiden, werden zij exclusiever.
Als zij voor hun uitredingen kapitaal nodig hadden,
leenden zij dat liever op schuldbekentenis in plaats van
nieuwe deelnemers toe te laten. Zo had de kamer Enk-
huizen  in  1618  voor  f.5000 van schuldbekentenissen  uit-
staan.17)

Toen de machtspositie en de financiMn der Noordsche
Compagnie in de jaren 1622-1635 sterker werden en de op-

positie in de Republiek althans tijdelijk verflauwde,
kreeg de Compagnie gedaan, dat bij de verlenging van
haar octrooi in 1622 en 1633 het hinderlijke voorschrift
inzake toelating van nieuwe deelnemers werd weggelaten.
18) In 1622 ontmoette zij nog verzet van de vroedschap
van Enkhuizen; ondanks de bepalingen van het verlengde
octrooi schreef zij aan de kamer binnen haar muren voor,
dat ieder stadsburger desgewenst tot de kamer moest wor-
den toegelaten en dat bij ruime deelname de burgemees-
ters het recht hadden uit de nieuwe deelnemers een be-
windhebber aan te wijzen.19) In 1633 zegevierde de

Compagnie nogmaals en werd haar octrooi met acht jaar
verlengd, maar daarna verzwakte haar machtspositie ge-
stadig.

Een tweede wijze waarop de overheid hier te lande
bij verlening van octrooi trachtte aan zoveel mogelijk
ingezetenen een aandeel in de winsten van het geoctrooi-
eerde bedrijf te verschaffen, was decentralisatie van
dat bedrijf en spreiding over haar gebied. Daaruit
bleek de invloed, welke, ondanks het overwicht van Am-
sterdam, de kleinere handelssteden in de provinciale
Staten en via deze in de Staten-Generaal uitoefenden.
De magistraten der „watersteden", zoals de havensteden
der Republiek zich noemden, trachtten elk voor hun stad
een zo groot mogelijk aandeel in de uitrustingen te be-
machtigen;  van het verkrijgen van zo'n aandeel stelden
zij dikwijls hun toestemming tot de verlening van een
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octrooi afhankelijk. S. van Brakel verklaart hun stre-
ven als volgt: „Het bezit van een kamer had niet
slechts tot gevolg, dat een deel der schepen daar afvoe-
ren en aankwamen, doch stelde ook de plaatselijke han-
delshuizen in de gelegenheid profijtelijke leveranties
aan de compagnie te doen, terwijl - last not least -
daardoor aan de groote kooplieden en regenten het uit-
zicht op een begeerlijke bewindhebbersplaats geopend
werd".20) De ijver van de stadsbesturen voor de be-
langen van de plaatselijke kooplieden is te verklaren
uit de nauwe verstandhouding tussen beiden, daar in de
tijd der Noordsche Compagnie de stadsbestuurders in de
regel ook kooplieden of industrialen waren. De gede-
centraliseerde, federale staatsinrichting van de Repu-
bliek weerspiegelde zich in de decentralisatie der ge-
octrooieerde compagniean, blijkende uit hun verdeling in
kamers, welke onbekend was bij de geprivilegieerde maat-
schappijen in andere landen, waar een absolutistisch,
centraliserend landsbestuur bestond.

De stadsbesturen hadden een grote invloed bij de
oprichting van de kamers der nieuwe compagnie voor de
walvisvaart. In enige steden behielden zij veel zeg-
genschap over de plaatselijke kamer, met name te Enkhui-
zen en te Veere.21) De oorzaak hiervan was, dat in som-
mige steden niet de koopmansstand, maar het stadsbestuur
het initiatief tot deelname in de Noordsche Compagnie
nam, omdat de plaatselijke kooplieden nog niets hadden
ondernomen, zoals te Hoorn in 1614. Daar moesten de
burgemeesters de inschrijvingen der ingezetenen in ont-
vangst nemen, totdat het bestuur van de kamer samenge-
steld zou zijn.22) Voor de stadsbesturen was niet in
de eerste plaats het bijeengebrachte kapitaal binnen de
stadsmuur van belang, maar de vraag of het aandeel der
stad in de totale vangst „in proportie" met de aandelen
der andere steden stond. Dit blijkt uit het volgende.
Op 7 februari 1614 besloot de vroedschap van Hoorn, ver-
nemende dat de Staten-Generaal aan zekere kooplieden te
Amsterdam en Delft octrooi voor de walvisvaart hadden
verleend, de vroedschap van Enkhuizen te raadplegen om
elk het recht op een achtste in de uitrustingen der
nieuwe compagnie na te streven, aangezien de Maassteden
(Delft en Rotterdam) samen een vierde deel - dus elk ook
een achtste - trachtten te verkrijgen.23)

Ook in de provincian buiten Holland wilden de
stadsbesturen in 1614 de plaatselijke kooplieden in de
walviscompagnie laten deelnemen, maar voorlopig zonder
resultaat. In vele plaatsen wilden de kooplieden
blijkbaar eerst aanzien, hoe de nieuwe, riskante visse-
rij zich zou ontwikkelen. Op 27 april 1614 besloten
„de wet en de raad" van Middelburg enige plaatselijke
kooplieden, schippers en andere personen, „hem verstaen-
de de handelinge op Noorwegen en Oostlandt (Oostzeege-
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bied)", bijeen te roepen om hen te polsen over ogrich-

ting van een kamer van de Noordsche Compagnie,24  maar

het zou tot 1616 duren, eer de Zeeuwen participeerden
in de walvisvaart. Wegens dit gebrek aan belangstel-

ling in Zeeland verklaarden in 1614 de Staten van Zee-
land, dat zij niet met de verlening van octrooi voor de
walvisvaart konden instemmen; zij wendden vrees voor,

dat dit octrooi Jacobus I, koning van Groot-Brittannia,
zou ontstemmen. Zij wilden aldus kennelijk de deur
openhouden voor Zeeuwse deelnemers, als dezen zich later

zouden aanmelden.25)
Uit niets blijkt, dat in 1614 de Amsterdammers zich

hebben verzet tegen de oprichting van kamers in andere
steden van de Republiek, of dat zij hebben verlangd, dat

liefhebbers van elders hun geld maar bij de kamer Am-
sterdam moesten inleggen. Zij voelden zich daarvoor

kennelijk nog niet sterk genoeg en de andere steden
schijnen zich te hebben beroepen op een, niet nader be-
kend, besluit van de Staten-Generaal, waarbij als voor-

waarde voor de octrooiverlening zou zijn bepaald, dat
aan de kleinere steden „contentement" zou worden gege-
ven, d.w.z. dat zij een pas6end aandeel in de uitrus-
tingen der Noordsche Compagnie zouden krijgen. Derge-

lijke niet geboekstaafde verplichtingen werden vaker bij
octrooiverlening gesteld.26) Ook de Zaandamse rederij,
welke. in 1612 en 1613 schepen naar Spitsbergen uitreedde,

viel  onder het „contentement"; op 27 maart 1614 droegen

de Staten-Generaal aan de Noordsche Compagnie op, de
Zaanse reders in zich op te nemen of uit te kopen. Vol-
gens Muller is het laatste gebeurd.27)

Mogelijk leidde men de verplichting contentement te
geven ook af uit een bepaling in het octrooi, dat de
toetredende participanten niet slechts recht zouden heb-

ben op een evenredig aandeel in de uitrustingen, maar
ook op „alsulcke voordere voordeelen, alsser sullen mo-
gen geraecken te vallen, soowel het bewint van de voors-

zeide compagnie ende equipage aengaende, als anders".
Men kon deze bepaling zo vertolken, dat de slotwoorden
„als ander·s" de voordelen inhielden, welke het vestigen
van een kamer in de stad der participanten met zich
bracht.28)

De organisatie van de Noordsche Compagnie

Wat de inrichting van de kamers der Noordsche Com-
pagnie betreft, is in hoofdstuk III opgemerkt, dat zij
voorzover bekend het meeste leek op die van de voor-
compagnie6n der V.O.C. Het  enige,  dat  over·  deze  in-
richting in de octrooien van 1614 en 1617 wordt vermeld,

is, dat ieder gegadigde zijn geld in een der kamers
mocht inleggen. Muller en Kernkamp meenden, dat deze
kamers op dezelfde voet als de Oost- en West-Indische
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Compagnie waren georganiseerd, namelijk als een proto-
type van de naamloze vennootschap met een vast, in aan-
delen verdeeld kapitaal.29) Van Brakel kwam tot een
geheel andere gevolgtrekking, namelijk dat de kamers der
Noordsche Compagnie in hoofdzaak overeenkwamen met de
voorcompagniean, welke in 1602 werden verenigd tot de
V.O.C. Deze lichamen waren losse, tijdelijke kapitaal-
associaties, opgericht door een groep kapitaalverschaf-
fers met een gemeenschappelijk  doel voor beperkte tijd
(bijvoorbeeld voor een of twee reizen), om handel en
scheepvaart op een vreemd land te drijven. Na afloop
van die tijd werd de associatie gelikwideerd, het inge-
brachte kapitaal aan de participanten teruggegeven en de
winst of het verlies onder hen verdeeld in verhouding
tot ieders inbreng.

Aldus was ook de werkwijze van de kamers der Noord-
sche Compagnie. Het octrooi van 1614 bepaalde, dat
voor elk seizoen zich nieuwe deelnemers mochten aanmel-
den; daaruit zou volgen, dat na elk seizoen of elke
teelt de deelnemers met elkaar afrekenden. Vanaf het
begin schijnen zij echter voor de gehele duur van het
octrooi te hebben deelgenomen. Na afloop van het oc-
trooi rekenden de leden van elke kamer met elkaar af en
vormde zich een nieuwe associatie, welke weer kapitaal
bijeenbracht en eventueel de rechten en bezittingen van
de oude associatie tegen taxatiewaarde overnam.30) ZO

mag men zich de gang van zaken in dd Noordsche Compagnie
voorstellen. Dit vermoeden wordt versterkt door een
uitlating van de bewindhebbers van de kamer Enkhuizen.
Zij schreven in 1621, dat zij „nu op 't eynde van 't oc-
trooi gerne souden (hun) participanten - die der meynen
uut te scheyden - fynael rekening doen ende 't haere ge-
ven". 31)

De voorcompagnie6n beschikten niet over een vast
bedrag aan kapitaal en hadden een beperkte levensduur,
de kamers der Noordsche Compagnie evenzo. Van Brakel
bestrijdt daarom Kernkamp, die meende, dat de verhouding
tussen de kapitalen der kamers dezelfde moest zijn als
die tussen de kwoten der kamers in de totale vangst, en
die uit de ons overgeleverde kwoten de grootte van die
kapitalen wilde afleiden.32)

Het kenmerkende verschil tussen de Noordsche Com-
pagnie enerzijds en de Oost- en West-Indische Compagnie
anderzijds was, dat de kamers van het eerstgenoemde
lichaam zelfstandige ondernemingen waren, welke offi-
cieel slechts door een gemeenschappelijk octrooi waren
verbonden, terwijl de kamers der twee andere compagnie6n
slechts maatschappijfilialen waren en onder het centrale
bestuur der compagnie6n stonden. Waar in het vervolg
wordt gesproken over de besluiten en handelingen van de
Noordsche Compagnie, bedenke men, dat zij het resultaat
waren van voorafgaande onderhandelingen en compromissen
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van een groep zelfstandige ondernemingen en niet van de
autonome wil van een gevolmachtigde directie. De losse
combinatie van zelfstandige ondernemingen, welke zich in
1614 lieerden en zich onder de bescherming van hun ge-

meenschappelijk octrooi constitueerden als de Noordsche
Compagnie, groeide in de volgende tien jaar uit tot een
kartel, dat zich beheersing van de afzetmarkt voor wal-
visprodukten en zo mogelijk een monopolie ten doel
stelde.

Aan S. Muller Fzn. komt de eer toe als eerste het
kartelkarakter van de Noordsche Compagnie te hebben aan-
getoond.33) Bij de oprichting van deze combinatie
spraken de kamers af, welk aandeel elk van hen  in de
gezamenlijke vangst zou krijgen. Over dat aandeel,

kwote genoemd, hielden zij onderling meermalen een hevi-
ge discussie. Likwideerden de leden van een bepaalde
kamer hun bedrijf, dan droegen zij geen aandelen in hun
kamer, maar het recht op het genot van het octrooi en op
een zeker aandeel in de totale afgesproken vangst aan de
nieuwe participanten over. „Wat haar (d.i. de Noord-
sche Compagnie) samenhield, was het gemeenschappelijk
genot van het octrooi", schrijft Van Brakel bondig.34)

De vraag is, waarom de ondernemingen voor de wal-

visvangst,' saamgesnoerd  door het octrooi  van  1614  en  de
verlengingen daarvan, zich niet verenigden tot een maat-
schappij, volgens het voorbeeld van de voorcompagniedn
welke in 1602 opgingen in de V.O.C. De aannemelijkste

verklaring is, dat de taak van de Noordsche Compagnie
veel kleiner was dan die van de· Oost- en West-Indische
Compagnie. Deze twee maatschappijen moesten voortdu-
rend een leger en vloot op de been houden, steunpunten
veroveren en bezetten, kostbare bouwwerken oprichten,
dure gezantschappen uitzenden en bovenal handel drijven
in kostbare artikelen. Daarvoor hadden zij grote kapi-
talen en een sterk centraal gezag nodig. Daarbij ver-
geleken waren de kapitaalbehoeften van de Noordsche Com-
pagnie bescheiden en de grootte van haar bedrijf en haar
conflicten met Britten, Fransen en Denen van beperkte
omvang.

De noodzaak tot concentratie was bij de walvisvaart
derhalve veel minder dringend dan bij de handel op Oost-
en West-India. Wel toonden de zwakste leden van het
kartel - dat waren de kleinste kamers der Noordsche Com-
pagnie - zich bereid tot samensmelting, maar deze voort-
gezette concentratie stuitte af op de onwil van de
grootste kamer, die van Amsterdam. De walvisvaart in
de Republiek bleef in het stadium van kartelvorming,
terwijl de concentratiebeweging in de handel op Oost- en
West-Indid zich voortzette en leidde tot trustvorming.39
De Oost- en de West-Indische Compagnie vertoonden voor-
tekenen van het moderne kapitalisme, terwijl de walvis-
vaart in het vroegkapitalistische stadium bleef en de
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concentratieneiging daarin wegviel wegens de opkomst van
de zee- en ijsvisserij en  de be indiging der. Noordsche
Compagnie.

Wanneer de kwoten der afzonderlijke kamers in de
vangst waren overeengekomen, waren de kamers in de uit-
oefening van hun bedrijf volledig vrij, zolang ze elkaar
geen overlast aandeden - hetgeen echter meermalen is
voorgekomen. Hierin leken zij op leden van moderne
kartels. Of een kamer veel of weinig kapitaal bijeen
wilde brengen, een grote of kleine uitrusting wilde doen
of verstek laten gaan, deze of gene wijze van walvis
vangen en traan koken wenste te volgen, al of niet tij-
dens de vangst met andere kamers wilde samenwerken,
daarmee bemoeide het centrale bestuur van de Noordsche
Compagnie zich niet. Het kwam herhaaldelijk voor, dat
de leden van een kamer het bedrijf lik#ideerden of over-
droegen aan een nieuwe groep liefhebbers of splitsten,
zodat de kamer voortaan bestond uit enige ondernemingen,
welke elk het recht op een deel van de kwote der betrok-
ken kamer bezaten en overigens elk voor eigen rekening
uitreedden.

Een goed voorbeeld van deze eigenaardige handelwij-
ze is de zogenoemde Kleine Noordsche Compagnie. Deze
is in 1614 te Delft opgericht als mededingster van de
Noordsche Compagnie en is daarmee in 1622 onder de naam
van de tweede kamer te Delft verenigd. Bij haar stich-
ting bestond zij uit 66n onderneming, in 1621 uit vier.
36) In het jaar daarop, na de vereniging met de grote
Compagnie, staakten de vier ondernemingen hun bedrijf en
hun gezamenlijke kwote, welke op naam van de tweede ka-
mer te Delft stond, werd verdeeld onder de overige ka-
mers.37) Andere kamers zaten hechter in elkaar en ble-
ven 66n bedrijf uitoefenen, maar vooral bij de kleine
kamers, met name in het Noorderkwartier en Zeeland,
trokken zich herhaaldelijk deelnemers terug wanneer de
kamer verlies had geleden, en traden nieuwe participan-
ten op, in de moeilijke eerste tien jaar bij de Zeeuwse
kamers in 1618 en bij de kamers te Hoorn en Enkhuizen in
1621. 38)

De kamers stelden gezamenlijk het totale aantal te
produceren vaten traan vast en kenden aan elke kamer een
bepaalde, zelden gewijzigde kwote toe. In het begin
was de verdeling in kwoten eenvoudig: in 1614 kreeg Am-
sterdam de helft van de begrote vangst toegewezen, de
kamers Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen kregen   elk
een achtste. Maar deze verdeling werd in de loop der
jaren steeds ingewikkelder, in de eerste plaats omdat
sommige kamers zich zoals gezegd splitsten en elkaar hun
kwote gedeeltelijk overdeden, in de tweede plaats omdat
er mededingers opstonden, die in het kartel werden opge-
nomen en ook een kwote kregen. In 1617 nam de Compag-
nie drie Zeeuwse ondernemingen op;  tezamen kregen zij
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een vierde van de totale vangst. Door de vereniging
met de Kleine Noordsche Compagnie in 1622, wier kwote
aanstonds over andere kamers werd verdeeld, werd de in-
deling der kwoten zeer ingewikkeld. Muller geeft een
overzicht hiervan in 1636 met kwoten in breuken van
1/32 en 1/40. Nog in 1636 ging de Noordsche Compagnie
een fusie aan met twee Friese ondernemingen, welke samen
een negende van de totale begrote vangst kregen toegewe-
zen. Muller ziet er van af de nieuwe kwote-indeling te
becijferen en volstaat met de mededeling, dat alle ka-
mers naar evenredigheid bijdroegen tot het aan de Frie-
zen toekomende deel van de vangst.39)

De wederzijdse onafhankelijkheid der kamers blijkt
verder uit de benoeming van bewindhebbers. Kwam er een
bewindhebbersplaats open, dan werd zij gevuld door de
participanten van de betrokken kamer. Zij benoemden
uit hun midden dubbeltallen, waaruit het stadsbestuur de
nieuwe bewindhebbers koos.40) Dit is een van de bewij-
zen van de invloed door het stadsbestuur op de plaatse-
lijke kamer uitgeoefend.

Ondanks de grote zelfstandigheid der kamers was er
toch een centraal gezag nodig om het kartel goed te doen
functioneren. De drager van dat gezag was de algemene
vergadering van bewindhebbers. Het voorzitterschap
daarvan wisselde bij toerbeurt. V66r de vereniging met
de Friese ondernemingen in 1636 trad drie jaar lang een
van de Hollandse kamers als voorzitter op, in het vierde
jaar een van de Zeeuwse kamers. Op de beschrijving van
de voorzittende kamer kwamen de bewindhebbers bijeen in
de stad waar deze kamer gevestigd was. Er waren ge-
woonlijk drie vergaderingen per jaar, een in maart, een
in juli en een in oktober. De maartvergadering was de
belangrijkste, omdat daarop de besluiten voor de walvis-
vangst in het komende seizoen werden genomen, onder an-
dere hoeveel walvissloepen elke kamer in zee mocht
brengen, wat de inhoud van de instructie voor de comman-
deurs der schepen zou zijn, waar elke kamer zou vissen
en hoe de schepen zich tegen vijanden zouden verweren.
De vergadering bepaalde ook de minimumprijs van de wal-
vistraan en het was de kamers, op straffe van hoge boe-
te, verboden tegen een lagere prijs te verkopen.41)

De wijze van stemmen is niet nauwkeurig bekend.
Waarschijnlijk had aanvankelijk de kamer Amsterdam vier
stemmen en elk der overige vier kamers 66n stem. Toen
de Zeeuwse kamers te Middelburg, Vlissingen en Veere in
1617 tot de Noordsche Compagnie toetraden, werd bepaald,
dat gedurende drie jaar de Hollandse kamers samen vier
en de Zeeuwen 66n stem zouden hebben en dat in elk vier-
de jaar de Hollanders drie en de Zeeuwen twee stemmen
zouden uitbrengen. De verdeling dier stemmen onder de
respectieve kamers kan men slechts gissen;  waarschijn-
lijk stemden Delft en Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen,
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Middelburg en Veere met elkander, d.w.z. zij brachten sa-
men een stem uit. De opname van de Friezen in 1636
wijzigde de verhouding:  van de negen uit te brengen
stemmen werden aan Holland zes, aan Zeeland twee, aan de
Friezen een stem toegekend.41)

(B) De werking van het kartel

Wij kennen nu in grote trekken de inrichting van de
Noordsche Compagnie. De vraag is thans, hoe zij werkte
als kartel. Na het verkrijgen van het octrooi was de
eerste voor de hand liggende maatregel het vaststellen
van de hoeveelheid traan welke de Noordsche Compagnie op
de markt zou brengen, en het bepalen van het aandeel of
van de kwote van elke kamer in deze hoeveelheid. Door
deze maatregel richtten de kamers een produktiekartel
OP. In maart van elk jaar werd door de algemene verga-
dering van bewindhebbers de vangst van het komende sei-
zoen „gereparteerd", d.w.z. van het totale aantal kwar-
telen traan, dat de vergadering besloot te produceren en
te verkopen, werd aan elke kamer volgens een vooraf be-
paalde verhouding een aantal toegezegd. Natuurlijk had
men de vangst niet volledig in de hand; zij kon meer of
minder dan het vastgestelde aantal kwartelen traan belo-
pen. Ten hoogste kon de algemene vergadering de com-
missaris-generaal op Spitsbergen casu quo Jan Mayen als
algemeen vangstleider gelasten de visserij te doen sta-
ken, wanneer de vastgestelde hoeveelheid traan was ver-
kregen.42)

Omdat de vangst vooraf gelimiteerd was en de kamers
alle op hetzelfde beperkte terrein visten, was een rege-
ling van de vangst noodzakelijk. Om te voorkomen dat
een kamer z6veel walvissloepen als vangsteenheden in zee
zond, dat zij de walvissen voor de neus der andere ka-
mers zou wegvangen, stelde de vergadering het aantal
sloepen vast, dat door elke kamer mocht worden uitge-
rust.43) Sommige kamers trachtten zich wel eens aan
deze beperkende bepaling te onttrekken. Op de verga-
dering van 24 maart 1621 werd voorgesteld, nevens de
vangstsloepen sloepen uit te sturen om dode walvissen
naar de traankokerij te boegseren. Dit was een ver-
standig voorstel, daar het slepen veel tijd vergde en
het seizoen kort was. Maar de vergadering vreesde, dat
het gebruik van boegseersloepen zou leiden tot ontdui-
king van het vastgestelde aantal sloepen per kamer;  wa-
ren er geen walvissen aan te slepen dan zouden de boeg-
seersloepen allicht ook op de vangst worden gestuurd.
Daarom verbood de vergadering op een boete van f.2000 om
meer sloepen te gebruiken dan zij had toegestaan, tenzij
de traankokerij bij gebrek aan grondstof stil stond en
de commissaris-generaal verlof had gegeven voor het uit-
zenden van extra sloepen.44) Op dezelfde vergadering
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werd trouwens geklaagd, dat Nicasius Kien, bewindhebber
van de kamer Delft, had geweigerd de resolutie inzake
het maximum aantal sloepen na te komen.45)

Of ook het aantal schepen, dat elke kamer uitreed-
de, door de vergadering van bewindhebbers werd bepaald,
is onzeker. Uit een brief van de kamer Amsterdam aan
die van Enkhuizen, gedateerd 31 januari 1618, blijkt het
tegendeel. Amsterdam had de andere kamers namelijk ge-
vraagd, „met hoevele schepen deselve dit aenstaende sai-
soen op Spitsbergen begeeren te comen".46) In elk ge-
val deden de kamers elkaar opgaaf van het aantal schepen
dat zij uitreedden, met het oog op mogelijke aanvallen
van binnen- en buitenlandse mededingers en kapers en op
de beschikbare vrachtruimte voor het vervoer van elkaars
vangst. Gewoonlijk kwamen de kamers ondershands over-
een, hoeveel schepen zij in de komende teelt zouden uit-
zenden.

Elke kamer trachtte binnen haar limiet zoveel moge-
lijk walvissen te vangen en traan te koken. Aan het
einde van het seizoen, waarvan de datum in de regel door
de bewindhebbersvergadering in maart was vastgesteld,47)
bracht men de vaten traan,,welke nog niet aan boord wa-
ren, op het strand bijeen. Ten overstaan van de com-
missaris-generaal en de commandeurs stelde de „generael-
royer" dan de totale vangst vast en verdeelde hij deze
onder de kamers in verhouding tot hun respectieve kwo-
ten. De „generael-royer" werd genoemd naar de peilroe-
de, waarvan hij zich bediende, en was een belangrijk
persoon op het landstation; soms was hij een oud-com-
mandeur.48) Hij hield van elke „roying" aantekening in
het „generael royboeck". Elke kamer moest de kwartelen
traan, welke zij meer dan haar kwote had geproduceerd,
afstaan aan de Compagnie tegen vergoeding van haar pro-
duktiekosten, de zogenoemde „coockgelden", welke  op  de
bewindhebbersvergadering werden vastgesteld. De afge-
stane kwartelen wees men toe aan de kamers, wier produk-
tie beneden haar kwote was gebleven. Was er dan nog
traan over, dan werd die verdeeld over alle kamers in
verhouding tot haar kwoten. Zo vond naar alle waar-
schijnlijkheid de repartitie van de totale traanproduk-
tie van een teelt plaats.49)

Hoewel de hoeveelheid traan, welke elke kamer mocht
produceren, gelimiteerd was, had zij er belang bij, haar
kosten zo laag mogelijk te houden om haar winst te ver-
hogen en werd er tussen de kamers, evenals tussen de le-
den van elk ander produktiekartel, een soort wedijver
gehandhaafd om zo goedkoop mogelijk te produceren. Zij
trachtten bijvoorbeeld het aantal uitgerede schepen zo
klein mogelijk te houden.

Het kartel stond echter niet sterk zonder bindende
afspraak voor de verkoopprijzen van walvisprodukten.
Bij gebreke van prijsvoorschriften zou immers elke kamer
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de andere van de markt kunnen verdrijven door hen te on-
derbieden. Het produktiekartel moest ook een prijs-
kartel zijn, er moesten minimumprijzen worden vastge-
steld. De eerste bekend gebleven prijsafspraak binnen
de Noordsche Compagnie dateert van 1618, 50) maar men
mag aannemen, dat de eerste afspraak is gemaakt kort na
de oprichting der Compagnie, omdat zonder deze van
marktbeheersing geen sprake kon zijn. De bewindheb-
bersvergadering bepaalde, gewoonlijk in oktober, de mi-
nimum traanprijs voor het aanbrekende verkoopjaar.   Op
het onderbieden van deze prijs stond een hoge boete, zo-
als bij een prijskartel gebruik is.

Het ligt in de aard van een kartel de prijsbinding
te beperken tot die markten, welke het meent te kunnen
beheersen, en zijn leden vrij te laten in het vaststel-
len van de prijzen, waartegen zij hun goed willen spuien
op markten, waar het kartel de volle concurrentie zou
ondervinden. Daardoor krijgen de kartelleden gelegen-
heid om partijen welke zij niet op de beheerste markt
kunnen plaatsen, elders onder te brengen. Deze vrije
markten liggen gewoonlijk in het buitenland, buiten de
lands- en tolgrens. Ook de Noordsche Compagnie stelde
alleen voor de binnenlandse markt minimum traanprijzen
vast, althans tot 1621, 51) en liet de kamers vrij in
het bepalen van hun uitvoerprijs.

De Noordsche Compagnie kon nog een belangrijke stap
verder zetten op de weg naar beperking der mededinging
door ook de verkoopactiviteit te centraliseren. Zulk
een straf georganiseerd kartel heet syndicaat. Door
een dergelijke organisatie wordt bereikt, dat de leden
elkaar niet heimelijk kunnen onderbieden, elkaar niet in
de wielen rijden bij het zoeken naar kopers en allen de-
len in de winst bij een bijzonder voordelige transactie
behaald.

Na enkele jaren is de Noordsche Compagnie inderdaad
deze weg opgegaan. De notulen van de bewindhebbersver-
gadering op 23 maart 1621 wijzen uit, dat in 1620 - wel-
licht eerder - een regeling van gemeenschappelijke ver-
koop van traan gold.52) Volgens deze regeling moesten
de kamers, welke minder hadden verkocht dan hun aandeel
in de vangst bedroeg, het restant leveren aan de kamers,
welke meer traan hadden verkocht dan zij uit de vangst
beschikbaar hadden gekregen. Bovdndien moesten de ka-
mers elkaar doorlopend op de hoogte houden van de hoe-
veelheid traan, welke zij hadden verkocht, en van de
voorraden in hun bezit, zulks om te voorkomen, dat zij
samen meer zouden verkopen dan de gezamenlijke traan-
voorraad bedroeg, en om te weten, waar zij de traan,
welke zij voor levering tekort kwamen, konden bekomen.
Op elke bewindhebbersvergadering deed elke kamer opgaaf
van de hoeveelheid welke zij sinds de voorgaande verga-
dering had verkocht, en van het gedeelte van die hoe-
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veelheid, dat aan elk der andere kamers toekwam. Ten-
slotte werd door optellen en aftrekken van de alsnog te
leveren of te ontvangen traan het saldo bepaald, dat
elke kamer aan de andere kamers tesaam moest leveren of
van de andere kamers tesaam moest ontvangen, en werd be-
paald, hoe deze schulden in natura op de eenvoudigste
wijze zouden worden vereffend, bijvoorbeeld door fisieke
overdracht van zoveel vaten traan door de ene kamer aan
de andere.53) Een regeling voor het vereffenen van
schulden en vorderingen, in traan luidende, was nodig
wegens het ontbreken van een centraal verkoopkantoor,
dat bij vele kartels in onze eeuw voorkomt, maar bij de
Noordsche Compagnie nooit tot stand is gekomen.

Uit de aangehaalde notulen van de vergadering in
maart 1621 blijkt verder een typische maatregel, welke
voor de hand ligt bij gemeenschappelijke verkopen binnen
een kartel. Om te voorkomen, dat de kamers teveel
leunden op de verkoopsactiviteit van andere kamers en om
deze activiteit te stimuleren, was op de vergadering van
december 1620 besloten premies voor verkoop van traan
uit te loven. De premie was progressief, zij bedroeg
voor de afzet van 25 kwartelen f.12,50, van 50 kwartelen
f.50, van 100 kwartelen f.150. 54) Hoe meer elke kamer
verkocht, des te hoger premie ontving zij.

De regeling inzake gemeenschappelijke traanverkoop
werd bestendigd bij de octrooiverlenging in 1622. Te-
vens bepaalde zij, dat de traan, welke elke kamer minder
zou verkopen dan haar kwote bedroeg, door haar moest
worden geleverd aan andere kamers, welke meer dan hun
kwote hadden verkocht, en wel tegen contante betaling
van de prijs door de bewindhebbersvergadering te bepa-
len.55)

Het tweede belangrijke walvisprodukt was balein,
bestaande uit baarden van de Groenlandse walvis en te
beschouwen als nevenprodukt van de traan. Vele kartels
zijn huiverig om bijprodukten aan bindende regeling te
onderwerpen, omdat hierbij dikwijls de nadelen groter
zijn dan de voordelen voor het kartel. De verkoop van
baarden is in elk geval veel later dan die van traan ge-
kartelleerd, indien dit inderdaad gebeurd is. In de
eerste tien jaren was de afzet van baarden zo gering en
wisselvallig, dat regeling hiervan voor het kartel on-
aantrekkelijk was. De hoge prijs van de jaren 1614-
1617 (f.30 per 100 pond in 1617) stortte in 1618 in en
in 1621 stelde men ter vergadering voor, de baarden op
Spitsbergen en Jan Mayen achter te laten. Dit voorstel
schijnt niet te zijn aangenomen. De verkoop van baar-
den schijnt later voor alle kamers te zijn verricht door
de kamer Amsterdam;  deze klaagde namelijk in 1633, dat
sommige kamers nalatig waren hun balein naar Amsterdam
te zenden.56) Hieruit mag men echter nog niet conclu-
deren, dat de verkoop van baarden gekartelleerd was.
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De kartelbinding van de verkochte hoeveelheid traan

en van de traanprijs aan een minimum gold voor het bin-
nenland van de Republiek. Het is onzeker of zij tot
buitenlandse markten uitgebreid is. Wel gingen sommige
kamers spoedig over tot uitvoer voor gemeenschappelijke
rekening. Deze samenwerking ontstond tussen grote ka-
mers en kleine, welke uitvoer voor eigen rekening on-
doelmatig vonden. Uit de briefwisseling tussen de ka-
mers Amsterdam en Enkhuizen blijkt, dat zij in 1618 en
vermoedelijk reeds in 1616 voor gezamenlijke rekening
exporteerden en dat er ook voor de uitvoer een soort re-

partitie bestond, een vrijwillige, niet door het kartel
opgelegd. In augustus 1621 schreef de kamer Amsterdam
aan die te Enkhuizen, dat zij voor Enkhuizen 24 kwarte-
len traan naar Rouaan en 12 kwartelen naar Saint-Jean de
Luz had verscheept, daar Enkhuizen nog geen traan uit de
Poolzee had ontvangen. Deze repartitie was blijkbaar
facultatief, daar in dezelfde brief de Amsterdamse be-
windhebbers schrijven:  „Doch soo U Edele in dese ver-
seyndinge niet gelieven te participeren ofte U Edeler
quota te seynden, soo mogen dese 36 quarteelen voor re-
keninge van eenige andere camers oft leden gaen".57)

.Enige dagen later, op 9 augustus 1621, verzocht de
kamer Amsterdam aan die te Enkhuizen, haar aandeel in

een partij traan naar Rouaan te verschepen, „byaldien(zij) in de versending belieft te participeren".58)   De
agent van Enkhuizen schreef op 20 juli 1620, dat de
traan binnenkort hoog in prijs zou staan en goede winst
beloofde, mits er uit Nederland maar niet te veel traan
werd aangevoerd.59) Een tweede bewijs, dat de uitvoer
vrij was, is de klacht van de kamer Amsterdam in 16175'
dat Hoorn zijn baarden te Rouaan had laten verkopen „a
f.27 't hondert, waermede de merckt heel onder den voet
leyt gesmeten". De Amsterdammers lieten bedrukt vol-
gen:  „off men daer eenige ordre in sal connen (be) ra-

men, magh ons den tijt leeren. Op 't stuc van den
traen dient wel ordre gestelt, off wy sullen altsamen
voor andere costen en moeyte vergeeffs gedaen hebben".
60)

Herhaaldelijk heeft men dan ook voorgesteld, om ook
de uitvoer van walvisprodukten door het kartel te laten
binden. Op de vergadering in maart 1621 is voor de
tweede maal het voorstel, de uitgevoerde traan in repar-
titie te brengen, d.w.z. te binden, aangehouden.61)
Welke regeling voor de uitvoer na 1621 heeft gegolden,
is nog onzekerder dan de regeling v66r dat jaar toege-
past.

Na de bovenstaande beschrijving van de Noordsche
Compagnie als kartel in optima forma wekt het wellicht
verwondering te vernemen, dat er omstreeks 1900 getwist
is over de vraag, of dit lichaam een kartel in de huidi-
ge zin des woords genoemd mag worden. Deze discussie
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is gevoerd tussen S. Muller Fzn., de schrijver van de

Geschiedenis der Noordsche Compagnie" in 1874, en F.M."
Wibaut in het progressieve Sociaal Weekblad"  van  1897."

62) Een liberaal en een socialist stonden hier tegen-
over elkaar. In twee artikelen zette Muller de mening

uiteen, welke hij in zijn „Geschiedenis der Noordsche

Compagnie" had verkondigd en welke hij blijkbaar wilde

populariseren. Die mening was, dat genoemde Compagnie
een echt kartel was, zodat de 19de-eeuwse kartels „geen
nieuws onder de zon" waren en geen wegbereiders voor het
socialisme konden zijn; immers waren de oude handels-

compagnieon bezweken voor de aandrang der vrije mede-

dinging en zo zou het waarschijnlijk ook de moderne
trusts en kartels vergaan.

Deze bewering lokte een uitvoerige repliek van Wi-
baut uit. Hij viel met zijn vlotte en niet altijd za-

kelijke pen de heer Muller aan en ontkende, dat men de
17de-eeuwse geoctrooieerde handelscompagniedn op din

lijn met de moderne trusts en kartels kan stellen. Ten-

slotte beklaagde de lichtgeraakte Muller zich bij de re-
dactie van het Sociaal Weekblad, dat Wibaut in zijn ver-

weer niet zakelijk was geweest en hem in het ootje had

genomen.
Terecht wees Wibaut op belangrijke verschillen tus-

sen de 17de-eeuwse handelscompagnieWn en de laat-19de-
eeuwse trusts en kartels. Het belangrijkste verschil

is, dat de eerste een octrooi van de staat nodig hadden

om hun monopolie te kunnen handhaven, de laatstgenoemde
niet. Dit wordt verklaard door verschil in tijdsom-
standigheden, hetgeen door Van Brakel beknopt uiteenge-
zet is.63) Toen in 1614 de bestaande en in oprichting
zijnde walvisondernemingen zich ter beperking van de
concurrentie aaneen wilden sluiten, meenden zij, dat
hiervoor een octrooi onmisbaar was, en in 1642 viel het

kartel uiteen, zodra het octrooi der Noordsche Compagnie

afgelopen was. Dit was een duidelijk bewijs, dat zon-
der octrooi het kartel geen stand kon houden. De drang,
welke de grote investeringen in duurzame produktiemidde-

len, nodig wegens de moderne techniek, op de ondernemers
uitoefent om zich in kartels of trusts te organiseren,
m.a.w. de drang uitgaande van de hoge vaste kosten, was

bij de 17de-eeuwse handelscompagniean lang niet zo sterk.

Derhalve was de band welke de laatstgenoemde bijeen
hield, niet zo hecht als bij de modernkapitalistische
trusts en kartels.

Wibaut omschrijft het verschil als volgt: „De

(Noordsche) compagnie was niet de samenwerking van vroe-

gere concurrenten, afgedwongen door de ervaring, dat het
winstbedrijf door de concurrentie onbestaanbaar was ge-
worden. Zij was ontstaan uit het inzicht, eigenaardig
voortspruitend uit de beperkte afzetverhoudingen uit
dien tijd, dat groote winst op minder product te verkie-
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zen was boven kleine winst op veel product. Er was
geen grootbedrijf, dat het verschaffen van veel product
noodzakelijk maakte; er was geen wedloop in zulke groot-
productie, die de winst had gedood; er was niet anders
dan eene door de regeering bevoorrechte kring van hande-
laars, die het haar verleende voorrecht, octrooi, zich
met voortreffelijk commercieel inzicht zoo volledig mo-
gelijk ten voordeel deed strekken".64)

Bij Wibauts in hoofdzaak juiste, tegen Muller ge-
richte, uiteenzetting dienen wij aan te tekenen, dat bij
de Oost-Indische Compagnie, welke door haar omvangrijke
vaste investeringen het dichtste bij de moderne trusts
staat, wel degelijk de opheffing der concurrentie het
motief tot haar oprichting was, daar de voorcompagniean
niet meer zouden renderen; voorts dat het voor het ont-
staan van een kartel irrelevant is, of de zich liArende
ondernemingen al dan niet met verlies produceerden, om-
dat het doel marktbeheersing door beperking der mede-
dinging en verhoging van winst  is.

De twist tussen Muller en Wibaut is eigenlijk, zo-
als in vele discussies tussen knappe mensen, een twist
niet over een zaak, maar over een begrip, te weten over
de omschrijving van kartel. Gaat men de wijze na,
waarop het monopolie tot stand is gekomen en waarop het
kartel is geconstitueerd, zoals Wibaut doet, dan valt
dadelijk in het oog, dat de 17de-eeuwse handelscompag-
niean een octrooi voor haar monopolie nodig hadden en de
moderne trusts en kartels niet. Daarom wil Wibaut de
oude compagnie6n geen kartels of trusts noemen.

Gaat men echter de wijze na, waarop de trusts en
kartels functioneren en waarop zij de mededinging beper-
ken en uitsluiten, en bestudeert men de methoden, waar-
mee zij de produktie en afzet regelen en de uitvoering
van de besluiten van het bestuur afdwingen, dan zal men
niet aarzelen met Muller de Noordsche Compagnie een kar-
tel in optima forma te noemen. Wil men een keuze tus-
sen de twee opvattingen van het begrip kartel doen, dan
geef ik aan Mullers functionele omschrijving van kartel
de voorkeur boven de historische omschrijving van Wibaut.

Het streven van de ondernemers in de tijd v66r de
industridle revolutie, m.a.w. v66r de opkomst van de
machinale massaproduktie, was meestal de voortbrenging
en de afzet te beperken en de prijzen hoog te houden ten
einde de winst maximaal te maken. Dit streven is te
verklaren uit de bescheiden omvang van de produktie en
van de afzetmarkt en uit de geringe ontwikkeling van het
vervoer en het berichtenverkeer. Deze omstandigheden
beperkten de concurrentiemogelijkheden en bevorderden
het ontstaan van monopolies. Ook de Noordsche Compag-
nie liet zich door dit prijsbeleid leiden, hield de
voortbrenging van walvisprodukten binnen nauwe grenzen
en trachtte aldus de prijzen op peil te houden. „Alsoo
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onse camer geinclineert  is tot cleyne equipage", schreef
de kamer Amsterdam in 1618 aan die van Enkhuizen, „gelyc
wy ooc, in den Hage sijnde, aen de andere (camers), al-
daer vergadert, seer tot cleyne equipage hebben geten-

deert, om niet sooveele traen in 't lant te bren en, dat
men dien in 't eynde niet al vertieren (verkopen) en can
- gelyc wy oogenschynlyc sulx sien volgen, indien in 't

equipeeren geene maticheyt en wort gebruyct - soo hebben
wy U Edele willen gebeden hebben, ons metten eersten te

verwittigen, met hoeveele schepen U Edeler camer dit
saison op Spitsbergen begeert te comen".65)

Telkens weer verkondigde de Noordsche Compagnie,
dat door „excessieve equipeeringen de nering in confusie
ende disordre" zou worden gebracht en geheel zou verlo-
pen. Steeds was zij bevreesd voor marktbederf door het
aanbieden van grote hoeveelheden traan, waardoor de

prijs zou dalen. Steeds trachtte zij de uitrustingen
binnen nauwe grenzen te houden en zo mogelijk nog in te
krimpen om het aanbod van walvisprodukten klein te hou-
den. Aan dit starre standpunt is zij gedurende haar
hele bestaan trouw gebleven. Nog in 1636 , toen haar

positie taande, schreven de bewindhebbers: „Den wel-
standt der Compaignie kan eene uytbreydinge niet lijden,
maer moet.gaen cleyn ende op menage, want het ghewis is,
hoe grootter equipage hoe meerder schade, want equipeert
men sterck ende vanght men weynich, soo valt maer scha-
de;  vanght men veel met groote equipage, soo valt den

vangst costelycken ende wort den prijs door de veelheyt
mede onder den voet gesmeten, soo dat men met vollen
vangst oock wel schade doen kan. Om proffijt te doen,
soo moet men met menage equipeeren ende vangen naer ad-
venant gheconsumeert kan worden, ende met de minste kos-
ten sien het meeste te vanghen, ende in 't beneficeren
(verkopen) van den traen soo moeten de leden den anderen
verstaen".66)

De totale vangst, welke de Compagnie zich van jaar
tot jaar ten doel stelde, is in de loop van haar bestaan
gedaald. In 1622 werd zij begroot op 21 000 kwartelen
traan, in 1630 op 17 500, in 1636 op 16 000. 67)
Slechts wanneer de Compagnie werd genoodzaakt concurre-
rende buitenstaanders in het kartel op te nemen, was zij
te bewegen tot verhoging van het aantal kwartelen, dat
in het komende seizoen zou worden geproduceerd.   In
1622 nam zij de Kleine Noordsche Compagnie in zich op en
verhoogde zij de vangst met 1800 kwartelen;68)  in 1636
liet zij de Friezen toe en verhoogde zij de vangst met
3000 kwartelen.69) In hetzelfde jaar onderhandelde zij
met acht Hollandse steden, welke  aan de walvisvaart  wil-
den deelnemen,en verhoogde zij de begrote vangst van
16 000 haar 24 000 kwartelen. Alleen aan de tussen-
komst van de Staten-Generaal had zij het te danken, dat
zij deze acht steden kon afwijzen.70) Men mag wellicht
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de verhoging van de begrote vangst bij toelating van me-
dedingers beschouwen als een aanwijzing van de druk,
welke zij van hun kant doorstond en van de weerstand
welke zij vermocht te bieden. En men mag uit de pro-
gressie in de verhogingen van de vangst (1800, 3000 en
5000 kwartelen) concluderen, dat haar positie in de
loop van haar bestaan is verzwakt.

Hoewel de Noordsche Compagnie reeds spoedig walvis-
produkten is gaan uitvoeren, is de inheemse afzetmarkt
haar voornaamste markt gebleven. Tot omstreeks 1635,
tot de opkomst van de zeevisserij, schijnt haar marktpo-
sitie in Nederland tamelijk sterk te zijn geweest. Een
absoluut monopolie kon zij echter niet verwezenlijken,
omdat walvistraan de mededinging van andere oliMn   ond er-
vond, vooral van robbetraan, vislevertraan en raapolie,
welke walvistraan geheel of voor sommige doeleinden kon-
den vervangen, en omdat de inheemse markt niet tegen in-
voer van traan beschermd was. De Compagnie ondervond
merkbare concurrentie van Britse traan. In 1621 klaag-
de zij over invoer van traan uit Rouaan, waarheen zij in
dezelfde tijd geregeld dit produkt uitvoerde. Hieruit
blijkt, dat de traanprijs in de Republiek zoveel hoger
dan die in het buitenland gesteld was, dat het loonde
traan  naar  ons  land te zenden, misschien wel traan welke
de Compagnie zelf had uitgevoerd.71)

Wilde de Noordsche Compagnie in Nederland de enige
aanbieder van walvistraan zijn, dan moest de inheemse
markt door een prohibitief invoerrecht worden beschermd.
Reeds in 1617 verzocht zij de Staten-Generaal de olie
van walvissen, walrussen en andere „zeemonsters",  bi j
invoer door anderen dan de Compagnie, te belasten met
f.6 of f.8 per okshoofd. De kamer Amsterdam stelde die
van Enkhuizen voor, de Staten-Generaal voor te spiege-
len, dat een invoerrecht van f.8 tot f.9 per okshoofd de
Engelsen niet zou weerhouden hun traan naar de Republiek
te zenden, zodat de schatkist er geldelijk voordeel van
zou hebben.72) Alleen de traan uit Rusland ingevoerd
wilde de kamer Amsterdam niet belasten. De baarden
wilde zij belasten met f.6 per 100 pond. Daar zij in
hetzelfde jaar de prijs van 100 pond baarden begrootte
op f.30, wat nogal hoog geraamd was, verlangde zij dus
een invoerrecht van ten minste 20% ad valorem. De Ad-
miraliteitscolleges van het Noorderkwartier, van de Maas
en van Zeeland adviseerden in 1617 gunstig op dit ver-
zoek, omdat zij van de nieuwe invoerrechten verhoging
van hun inkomsten verwachtten. Maar de Admiraliteit
van het invloedrijke Amsterdam was er tegen, daar deze
stad van verhoging van in- en uitvoerrechten gewoonlijk
nadeel voor haar internationale stapelmarkt vreesde.
Amsterdam hield de zaak van verhoging van invoerrechten
op walvisprodukten slepende en er is niets van gekomen.
73)
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In 1636 toen de Noordsche Compagnie een scherpere
concurrentie begon te voelen, verzocht zij andermaal een
hoog invoerrecht of een invoerverbod voor buitenlandse
traan in te stellen, ditmaal met ruimere uitzonderingen
dan in 1617, namelijk vrijstelling van Moscovische traan,
robbetraan en Berger levertraan. Maar ook dit verzoek
stuitte af op de onwil van Holland, in de eerste plaats
van Amsterdam.73) Niet alleen wilde Holland de stapel-
markt ontzien, maar vanaf 1636 was de landsregering
steeds minder geneigd de monopoliepositie der Noordsche
Compagnie te verdedigen en steeds meer geneigd de wal-
visvaart open te stellen voor alle gegadigden, zodat dit
bedrijf zich zou uitbreiden buiten de nauwe grenzen
waarbinnen de Compagnie het steeds had gehouden.

De samenwerking tussen de kamers bleef niet stil-
staan bij kartelvorming met als doel marktbeheersing,
maar zij strekte zich ook uit tot verlaging van produk-
tiekosten, de wijze van uitoefening van het bedrijf, we-
derkerige hulp in de strijd tegen lorredraaiers en
vreemdelingen en het gemeenschappelijk dragen van schade,
in deze strijd door een der kamers geleden.

Een van de eerste maat4egelen tot het laag houden
der kosten was het voorschrift van de bewindhebbers in
het reglement der Noordsche Compagnie bij de octrooiver-
lening in 1617 uitgevaardigd, betreffende het huren van
Baskisch personeel. Artikel 20 schreef voor: „Op het
huyren der Basques sullen de camers in toecommende zeke-
ren voet beramen tot de huyringhe derzelver, opdat (dit)
met ordre hebben te geschieden".74)     D.w.z. de kamers
moesten een maximum loonvoet aanhouden en mochten elkaar
niet overbieden bij het huren van Basken.

Het lag voor de hand, dat de kleine, minst kapi-
taalkrachtige kamers geneigd waren kosten te sparen door
gezamenlijk uit te rusten, walvis to vangen en traan te
koken en te vervoeren. Een dergelijke samenwerking be-
stond vanaf de oprichting der Noordsche Compagnie of
kort daarna tussen de kamers Hoorn en Enkhuizen en tus-
sen de kamers op de Maze, dat waren de twee Delftse ka-
mers en Rotterdam. Elk van deze kamers behield echter
haar volle zelfstandigheid; tot fusie is het niet ge-
komen.

Voor de nauwe verstandhouding tussen Hoorn en Enk-
huizen vonden Muller en Kernkamp  vele   bewi j zen,   en  he t
contract, dat die kamers op 11 maart 1632 sloten om
voortaan hun uitrustingen gezamenlijk te bekostigen,75)
is vermoedelijk niet het eerste of laatste van die aard
geweest. Over de nauwe verstandhouding tussen de
Delftse en Rotterdamse walvisvaarders is een uitvoerig
contract uit 1627 bewaard, dat zij met het oog op de
teelt in dat jaar afsloten 76) en dat een gedetailleerd
beeld van de samenwerking tussen kamers geeft.

Bij sommige gelegenheden werkten alle kleine kamers



182

met elkaar samen. De kamers van het Noorderkwartier
en het Zuiderkwartier rustten meermalen samen een schip
op een ontdekkingsreis in de Poolzee uit.77) Zij had-
den onderling meermalen kwestie, maar in de bewindheb-
bersvergadering maakten zij dikwijls samen front tegen
de invloedrijke kamer Amsterdam, welke volgens hun me-
ning al te vaak eigengereid de zaken in haar voordeel
trachtte te regelen zonder op de belangen der overige
kamers te letten.

Naast de wederkerige hulpverlening en samenwerking
tussen de kleine kamers bestonden afhankelijkheidsver-
houdingen tussen kapitaalrijke en kapitaalarme kamers.
In de eerste, moeilijke jaren der Noordsche Compagnie
leende de kamer Amsterdam herhaaldelijk geld aan die
van Enkhuizen, welke in au*ustus 1619 voor f.2100 bij
haar in de schuld stond.78) Deze verhouding gaf de
Amsterdamse bewindhebbers overwicht op de kamer Enkhui-
zen, en in 1616 verzetten zij zich met succes tegen het
besluit van de burgemeesters te Enkhuizen om naast Jan
Simonsz Blauhulck een tweede bewindhebber voor de kamer
in hun stad te benoemen.79) De aanleiding tot dit be-
sluit van de Enkhuizer burgervaderen was mogelijk hun
hooglopende onenigheid met Blauhulck - invloedrijk koop-
man, bewindhebber van de kamers Enkhuizen van de Noord-
sche Compagnie en de V.O.C. - en hun vrees, dat de ka-
mer Enkhuizen een dependance van Amsterdam zou worden.
80) Deze vrees is echter niet bewaarheid.

Tegenover concurrerende buitenstaanders trokken de
kamers gewoonlijk 66n lijn, zoals blijkt uit overeen-
komsten buiten kartelverband. Om buitenlandse mede-
dingers doeltreffender het hoofd te bieden kwamen de .
kamers in 1617, bij de vereniging met de Zeeuwse walvis-
ondernemingen, overeen, de schade door vreemde naties
aan een van hen toegebracht, gezamenlijk naar evenredig-
heid van ieders uitrusting te dragen.81) Op 30 okto-
ber 1635 - het jaar waarin de zeevisserij zich als mede-
dinger manifesteerde - besloten de kamers hun grondge-
bied op Spitsbergen tegen „onderkruipers" (d.z. zeevis-
sers) uit Holland en Friesland te verdedigen en daardoor
geleden schade over alle kamers om te slaan.82) Een
soortgelijke afspraak was opgenomen in het eerder ver-
melde contract op 11 maart 1632 door de kamers Hoorn en
Enkhuizen gesloten; zij kwamen oVereen, dat elk van hen
de helft van molestschade alsook schade door zeerampen
veroorzaakt, zou dragen.81)

De kleine kamers hebben de versnippering van uit-
rustingen en van de financiale kracht der Noordsche Com-
pagnie over een groot aantal kamers steeds betreurd en
herhaaldelijk op nauwere aaneensluiting aangedrongen,
m.a.w. zij neigden tot grotere concentratie of trust-
vorming. Reeds in 1616 stelden de Zeeuwen voor om de
walvisvaart  „in eene gemeene rekeninge" te brengen.
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De wens tot gemeenschappelijke uitrusting werd het eerst
in Zeeland vernomen, omdat dit gewest minder kapitaal-
rijk dan Holland was. In 1623 was er opnieuw sprake
van een generale compagnie, op te richten „onder een ge-
meene borsse (beurze ", maar ook ditmaal schijnt er
niets van te zijn gekomen.81) In 1627 en 1630 hebben
inderdaad alle kamers afgesproken, de walvisvangst voor
gemeenschappelijke rekening uit te oefenen, in 1630 voor
wel vier seizoenen.83) Maar deze nauwe samenwerking
schijnt niet blijvend te zijn geweest. In 1633 had de
kamer Amsterdam hooglopende onenigheid met de andere ka-
mers 84) en deze kregen in 1634 kwestie onder elkaar.85)
Hiertegen was de beoogde nauwe samenwerking stellig niet
bestand.

De voornaamste rem voor nauwe samenwerking tussen
de kamers als voorbereiding voor eventuele fusie was
vermoedelijk de wil van Amsterdam. Deze kamer was veel
groter dan elk van de andere kamers, had minder behoefte
aan samenwerking en steun en wilde haar overwicht in de
Noordsche Compagnie niet verliezen door fusie van alle
leden van het kartel tot eep trust;  zij had de andere
kamers liever elk afzonderlijk tegen zich dan alle teza-
men verenigd.

Het sluiten van een kartel tot beteugeling van de
concurrentie betekent gewoonlijk niet de beoindiging van
de onderlinge concurrentiestrijd, maar slechts de voort-
zetting daarvan met andere middelen en de verplaatsing
daarvan binnen de door het kartel gestelde grenzen. Het
kartel ondervindt meestal druk van buiten en spanningen
van binnen. Dat gold ook voor de Noordsche Compagnie.
Een eerste geschilpunt tussen de kamers betrof de vast-
stelling der kwoten; de strijd hierover werd acuut in
plaats van latent, wanneer het octrooi moest worden ver-
lengd of als het kartel mededingers moest toelaten en
hun een kwote moest toewijzen; de Compagnie verhoogde
meestal liever de totale begrote vangst dan de kwoten
der bestaande kamers ten voordele van nieuwe kamers te
verlagen, de kwoten uitgedrukt in kwartelen traan.

Een andere kwestie welke telkens opdook, was het
verkopen van traan buiten de kartelregeling om. On-
danks de straffe organisatie van het kartel toonden de
kamers bij gelegenheid lust een voordeel voor zich al-
leen te behalen, ook al ging dat ten koste van de mede-
leden. Elke kamer was verplicht de andere kamers te
laten delen in de transacties welke zij op de kartel-
markt afsloot, maar kwam soms in de verleiding bij een
aantrekkelijk verkoopcontract zich aan die verplichting
te onttrekken. In het begin van 1618 had Amsterdam 800
kwartelen traan over; het stelde aan de kamer Enkhuizen,
welke blijkbaar evenmin uitverkocht was, voor, samen hun
partijen tegen verlaagde traanprijs op te ruimen;  Am-
sterdam voerde de verontschuldiging aan, dat de kamers



184

welke uitverkocht waren daarvan geen nadeel zouden lij-
den.86) Uit karteloogpunt was deze verlaging van de
traanprijs echter een bedenkelijke zaak.

In 1616 wilde de Kleine Noordsche Compagnie een
partij baarden op Jan Mayen buiten de repartitie van de
vangst houden. De commandeurs van de grote zusterin-
stelling haalden echter resoluut de betwiste baarden uit
het schip van de Kleine Compagnie.87)  -  In 1621 klaag-

de de kamer Enkhuizen, dat enige kamers traan naar Zee-
land hadden verkocht zonder deze in repartitie te breng-
en.88)  -  In 1627 verkocht de kamer Vlissingen 475
kwartelen traan minder dan haar aandeel in de gezamen-
lijke verkopen bedroeg. De bewindhebbersvergadering in
september 1627 zegde haar aan, deze kwartelen te leveren
aan de kamers te Amsterdam en Rotterdam en aan de tweede
kamer Delft. De Vlissingers antwoordden, dat zij die
kwartelen voordeliger elders konden verkopen en de ge-
noemde kamers van de ontvangst wilden ontlasten. De

andere kamers namen daarmee uiteraard geen genoegen en
lieten de Vlissingers op de vergadering van maart 1628
insinueren, dat dezen inbreuk op de kartelregeling maak-
ten.  .    Welke  van de partijen gelijk  had,   doet er verder
niet toe. Het is duidelijk dat de kamer Vlissingen
zich wilde onttrekken aan de verplichting traan onder de
kartelregeling te brengen.89)

lets dergelijks als in 1616 gebeurde in 1632 op
hetzelfde eiland Jan Mayen.90) Een conflict ontstond
tussen de kamer Amsterdam, welke weer eens eigenmachtig
optrad, en de andere kamers. Amsterdam trachtte een
partij traan buiten de repartitie van de vangst te hou-
den. Hieruit ontstond een hevige kwestie. De daarbij

gewisselde stukken werpen een schril licht op de ver-
standhouding tussen Amsterdam en de „buitenkamers".91)
De toedracht was als volgt.

In 1632 hadden de schepen van de buitenkamers,
evenals in 1631, de terugreis van Jan Mayen naar Neder-
land aanvaard voor het tijdstip, waarop volgens besluit
van de bewindhebbersvergadering in maart de teelt zou
worden beWindigd. Vermoedelijk hadden zij een volle
lading en beschouwden zij het seizoen als afgesloten.
Ook de schepen van de Amsterdammers waren vol, maar de
vangst was blijkbaar zo goed, dat zij de visserij voort-
zetten en nog enige walvissen vingen. Bij gebrek aan
laadruimte pakten zij het walvisspek in vaten en lieten
deze achter. In het volgende seizoen, in 1633, kookten
zij dat spek en wilden de traan hiervan in hun schepen
laden na kennisgeving aan de commandeurs der andere ka-
mers, dat de bewindhebbers over de repartitie ervan zou-
den accorderen. De commandeurs namen hiermee geen ge-
noegen en maakten zich „met geweld" meester van 8939
mengelen traan. Om een gevecht te vermijden zagen de
Amsterdammers af van verzet. Na de terugkomst van de
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walvisvloot verzocht de kamer Amsterdam de andere kamers
„vriendelijk" om teruggaaf van de in beslag genomen
traan, maar deze weigerden en keurden de handelwijze van
hun commandeurs goed, ja, prezen hen wegens hun kordate
optreden.

De gewisselde argumenten zijn in de stukken niet
vermeld, maar men kan ze raden.92) De kamer Amsterdam
beweerde vermoedelijk, dat de teelt met het vertrek van
de schepen der buitenkamers van Jan Mayen in 1632 was
geaindigd en dat de traan uit het na die dag verkregen
spek buiten de repartitie van de vangst viel. De an-
dere kamers betoogden daartegen vermoedelijk, dat de
teelt eerst was afgelopen op de datum, welke door de be-
windhebbersvergadering was bepaald en dat de omstreden
traan van de kamer Amsterdam onder de repartitie viel.

Amsterdam sloeg na de weigering der andere kamers
een scherpere toon aan. Het eiste de omstreden traan
terug en stelde voor, het geschil te laten afdoen door
drie neutrale arbiters. Het somde nog enige grieven
OP; het verlangde, dat de andere kamers volgens de af-
spraak over gemeenschappelijke verkoop van baarden hun
balein naar Amsterdam zouden sturen, en het ontkende,
dat de buitenkamers recht hadden op de walvissen, welke
een Amsterdams schip in 1632 op een ontdekkingsreis naar
een niet genoemd land had gevangen.

Dit geschil tussen Amsterdam en de andere kamers
was niet het eerste. Reeds in 1621 protesteerden de
Amsterdammers tegen de buitenkamers wegens hun samen-
spanning.93) Zij luchtten in 1633 een opgekropt gemoed.
„Het  is ook zulks", schreven  zi j bitter,  „dat de bewind-
hebbers van Amsterdam van over lan$e tijd metterdaed be-
vonden hebben, dat de insinuanten ld.z. de andere kamers)
van tijd tot tijd met tevoren geconformeerde adviesen en
gecomplotteerde stemmen verschijnen op de ordinaris ver-
gaderingen, verwerpende alle goede en de Compagnie dien-
stige propositie(s), dewelke tot verscheide reizen (ma-
len) bij (door) die van Amsterdam gedaen zijn, welk
voorbeeld de commandeurs en ministers (dienaren) van de
insinuanten aen de plaetsen van de visscherij ook na-
volgen". Zij dreigden uit de Noordsche Compagnie te
treden en aldus het kartel te verbreken, als zij niet
dadelijk voldoening in de genoemde grieven zouden krij-
gen.

De soep werd echter niet zo heet gegeten, als zij
haar opdienden. Tot opheffing van het kartel is het
niet gekomen; daarvoor hadden alle kamers teveel belang
bij de handhaving van het kartel. Enige dagen later
kwamen zij overeen hun geschillen door arbiters te laten
beslissen, zodat het conflict bijgelegd is.94)

In 1634 kregen de kleine kamers met elkaar geschil,
omdat enige van hen walvisprodukten op Jan Mayen buiten
de repartitie van de vangst wilden houden. Voor de
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toedracht hiervan verwijs ik hier naar Van Brakel.95)
Ondanks de veelvuldige spanningen tussen de kamers

is het kartel daaraan toch niet bezweken. Dit bewijst,
dat alle leden in het voortbestaan ervan voordeel zagen.
De Noordsche Compagnie is dan ook niet uiteengevallen
door onenigheid van kamers, welke uit het kartel wilden
treden, maar door de zware druk van buiten, uitgeoefend
door buitenstaanders, die aan de baaivisserij wilden
deelnemen en op gunstige voorwaarden lid van het kartel
worden.

2. Het bedrijf van de Noordsche Compagnie

De Noordsche Compagnie oefende de baaivisserij aan
de kusten van Spitsbergen en Jan Mayen uit en kookte het
walvisspek op het strand van deze eilanden tot traan.
De baaivisserij is voor haar altijd hoofdzaak gebleven.
Eerst in de laatste jaren van haar bestaan heeft zij het
voorbeeld der zeevissers gevolgd en enige schepen op de
zeevisserij gezonden; deze brachten hun walvisspek naar
Spitsbergen om daar tot traan te laten koken. In 1638
heeft de Deense admiraal Corfits Ulfeldt bij dat eiland
twee schepen van de Noordsche Compagnie met spek op weg
naar het eiland Amsterdam opgebracht, omdat hij ze voor
lorredraaiende zeevissers hield.96) In de eerste jaren
gebruikte de Compagnie naast grote, ook vele kleine
schepen, o.a. jachten en buizen. Spoedig breidde haar
bedrijf zich uit en namen haar behoeften aan personeel
en scheepsruimte toe. Zij nam grotere schepen, name-
lijk fluiten van 200 tot 500 ton, in gebruik, welke 80
tot 90 man vervoerden. Omstreeks de helft van dit per-
soneel ging op de visserij en at en sliep vermoedelijk
aan boord; de anderen - door de Britten typerend „land-
men" genoemd - bleven aan land om walvissen te flensen,
spek klein te kappen en te koken, traan in vaten te tap-
pen, vaten te vervaardigen, te vullen, op te slaan en
naar boord te roeien of te boegseren. Zij aten en
sliepen in tenten en later barakken aan land.

Over het aantal schepen, dat de Noordsche Compagnie
jaarlijks uitreedde, zijn wij merkwaardig slecht inge-
licht. Scoresby is daarvoor de oudste bron; hij raam-
de de jaarlijkse uitrusting in de beste jaren op om-
streeks 30 schepen.97) Muller achtte dit te hoog, maar
vond slechts weinige en sporadische opgaven. Het
grootste aantal schepen dat de Compagnie naar Spitsber-
gen zond, was volgens hem 23 (met een vraagteken, d.w.z.
aan de hoge kant) in 1618, het hoogste bekende aantal
schepen naar Jan Mayen 12 in 1628.98) Later zijn er
nog twee opgaven bekend geworden. Omstreeks 1628 be-
richtte een vijand van de Republiek: „totte traffycque
van Groenlandt ende visscherie van de walvisschen senden
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se (d.z. de Nederlanders) jaerlix 15 ofte 16 schepen met
800  mannen". 99) Dit bescheiden aantal stelt Muller in
het gelijk. Een mondelinge overlevering stelde in 1634
het aantal schepen der Noordsche Compagnie op 14, maar
het is onzeker of dit aantal alleen de Spitsbergenvaar-
ders of ook de Jan-Mayenvaarders insloot.100) Als glo-
baal gemiddelde mag men 20 schepen per jaar aannemen.
In elk geval had het bedrijf der Compagnie een beschei-
den omvang, vergeleken met de latere ijsvisserij, waar-
aan enige honderden Nederlandse schepen deelnamen.

Een van de grootste zorgen van de Compagnie was de
verdediging van haar schepen en landstations tegen
vreemde naties. In de eerste jaren moest zij een gewa-
pende strijd met buitenlanders op de visgronden voeren;
tot kort voor haar einde doken af en toe vreemde oor-
logsschepen en lorredraaiers in haar baaien op, welke
met geladen kanonnen moesten worden afgeschrikt. Voorts
was de Republiek van 1621 tot 1648 in oorlog met Spanje
en van 1621 af moest de Compagnie op haar hoede zijn
voor overvallen van Spaans-Baskische en Duinkerker ka-
pers.

Na het bereiken van een redelijke verstandhouding
met de Muscovy Company, de sterkste rivaal op Spitsber-
gen, omstpeeks 1620, waren de stamverwanten in de Zuide-
lijke Nederlanden (Belgio) de gevaarlijkste vijanden.
De kooplieden en staatslieden van deze gewesten onder
Spaans gezag zagen de toenemende handelsbloei van de op-
standige Nederlanden en de achteruitgang van de Belgi-
sche handel met lede ogen. Zij hebben tal van plannen
beraamd, welke belangwekkende mededelingen over de Ne-
derlandse handel en visserij bevatten en de vernietiging
hiervan beogen. In vele gevallen kwamen zij uit de ko-
ker van Rooms-Katholieke, Spaansgezinde Belgen. Sommi-
gen van hen waren als koopman in de Republiek werkzaam
geweest en hadden daar gegevens over de economisehe ac-
tiviteiten der „rebellen" verzameld. Blok noemt twee
van zulke plannen uit de jaren 1600-1612, voordat Neder-
landers ter walvisvangst voeren.101) In 1625 werd weer
een plan tegen de visserij en handelsvaart van de Repu-
bliek geopperd, dat ook de walvisvaart betrof. Een
Spaanse spion in Londen, Egidio Ouwers genaamd, schreef
in april 1625 aan kardinaal De Ceva te Brussel, dat de
koning van Spanje schepen moest zenden om de Hollandse
haringvloot in de Noordzee te vernietigen en daarna de
Hollandse walvisschepen bij Spitsbergen aan te tasten.
Ouwers schreef, dat hij de volgende dag naar Holland en
Zeeland zou reizen en bijzonderheden over de vandaar
uitgezeilde schepen zou sturen.102)

Verder is een voorstel uit 1628 bewaard, getiteld
„Cort verhael, by dewelcke verclaert werdt de middelen,
met dewelcke men can verswacken den staet van die van
Hollandt ende haer seer grotelijcx beschadigen in hare
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navigatie, Getranslateert  uyt het Spaensch". Volgen s
een aantekening in de kantlijn is deze memorie „by
(door) den verrader Van der Dussen, van Rotterdam, den
Spadngniaert gepresenteert".103) Misschien was Van der
Dussen een van de Spaansgezinde kooplieden, die in de
Republiek zowel handel dreven als spionneerden. Het
plan viel in 1628 in Nederlandse handen en circuleerde
in hoge regeringslichamen. De economische spionnage in
de Republiek was blijkbaar actief, maar de contraspion-
nage niet minder. Van der Dussen adviseerde, in augus-
tus te Duinkerken 10 of 12 schepen uit te rusten om een
aanslag te doen op de Hollandse harinerloot, de walvis-vloot en de schepen die op Archangel lNoord-Rusland) va-
ren. Hij speculeerde op de onwil van de Nederlandse
schepelingen tot vechten, omdat zij onvoldoende vergoe-
ding voor verwonding en verminking kregen, en op de on-
wil van de Spaanse Basken op de Hollandse walvisschepen
om tegen hun koning te strijden.104)

Of deze fantasierijke plannen aan Spaanse zijde tot
maatregelen hebben geleid, is niet bekend, maar zij
dwongen de Nederlanders steeds op hun hoede te zijn. De
hoop van de overheden van de Republiek, dat een octrooi
de walvisvloot voldoende bescherming zou verschaffen,
vervloog dan ook spoedig. De Staten-Generaal zagen in,
dat zij de Noordsche Compagnie convooischepen moesten
toestaan wegens gevaar van verschillende kanten. In de
jaren 1614-1620 stond de Compagnie op gespannen voet met
de Muscovy Company en kreeg zij jaarlijks enige convooi-
schepen. Daarna trad een ontspanning in de verhouding
met de Britten in en van 1621 tot en met 1624 vonden de
Staten een gewapend geleide overbodig. Van 1625 tot en
met 1628 achtten zij convooischepen weer nodig en zonden
zij jaarlijks twee uit, vermoedelijk een naar Spitsber-
gen en een naar Jan Mayen. Het ligt voor de hand te
veronderstellen, dat men vreesde voor de plannen van
Spanje onze zeehandel en visserij te vernietigen door
het optreden van Duinkerker kapers. Van 1629 af heeft
de Noordsche Compagnie geen convooischepen meer gekre-
gen 105) en moest zijzelf voor gewapend geleide zorgen,
indien zij dat nodig achtte. In 1639 zonden de Staten-
Generaal een convooischip naar Spitsbergen, waarschijn-
lijk wegens het opbrengen van twee schepen der Noordsche
Compagnie door de Deense admiraal Corfits Ulfeldt in het
voorgaande jaar, maar een jaar later achtten zij convooi
weer onnodig.

In de eerste jaren van de Noordsche Compagnie be-
noemden de Staten-Generaal jaarlijks een commandeur-ge-
neraal voor de vloot der Compagnie als gezaghebbend in
krijgszaken, en een commissaris-generaal, die zijn in-
structies van de bewindhebbersvergadering kreeg en de
leiding van de reis en van de visserij had. In 1614
was de bewindhebber Anthonie  Monier uit Den Haag com-



189

missaris-generaal. De twee functies vielen ten dele
samen; mogelijk ontstond er wrijving tussen de twee ge-
zagsdragers, mogelijk vond men twee personen teveel.  In
elk geval werden in 1616 beide functies in 66n persoon
verenigd. Die persoon was Jan Jacobsz Schrobop; hij
werd kortweg de „Generael" genoemd.106)

V66r het vertrek van de walvisvloot werden aanvan-
kelijk de plaatsen waar de respectieve kamers zouden
vissen, bij loting aangewezen.107) In de eerste tien
jaren van de visserij bij Spitsbergen (van 1612 tot om-
streeks 1622) waren de deelnemende naties mobiel en
zochten zij voortdurend naar visplaatsen waar de vangst
goed was en waar zij met rust werden gelaten, hetgeen
even belangrijk was, want ook de beste vangst werd be-
dorven als andere naties overlast aandeden. De Britse
Muscovy Company vestigde zich het eerst op Spitsbergen,
maar zij kon haar aanspraak op de hele eilandenwereld
uiteraard niet handhaven. Na enige jaren actie tegen
andere vissers, nu in deze, dan in gene baai, beperkte
zij haar bedrijf tot de Bell Sound, door de Nederlanders
de Klokbaai genoemd, en tot Sir Thomas Smith Bay tussen
het Voorland en het hoofdeiland. Zij verdreef stelsel-
matig alle mededingers uit deze fjorden, in 1617 en 1618
ook de Nederlanders,   die  in  1615  een  „loge" of station
aan de Klokbaai hadden opgericht. Reeds in 1614 hadden
dezen een betrekkelijk ongestoord visterrein gevonden
aan de Noordwesthoek van Spitsbergen op het eiland, dat
naar de grootste kamer „Amsterdam" is genoemd. In die
hoek   troffen zij, evenals  aan de Westkust, visri jke  en
ijsvrije baaien aan. Na 1618 trokken zij zich terug
uit de fjorden aan de Westkust, waar de Britten domi-
neerden, naar de Mauritiusbaai aan de Noordwesthoek.
De Britten hadden Fairhaven (Schonehaven) aan de aan-
grenzende Zuidbaai bezet, maar lieten zich daar na 1623
niet meer zien en beperkten zich voortaan tot bovenge-
noemde inhammen aan de Westkust.

De kamer Amsterdam eiste aanvankelijk het gehele
eiland Amsterdam, dat haar bij loting was toegevallen,
op en wilde slechts een Deense onderneming, welke er
zich in 1619 vestigde, toelaten, omdat zij geen moei-
lijkheden met de Deense kroon wenste. De andere kamers
moesten maar plaats voor hun loges aan de Westkust zoe-
ken. Daar lagen zij echter telkens met de Britten
overhoop; sommige van hen staakten dan ook enige sei-
zoenen hun uitrustingen, met name Enkhuizen en Delft in
1620, 108) of visten bij Jan Mayen-eiland, waar het rus-
tiger was. Op den duur konden zij met deze, alleen
voor de Amsterdammers bevredigende, toestand geen genoe-
gen nemen. Sommige kamers schijnen daarom in 1622 op
het eiland Amsterdam vaste voet te hebben gekregen of
liever genomen. In elk geval was het wegblijven van de
Denen in 1624 en volgende jaren een welkome aanleiding
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voor de kamers Hoorn, Enkhuizen en Vlissingen om in 1625
de Deense loge in beslag te nemen en zich daar te vesti-
gen. Omstreeks dezelfde tijd hebben ook de kamers
Delft en Rotterdam, Middelburg en Veere zich op het ei-
land Amsterdam gevestigd. Blijkbaar konden de Amster-
dammers hen niet langer weghouden.109) Met kleine tus-
senruimten verrezen op het korte strand aan de zuidoost-
zijde van het eiland de traankokerijen van acht kamers.

De bekende kaart van omstreeks 1630 in Jacob Colom,
„Oprechte Vyerighe Colom" (Amsterdam 1662) beeldt Noord-
west-Spitsbergen af.110) Op het eiland Amsterdam zijn
de volgende „tenten", d.z. loges, aangegeven: Amster-
dam, Middelburg, De Deensche Tent, Delft en Hoorn, van
oost naar west opgesomd. Enige kamers zijn niet ver-
meld, maar de Deense loge was waarschijnlijk bezet door
Vlissingen en een andere der ongenoemde kamers; het is
ook mogelijk, dat sommige kamers samen een traankokerij
exploiteerden, gelijk Rotterdam en Delft blijkens het
voorgaande hoofdstuk op Jan Mayen deden, om kosten te
sparen, op het eiland Amsterdam bijvoorbeeld Vlissingen
en de kleine kamer Veere, voorts Hoorn en Enkhuizen,  en
Rotterdam en Delft. De Deense „tent" heeft blijkbaar
haar naam behouden   j aren nadat de Denen haar hadden   ver-
laten.

Voor de Friezen, die in 1636 op Spitsbergen werden
toegelaten, was op het korte strand van het eiland Am-
sterdam geen plaats meer. Zij vestigden zich op het
Deense eiland tegenover de stations of loges op Amster-
dam, eveneens aan de baai, welke afwisselend Westbaai,
Zuidbaai, Mauritiusbaai en Hollantsche Baai is genoemd.
Hun loge kreeg de naam Harlinger Kokerij, omdat van de
twee Friese kamers, Harlingen en Stavoren, de eerste de
voornaamste was.111) Het Deense eiland is genoemd naar
de Denen;  dezen zijn in 1631 weer op Spitsbergen ver-
schenen en vonden hun vroegere plaats bezet. Hun her-
haalde protesten tegen deze bezetting baatten niets en
zij vestigden zich in 1631 noodgedwongen aan de Robben-
baai op de Westkust van het voortaan naar hen genoemde
eiland. Daar vonden zij meer ruimte en een goed visge-
bied.112)

Op drie plaatsen aan de Noordwesthoek van Spitsber-
gen ontstond dus een soort nederzetting of landstation,
bestaande uit enkele groepen fornuizen, opslagplaatsen
en barakken op het strand tegenover de ankerplaatsen van
de walvisschepen. Niet alleen moesten de lege en ge-
vulde vaten tijdelijk op het strand worden opgeslagen,
maar de kuiper, de smid en andere ambachtslieden konden
niet in de open lucht werken en het personeel van het
landbedrijf moest ergens zijn voedsel koken, eten en
slapen. De Britten en andere naties gebruikten aan-
vankelijk tenten van zeildoek,113) maar zij vervingen
deze door houten loodsen (welke de naam „tent" behiel-
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den), zodra de baaivisserij een duurzaam bedrijf bleek.
In het najaar liet men zoveel mogelijk van de inventaris
op het landstation achter om scheepsruimte te sparen,
met name de draagbare gereedschappen (o.a. vaten en dui-
gen) in de tenten, de traanketels, houten koelbakken en
houten of loden goten, kaapstanders en oude sloepen in
de open lucht hoog op het strand. Was de vangst zo
groot, dat voor een deel van de verkregen traan en baar-
den de scheepsruimte ontbrak, dan sloeg men dat deel ookin de loodsen op of begroef het in de grond,114) om het
in het volgende jaar naar Europa te verschepen.

Des zomers tijdens het seizoen werd er bij goede
visserij dag en nacht gewerkt, begunstigd door de korte
en lichte Poolnachten, en heerste in de nederzettingen
een zekere levendigheid. Het primitieve zomerdorp op
het eiland Amsterdam werd met zeemanshumor onofficieel
Smerenburg genoemd, vermoedeli jk omdat  het er overal  vet
en smerig van de traan en walvisresten was. Later be-
weerde men, dat het dorp was gesticht in 1619, in het-
zelfde jaar als Batavia, als waardige tegenhanger van de
hoofdstad van het Nederlandse imperium in Oost-IndiM.115)
Die stichting heeft mogelijk bestaan in het bouwen van
een nieuwe houten „tent" door de kamer Amsterdam. De
plaats zag er waarschijnlijk niet fraaier uit dan de
Britse en Deense loges, maar er was in het seizoen veel
volk. Daarom kwam met de schepen, ondanks de telkens
beklemtoonde schaarste van scheepsruimte, al spoedig een
toenemend aantal leden van de verzorgende beroepen over.
Zij zetten op Smerenburg en mogelijk eveneens op Jan
Mayen kraampjes op en sleten er hun veelsoortige koop-
waar, zoals tabak, sterke drank, levensmiddelen en ge-
bruiksvoorwerpen. Zorgdrager beschrijft deze handels-
bedrijvigheid met enkele aardige trekken. Er kwamen
met de schepen „eenige zoetelaars over, die in hun eigen
behuizing of in de pakhuizen hunne waaren, als brande-
wyn, tabak en meer diergelijke dingen verkochten; ins-
gelijks quamen er ook bakkers om broodt te bakken, wor-
dende des morgens wanneer de warme bollen en 't witte-
broodt uit den oven guam, op den hoorn geblaazen ...;
naar de gelegentheyt van 't landt (was er) taamelijk wat
te bekomen, mogelijk (waren) ook de wijn en brandewijn
reedelijk goedkoop".116)

De verse broodjes bij het ontbijt, welke ook in
Zorgdragers tijd geliefd bleken, en andere heerlijkheden
hebben op vele latere schrijvers indruk gemaakt. Zij
dikten Zorgdragers sobere opmerkingen stevig aan en be-
schreven Smerenburg als een drukke handelsstad, bijna
even belangrijk als Batavia, waar de „weelderige" koop-
man mooie winkels en „voortreffelijk ingerigte logemen-
ten" vond.117) Scoresby bevolkte deze verzameling
nooddruftige barakken met hun minimum aan ruimte en ge-
rief met duizenden inwoners.118) Dat is pure fantasie.
Een aannemelijk bericht uit 1628 spreekt van 800 opva-
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renden van 15 of 16 schepen gemiddeld, welke voor de
Noordsche Compagnie naar de IJszee gingen.119) Wij za-
gen reeds, dat zij jaarlijks 20 tot hooguit 30 schepen
uitreedde en deze verdeelde over Spitsbergen en Jan May-
en. Neemt men aan, dat jaarlijks gemiddeld 20 schepen
naar Spitsbergen voeren en dat elk daarvan 80 man aan
boord had - hetgeen aan de ruime kant is geraamd -, dan
bevonden zich des zomers ten hoogste 1600 mensen op Sme-
renburg.

Afgaande op nuchtere berichten waren de Nederlandse
loges op Spitsbergen van bescheiden omvang. Zorgdrager
vermeldt, dat op Smerenburg de fundamenten van acht of
tien fornuizen waren te zien.120) Dit aantal is geheel
aannemelijk, als men bedenkt, dat de kamer Amsterdam
waarschijnlijk twee fornuizen had en de andere kamers
elk een bezaten of samen met een fornuis deden. De

Harlinger Kokerij was uiteraard een nederzetting van
veel kleinere omvang.121)

Afgezien van de bedrijfsgebouwen stonden er op Sme-
renburg nog een kerk en een fort met enige kleine kanon-
nen, batterijen genaamd.122) Men moet zich hiervan
echter geen weidse voorstelling maken. De kerk strekt
tot bewijs, dat de Compagnie de geestelijke verzorging
van haar dienaren behartigde; zij zond geregeld enige
predikanten en ziekentroosters met haar schepen mede.
In het voorjaar van 1630 riep zij twee predikanten op
„voor de reyse naer Groenlandt", vermoedelijk  een voor
Spitsbergen en een voor Jan Mayen.123) Michiel Adri-
aensz de Ruyter, die in 1633 en 1635 als stuurman naar
Jan Mayen voer, schreef in zijn journaal van 1633 op 'de
Gouden Leeuw' met tevredenheid  over de predikatian,  wel-
ke hij daar had aangehoord.124) Het fort was evenmin
overdaad; de Compagnie was steeds beducht voor aanval-
len van vreemde belagers, vooral van Basken en Duinker-
kers. Toen in het najaar van 1633 Jacob Segersz van
der Brugghe met zes mannen op Smerenburg achterbleef om
daar te overwinteren, kreeg hij als opdracht:  „inghe-
valle Biscayers ofte andere scheepen in ofte ontrendt de
bahy (baai) sich hadden vertoont, soude men om haer te
abuseeren in alle de tenten vuyr gestoockt hebben ende
roock uyt de schouwe laten optrecken beneffens 't waeyen
der vlaggen; van   ' t fort eenighe .schoten ghedaen  ende
luyt gewach hebben ghemaeckt; oock op de hoedanigheydt
der nationes scheepen goet regart ghenomen".125)

Na de verdwijning van de Noordsche Compagnie in
1642 is de baaivisserij nog ongeveer twintig jaar voort-
gezet, maar in de laatste jaren daarvan in snel afnemen-
de omvang. Muller meent, dat Smerenburg reeds in 1650
geheel verlaten was, maar dat is eerst tien tot twintig
jaar later gebeurd.126) Bij het prijsgeven van de
landstations op Spitsbergen nam men mee hetgeen gemakke-
lijk te vervoeren was en waarde had. De loodsen en
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fornuizen zonder de ketels liet men staan. Toen Fried-
rich Martens in 1671 op de walvisvaart voer, zag hij op
Smerenburg enige gebouwen intact en leek het vanuit de
verte nog enigszins op een dorp. Van de Harlinger Ko-
kerij waren er in die tijd nog twee pakhuizen en twee
woonhuizen met een pan (vermoedelijk een traanketel) te
zien.127) De gebouwen vervielen door het harde klimaat

en door de moedwil van sommige zeelieden, die het hout
eruit haalden en verbrandden. Zorgdrager bericht, dat
in zijn tijd (omstreeks 1700) slechts de fundamenten
zichtbaar waren;  de bovenbouw was verdwenen.128)

Ook elders aan de kusten van Spitsbergen hebben
naar verluidt de Nederlanders en mogelijk de Britten
landstations gesticht, maar deze waren van kortere duur

en van tijdelijke opzet. Volgens Zorgdrager dreef de
Noordsche Compagnie een belangrijke visserij bij het
Zuidijs, d.w.z. aan de oostkust van Spitsbergen. Hij

vernam van zijn bejaarde stuurman Teunis Baltisz, „hoe-
dat onder het bestier van de Compagnie, een weinig voor
zijnen tijdt, en ook noch in zijnen tijdt, de schepen in
Disco en onder 't Halvemaans Eiland ter reede liepen, en
met de sloepen voor eenige dagen, van alle behoeftens
verzien, beoosten Spitsbergen nevens een grooten ijsberg
en   onder '.t Zuidij s gingen visschen, en aldus, hoewel
met groote moeiten, echter gelukkig met zeilen en boeg-
seeren, veele visschen bij de schepen, in de bayen leg-
gende, bragten,  want  met de schepen schroomde  men  toen
bij 't ijs te komen, zulks de ijsvisscherij op dien
tijdt noch t'eenemaal onbekend was".129)

Resten van Nederlandse en Britse fornuizen en hut-

ten zijn gevonden op Disco (mogelijk een zeemansverbas-
tering van Duke's Cove, genoemd naar de bekende Engelse
schipper Thomas Marmaduke „ op Stones Foreland,  het  Hoop-
eiland, het Halvemaanseiland   130)   en   aan   de   kus t  van  het
Wybe Jansz Water bij Whaleshead.131) In 1636 golden

ook „Swartehoeck" en „Staten-Landt" (Edge Island?) als
belangrijk voor de walvisvangst.132) Zorgdrager be-
weert zelfs, dat de Noordsche Compagnie somtijds „met
redelijk goet gevolg" bij Nova Zembla walvissen heeft
gevangen;133) dit is twijfelachtig, daar de Groenland-
se walvis zich waarschijnlijk zelden in de Willem-Ba-
rendsz-zee heeft vertoond. Overigens zijn er weinig
herinneringen aan de walvisvangst in deze streken be-
waard gebleven.

Het is aannemelijk, dat tussen 1630 en 1640 de wal-
vis aan de Noordwest- en Westkust van Spitsbergen
schaarser werd door de geregelde vangst sinds 1610, en
dat de Nederlanders en Britten derhalve hun visserij
hebben uitgebreid naar de Oostelijke eilanden van de
Spitsbergenarchipel. Zij bereikten deze om de Zuidkaap
of om de Noord door het Wybe Jansz Water. In 1630 be-
sloot de Muscovy Company om ingeval de visserij bij het
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Voorland (aan de Westkust) zou tegenvallen, een schip
naar Edge Island te zenden, „whither, at the latter end
of  the  year, the whales  use more frequently to resort".
134> De walvisvangst aan de Noord- en Oostkust van
Spitsbergen heette de visserij „om de Oost" en werd
voornamelijk in het laatst van het seizoen uitgeoefend.
Er was daar meer drijfijs dan aan de Westkust, welke
door de warme Golfstroom werd bespoeld. Zorgdragers
zegsman Teunis Baltisz getuigt van het ontzag der Neder-
landse baaivissers voor het drijfijs en van de moeiten
op de visserij om de Oost, vergeleken met de visserij
aan de Westkust. Men heeft walvissen om de Oost ge-
vangen en op de naburige stranden verwerkt, blijkens de
resten van kokerijen en hutten, maar men heeft mogelijk
ook het spek naar de landstations aan de Westkust ver-
voerd om daar te koken.

Het tweede eiland, waar de Noordsche Compagnie de
walvisvangst uitoefende, was Jan Mayen, in de 17de eeuw
dikwijls Mauritius genoemd. Het is verscheidene malen
ontdekt en heeft vele namen gekregen, waarvan die van
Jan May heeft standgehouden. Henry Hudson heeft het
mogelijk in 1607 gezien, maar zijn ontdekking wordt be-
twijfeld. Walvisvaarders van Hull ontdekten het in
1611 of 1612 (het jaar is niet eens zeker) en noemden
het Trinity Island. De Baskische walvisvaarder Jean
Vrolicq beweerde in 1629, dat hij het op 3 juli 1612 had
ontdekt en Isle de Richelieu genoemd, maar Muller veron-
derstelt, dat hij deze ontdekking heeft verzonnen om
steun te krijgen voor zijn verzoek aan de Franse rege-
ring om octrooi voor de walvisvangst bij dit eiland.135)
Op 18 juni 1614 ontdekte een schip van een Duinkerkse
rederij, vertegenwoordigd door de Engelse koopman John
Clarke, Jan Mayen opnieuw. Toen de Noordsche Compagnie
deze rederij het vissen bij Jan Mayen belette, deed
Clarke haar een proces aan, dat eerst eindigde met het
heruitbreken van de oorlog in 1621.136)

Ln hetzelfde jaar 1614 liepen een schip van de ka-
mer Amsterdam onder schipper Jan Jacobsz May en een
schip van de kamer Enkhuizen samen het eiland aan. On-
afhankelijk daarvan bereikte een schip van de kamer
Delft het eiland. De bewindhebbers van de kamer Delft
noemden het Mauritius, die van de kamer Amsterdam Jan
Mayen. Het veelomstreden eiland heette jaren lang ook
„het Eylant in questy" of kortweg „het eylant" en soms
„Jan Mayns Eylant"   naar Jan Jacobsz May, welke laatste
naam tenslotte de andere heeft verdrongen. In 1615
werd het bezocht door Sir Thomas Fotherby in opdracht
van de Muscovy Company, die de eerste uitvoerige be-
schrijving ervan gaf. Rondom dit woeste stuk grond in
de Poolzee werden talrijke Groenlandse walvissen gezien
en er ontstond een wedloop om zich van die grond meester
te maken en daar met uitsluiting van mededingers land-
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stations te vestigen. Die wedloop is gewonnen door de
Noordsche Compagnie, welke er tenslotte alleenheerseres
werd, maar intussen aanvankelijk riskeerde van Spits-
bergen te worden verdreven.

De landstations of „loges" op Jan Mayen waren vol-
gens Muller belangrijker dan die op Spitsbergen, omdat
de visserij er meer opleverde.137) Hij noemt geen dui-
delijke bewijzen voor deze bewering; van de walvisvaart
op Jan Mayen is namelijk minder bekend dan van die op
Spitsbergen. De vangst op Jan Mayen is mogelijk ruimer
geweest, omdat de Noordsche Compagnie daar minder last
van mededingers dan op Spitsbergen had, maar Muller
wijst elders op het feit, dat de vangst bij Jan Mayen
eerder in verval is geraakt dan bij Spitsbergen,138)
zonder echter een verklaring te geven.

Het eiland en de bedrijvigheid der Noordsche Com-
pagnie aan de kust zijn uitvoerig beschreven door de
heer Jan Brander.139)

De walvisvangst bij Jan Mayen begon in 1615 met de
komst van Nederlanders. In de eerstvolgende jaren wer-
den aan de Westkust stations of loges opgericht aan de
hierna genoemde vier baaien, te weten van noord naar
zuid:
(1)  De Oestelijke Kruisbaai met twee gebouwen, waaraan
nu het radiostation van het weerbureau ligt.
( 2)      De Maria Muschbaai, genoemd  naar een participante in
de kamer Rotterdam.
(3)  De Noorder of Engelse baai, waar de meeste ruimte
was en derhalve de grootste nederzetting ontstond;  de
naam duidt aan, dat ook Engelsen het eiland hebben ver-
kend;  de rede werd bovendien enigszins beschermd door
de vooruitspringende, steile klip, welke tot heden de
Brielse toren wordt genoemd, als herinnering aan het ba-
ken, dat de Sint Katherijnekerk in Den Briel voor de
zeeman vormde; hier stonden tien gebouwen.
(4)     De   Zuidbaai of Tiententenbaai     waar de kamer Amster-
dam  in  1624 tien „tenten" of opstallen had opgericht;
drie daarvan werden in de volgende winter door een
stormvloed weggevaagd; in de zomer van 1625 herstelden
de Amsterdammers de schade en zij bouwden er nog twee
tenten bij.

De naamloze baai bij de Rooberg is door de Oosten-
rijkse expeditie, welke in 1882/83 Op het eiland over-
winterde, uit pidteit jegens hun voorgangers in 1633/34
de Zeven Hollandersbaai genoemd. Deze bocht bood geen
ruimte om traan te koken,   maar   gaf to egang   to t de kleine
vlakte achter de Rooberg.140) Daar groeiden de meeste
planten op het boomloze eiland en stonden in de Neder-
landse tijd enige gebouwen, waarvan fundamenten zijn
achtergebleven. Vermoedelijk waren die van de zieken-
barak en van het kerkje met de begraafplaats, waarvoor
elders op het kleine, woeste eiland geen ruimte was te
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vinden.
Even ten noorden van de Zeven Hollandersbaai ligt

de kleine Hoepstockbaai, genoemd naar schipper Matthijs
Hoepstock van de kamer Rotterdam, een schuilhoek en uit-
kijkplaats voor walvissloepen.

Evenals op Spitsbergen oefenden vermoedelijk des
zomers ook op Jan Mayen winkeliers, bakkers en tappers
hun nering uit en hield een predikant in het eenvoudige
kerkje godsdienstoefeningen. In 1628 werden aan de
Noordbaai twee kleine forten, elk met een batterij, ge-
bouwd „als een katte (d.i. verdedigingswerk) tegens de
Duynkerckers",141) destijds de meest gevreesde vijanden.
Vermoedelijk aan de Noordbaai hebben de zeven Hollanders
in 1633/34 overwinterd.

In de eerste jaren moest de Noordsche Compagnie bij
Jan Mayen een concurrentiestrijd om de walvisvangst voe-
ren. Haar mededingers waren de Kleine Noordsche Com-
pagnie welke haar voor was bij het openen van de visse-
rij aldaar, de Zeeuwen, de Britten en de Duinkerkers, de
laatsten niet als kapers maar als walvisvaarders.   De
bespreking van deze strijd stel ik uit tot de volgende
bladzijden. Brander heeft in zijn werk over Jan Mayen
uitvoerig de inhoud van het journaal van een Enkhuizer
schipper weergegeven. Deze schipper heette Heertje
Jansz, hij voerde het schip 'De Hope' en bracht verslag
uit over de teelt in 1616. Zijn journaal geeft een le-
vendig beeld van de moeilijke begintijd op Jan Mayen en
is als zodanig uniek voor de gehele tijd der Noordsche
Compagnie.142)

Muller deelt mede, dat Jan Mayen omstreeks het ein-
de van de Noordsche Compagnie (1642) door de walvisvaar-
ders is verlaten en dat de baaivisserij toen is ge-
staakt, omdat de walvissen door het jagen schuw waren
geworden en Jan Mayen nog eerder dan Spitsbergen meden.
Hij beroept zich op de Zee-atlas van Van Keulen.143)
Gegevens om deze bewering te bevestigen of te ontkennen,
ontbreken. Het is denkbaar, dat ook op Jan Mayen de
baaivisserij later is geUindigd dan Muller heeft aange-
nomen. Wel is het mogelijk, dat Jan Mayen eerder dan
Spitsbergen is verlaten, omdat de Natuurlijke omstandig-
heden er voor de vangst en het traankoken ongunstiger
waren en men bij daling van de vangst eerder geneigd was
deze te staken. Een veilige rede ontbrak op Jan Mayen
geheel en al; men leest, dat bij storm vele schepen van
de ankers sloegen,144) dat het ijs uit zee soms fors in
de baaien doordrong en men niet wist waar de schepen te
bergen, dat het dichte drijfijs soms tot in de zomer het
hele eiland omsloot en de visserij belemmerde.

Ook is het inderdaad mogelijk, dat de Groenlandse
walvissen bij Jan Mayen eerder verminderden dan bij
Spitsbergen. Zorgdrager verkondigt de theorie, dat bij
Jan Mayen de opeenhoping van walvis kleiner moest zijn
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dan bij Spitsbergen, omdat de zuidwest gerichte zee-
stroom, welke langs Jan Mayen loopt, het aas in de open

zee verspreidt, terwijl bij West-Spitsbergen de zee-
stroom (een verre uitloper van de Golfstroom) het aas
noordwaarts verplaatst en tegen het drijfijs opstuwt,
zodat het aas zich daar ophoopt en vele walvissen aan-
lokt. Om deze reden is de walvis bij Spitsbergen al-
tijd talrijker dan bij Jan Mayen geweest.145) Over de

aannemelijkheid van Zorgdragers stelling is moeilijk een
oordeel te geven.

Daar de walvisschepen later op de ijsvisserij Jan
Mayen veel minder bezochten dan Spitsbergen, bleven de
resten van de landstations er langer in stand dan op
Smerenburg. Zorgdrager bezocht op 4 augustus 1699 de
Noordbaai en vond daar twintig achtergelaten sloepen,
enige traanbakken en vaten en een grote rol kabeltouw,
alles door verwering onbruikbaar geworden. Dat de oude

walvisvaarders zoveel materiaal achterlieten, heeft
meermalen de verwondering van latere schrijvers gewekt.
Sommigen van hen dachten aan overmacht; Muller veron-

derstelde, dat het drijfijs jaren lang het eiland heeft
ingesloten en het weghalen aer bovengenoemde goederen
heeft belet.146) Waarschijnlijker acht ik, dat men zo-
vele nuttige zaken doelbewust achterliet, omdat men
hoopte later de visserij te hervatten, wanneer deze be-
ter resultaat zou beloven; men wist immers, dat de vis-
serij een zeer wisselvallig bedrijf is.

In de herfst moest de Noordsche Compagnie haar ge-
bouwen en gereedschappen en soms, wegens gebrek aan
scheepsruimte, een deel van de vangst onbeveiligd op
haar stations achterlaten. Daar zij vele mededingers
en vijanden had, verkeerde zij meestal in zorg over haar
achtergebleven eigendommen. Geleidelijk rijpte bij
haar het denkbeeld, enige mannen op de stations achter
te laten om ze tegen rovers te beschermen. Zij ver-
wachtte ook andere voordelen van deze overwintering:  de
achtergebleven mannen konden jacht maken op walvissen in
de aangrenzende baaien na het vertrek der schepen in de
herfst en v66r hun aankomst laat in de lente, en jacht

op pelsdieren, wanneer deze des winters hun beste bont
droegen. Bovendien konden de overwinteraars waarne-
mingen van weer, wind en ijs doen.

Er was echter veel moed nodig om in het Poolgebied
te overwinteren en de koude, de duisternis, de eenzaam-
heid, de verscheurende dieren en bovenal de scheurbuik -
de ergste vijand van allen - te trotseren. Men herin-
nerde zich nog levendig de ontberingen door Willem Ba-
rendsz en zijn metgezellen in „het Behouden Huis" op
Nova Zembla geleden. Maar tenslotte waren er enige
moedige mannen, die met het uitzicht op een ruime belo-
ning de overwintering waagden.

Het denkbeeld, walvisvaarders in de Poolstreken te
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laten overwinteren, schijnt het eerst bij de Muscovy
Company te zijn gerezen. Zij verkeerde immers in de-
zelfde situatie als de Noordsche Compagnie en had eerder
meer dan minder vijanden. Zij loofde een premie voor
de overwinteraars uit, maar niemand bood zich aan. Eni-
ge Britse ter dood veroordeelde misdadigers werden van
de doodstraf ontslagen op voorwaarde, dat zij een winter
op Spitsbergen zouden doorbrengen, maar zij deinsden te-
rug, toen zij het troosteloze eiland aanschouwden en
verkozen de doodstraf in het vaderland boven een over-
wintering en een langzame, eenzame dood in de naargees-
tige Poolstreken. Dank zij de edelmoedige voorspraak
van de Muscovy Company schold de Britse rechter hun na
hun terugkeer de doodstraf kwijt. Negen Britse matro-
zen, die per ongeluk aan de Bell Sound waren achtergela-
ten, werden in het volgende voorjaar door roofdieren
half verslonden teruggevonden. Er kwam eerst  een  wen -
ding in  de   afwi j zende houding tegenover overwintering,
toen  in de herfst  van  1630  weer acht Engelsen  bij  to eval
aan de Bell Sound achterbleven en zij, ondanks hun ge-
brek aan winteruitrusting en voedsel, door moed en vin-
dingrijkheid allen de lange winter overleefden en in het
volgende voorjaar hun landgenoten gezond terugzagen.147)

De Muscovy Company achtte na 1630 overwintering
blijkbaar niet meer nodig, maar de Noordsche Compagnie
wel. Aanvankelijk wilde deze er niet van weten.   In
1623 boden enige „onbedachte luyden" haar aan, een win-
ter op Spitsbergen door te brengen, maar zij achtte het
een „onnodige saeck". Doch kort daarna veranderde zij
van gedachte. In 1626 had zij een grootscheeps plan
gereed. 25 mannen zouden  op Spit sbergen (vermoedelijk
te Smerenburg) een ruime woning bouwen en rijkelijk wor-
den voorzien voor een verblijf van een winter. Met dit
plan zeilde de walvisvloot uit, maar het kwam niet tot
uitvoering, omdat de leiders er op het laatste ogenblik
voor terugschrokken. In 1628 werd het plan weer be-
sproken, maar toen schijnen de nodige candidaten niet te
zijn gevonden.148)

Twee feiten waren oorzaak,  dat de proefneming toch
doorgang vond. Het eerste voorval was de onvrijwilli-
ge, maar geslaagde overwintering van de acht Engelsen in
1630/31, het tweede was de plundering en de vernieling
door Baskische walvisvaarders van eigendommen der Noord-
sche Compagnie op Jan Mayen na het vertrek van de Com-
pagnie-schepen op 28 augustus 1632. Dit voorval was in
Nederland blijkbaar v66r het seizoen van 1633 bekend
door mededelingen van de betrokken Basken. De Noord-
sche Compagnie besloot enige mannen zowel op Jan Mayen
als  Spitsbergen te laten overwinteren  en deze  keer wer-
den mannen gevonden, die hiertoe bereid waren. Op Sme-
renburg bleven zeven zeelieden achter, waarvan Jacob Se-
gersz van der Brugghe het hoofd was, op Jan Mayen, ver-
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moedelijk aan de Noordbaai, ook zeven man. De jour-
naals van de twee groepen hebben zekere bekendheid ver-
worven. Ze bezitten dezelfde eenvoudige, pretentieloze

stijl als de journaals van sommige commandeurs, maar ma-
ken daardoor des te dieper indruk. Andere schrijvers
hebben de twee overwinteringen uitvoerig verhaald, zodat
ik hierover kort kan zijn.149)

De zeven overwinteraars op Spitsbergen werden in de
lente van 1634 in goede gezondheid aangetroffen. Dit

succes was in belangrijke mate te danken aan het ver-
stand en de takt van Jacob Segersz. Er waren vele
moeilijkheden: een lid van het gezelschap meende door
de Satan te worden aangevochten, de koude nam soms de
slaap weg en de harde wind bemoeilijkte het stoken en
dreigde met de vriesdood. Eenmaal schreef Jacob Se-

gersz dan ook in zijn dagboek, dat zij bynae gediscou-"

ragieert werden en oversulcks Godt almachtigh daghe-
lijcks baden,   hen  niet na verdienste te straffen". Maar

hij zorgde ervoor, zijn makkers opgewekt en in beweging
te houden, lepelblad tot voorkoming van scheurbuik te
verzamelen en de jacht uit te oefenen ter wille van hui-
den, vlees en lichaamsbeweging.

De overwintering op Jan Mayen had een droevige af-
loop. Misschien had het hoofd van de zeven overwin-
teraars niet zo'n sterk karakter als Jacob Segersz, mis-
schien waren de omstandigheden op Jan Mayen ongunstiger
dan op Spitsbergen. Dat hoofd heette Outger Jacobsz
van Bovenkarspel of Grotebroek in Westfriesland. Een
schepeling met deze naam tekende op 12 september 1619
als stuurman voor een reis naar Yarmouth 150) en was in
1633 commandeur op een walvisschip van Enkhuizen.151)
Vermoedelijk is hij de overwinteraar. Hij verzuimde om
tijdig lepelblad te verzamelen en kreeg hiervan weinig
bij elkaar. De zeven Hollanders konden weinig wild be-
machtigen en werden spoedig gekweld door verveling en
scheurbuik. Zij slachtten hun honden om vers vlees te
krijgen. Hun stemming daalde, een aardbeving ver-
schrikte  hen, de lange duisternis benam  hun „een weynigh
. . .  couragie" - dezelfde onderbeklemtoning als bij Jacob
Segersz. Hun courage werd klein, toen de scheurbuik
verergerde en de een na de ander op ellendige wijze
daaraan stierf.

De walvisvaarders, die in juni 1634 op Jan Mayen
hun makkers dood vonden, waren niet bereid dit experi-
ment te herhalen. Maar op Spitsbergen was men toen on-
kundig van de treurige afloop op Jan Mayen en besloot
men een tweede zevental te laten overwinteren, temeer
daar Jacob Segersz een flink aantal berenvellen had ver-
zameld. Van walvisvangst was tijdens de overwintering
niets gekomen, maar deze werd toch als een succes be-
schouwd, en daardoor aangemoedigd „presenteerden  ver-
scheyde persoonen haer gewilligh" om de winter van
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1634/35 op Smerenburg door te brengen. De zeven over-
winteraars konden echter weinig lepelblad en vers vlees
bemachtigen en leden spoedig aan scheurbuik. Toen de
beren in groot aantal om hun hut zwierven, hadden zij
geen kracht meer om ze te doden. Reeds tegen het einde
van februari 1635, twee maanden v66r de datum, waarop in
1634 de mannen op Jan Mayen waren gestorven, overleed de
laatste van de zeven. „Naderhandt en isser geen meer
volck op Spitsbergen ghebleven", bericht de uitgever  van
hun journaal kort en veelzeggend.152)

In 1912 is een gedenksteen bestemd voor Jan Mayen
in Nederland vervaardigd met het opschrift „Outgert Ja-
cobsz van Grootebroek en zijn zes Hollandsche makkers
zijn in April 1634 hier bezweken bij eene poging tot
overwintering". Het heeft tot 1930 geduurd, voordat
het Nederlandse oorlogschip 'Nautilus' de steen heeft
overgebracht. Hij is geplaatst aan de Noordbaai.153)

Raming van de omvang van het bedrijf der Noordsche
Compagnie

De jaarlijkse vangst is door de Noordsche Compagnie
in 1622 begroot op 21 000 kwartelen traan, in 1636 op
16 000, in 1637 op 17 500, volgens Muller.154) Dit
aantal was de bovenste produktiegrens, welke niet altijd
werd bereikt maar soms werd overschreden. Stelt men de
gemiddelde opbrengst per Groenlandse walvis op 50 kwar-
telen traan op voorbeeld van oude schrijvers,155) dan
betekent een produktie van 21 000 kwartelen de vangst
van gemiddeld 420 vissen, van 16 000 kwartelen 320 vis-
sen, van 17 500 kwartelen 350 vissen per jaar. Dit ·
aantal was kleiner dan het werkelijk gedode aantal vis-
sen, want een onbekend, maar aanzienlijk aantal ging na
het vangen verloren door storm, ijsgang of andere onge-
lukken.

De Noordsche Compagnie had op Spitsbergen vermoede-
lijk vijf landstations, op Jan Mayen vier, in totaal ne-
gen. In de nevenstaande tabel is de gemiddelde vangst
per landstation als schatting berekend.

Aangezien de traanproduktie van de Noordsche Com-
pagnie - afgezien van de door Muller vermelde, begrote
vangst voor enkele    j aren - onbekend   is,   kan   men   nie t   be-
rekenen hoeveel walvissen zij tijdens haar bestaan heeft
verwerkt. Toch doe ik een poging om de orde van groot-
te van dit aantal vast te stellen, uitgaande van een
produktie van 20 000 kwartelen traan per jaar. Gedu-
rende de 29 jaren van haar bestaan in 1614-1642 betekent
dit een verwerking van (20 000 : 50) maal 29 is 11 600
Groenlandse walvissen van elk 50 kwartelen traan.

Muller meent,   dat het aantal schepen  door de Noord-
sche Compagnie uitgereed gewoonlijk minder dan 30 per
jaar is geweest; in verscheidene jaren was het veel



Geschatte bedrijvigheid van de Noordsche Compagnie

Begrote Aantal Gemiddelde per landstation

produktie in Aantal Aantal Aantal Aantal ge-
gevangenkwartelen kwartelen gevangen etmalen vangen vissen

traan walvissen traan walvissen per vis* per etmaal

21 000 420 2333,3 46,7 1,9 0,52

16 000 320 1777,8 35,6 2,5 0,39

17 500 350 1944,4 38,9 2,3 0,43 S

*  Dit is het aantal etmalen verlopen tussen de vangst annex

verwerking van opeenvolgende walvissen;  het vangstseizoen
is daarbij gesteld op drie maanden (juni, juli en augustus)
en op 90 vangstdagen.
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minder, nl. 15 of 16. 156) Aangezien een schip 800 tot
1000 kwartelen traan vervoerde, beantwoordt het aantal
20 aan de begrote vangst van 16 000 en 21 000 kwartelen.
Overschreed de vangst de 20 000 kwartelen, dan huurde de
Noordsche Compagnie zogenoemde naschepen om het meerdere
op Spitsbergen of Jan Mayen af te halen 157) of liet een
deel van de vangst op een of enkele der landstations
achter om in het volgende jaar naar Nederland te vervoe-
ren;  het koude klimaat zorgde wel, dat de traan in de
Poolstreken niet bedierf.

Afgezien van de Muscovy Company was de Noordsche
Compagnie de grootste combinatie van walvisreders;  de
Muscovy Company is trouwens na 1633 ingekrompen.  Voorts
namen Engelse interlopers, Basken en Denen deel aan het
bedrijf in de Poolstreken. Dalgaard schat de vangst
van de Denen in hun beste jaren op omstreeks 1/10 van
die der Noordsche Compagnie.158) Als men de totale
vangst in de Poolstreken in de eerste helft der 17de
eeuw schat op het dubbele van die der Noordsche Compag-
nie en het aantal jaarlijks gevangen walvissen derhalve
op 600 tot 800, dan benadert men misschien redelijk
dicht de onbekende, werkelijke omvang van het bedrijf.

Na de opheffing der Noordsche Compagnie in 1642 is
het bedrijf aanzienlijk uitgebreid. In de 17de eeuw
Wisselde de jaarlijkse vangst van 150 tot 250 Nederland-
se walvisschepen gewoonlijk tussen 500 en 1500 walvis-
sen.159) Daarbij kwam de vangst van Noordduitsers en
Basken; de Engelsen en Denen hebben zich omstreeks
1660 teruggetrokken. Schat men de onbekende omvang van
het Noordduitse en Baskische bedrijf op de helft van het
Nederlandse bedrijf, dan beliep het aantal jaarlijks ge-
vangen walvissen in de tweede helft der 17de eeuw 750
tot 2250 per jaar. Dat is heel wat minder dan de om-
vang van de walvisvangst in de Zuidelijke IJszee in de
eerste helft van de 20ste eeuw. Deze bracht in zijn
bloeitijd in de jaren 1946-55 jaarlijks 16 000 blauwe
walviseenheden binnen, hetgeen een aantal van twee tot
driemaal zoveel Balaenopteridae van verschillende soort
vertegenwoordigt. Bij de oude walvisvaart beliep de
jaarlijkse vangst enige duizenden vissen, bij de moderne
ettelijke tienduizenden.

3. De concurrentiestrijd met de Britten

De Noordsche Compagnie heeft voortdurend strijd te-
gen buitenlandse en binnenlandse mededingers moeten voe-
ren. Haar buitenlandse mededingers waren de Engelse
Muscovy Company, de Britse lorredraaiers, die inbreuk op
het octrooi van de Muscovy Company en op dat van de
Noordsche Compagnie maakten, de Basken - Franse   en
Spaanse -, Belgen van Duinkerken en Denen. De Muscovy
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Company was de gevaarlijkste tegenstander. Met haar
heeft de Noordsche Compagnie in de eerste tien jaar van
haar bestaan een felle en wisselvallige strijd gevoerd,
welke is gedindigd met een stilzwijgend vergelijk en af-
bakening van invloedsferen.

In hoofdstuk II is meegedeeld, dat in 1613, het
tweede jaar waarin de Nederlanders bij Spitsbergen vis-
ten, een conflict met de Muscovy Company uitbrak, door-
dat de Engelse commandeur-generaal alle vreemde walvis-
vaarders uit zijn blikveld verdreef of noodzaakte de
Company diensten tegen een kleine vergoeding te verle-
nen.160) Twee schepen van de Amsterdamse onderneming
van Lambert van Tweenhuysen onder schipper Willem van
Muyden, een van de twee robbevangstschepen van Zaandam
en een Enkhuizer schip van de andere Amsterdamse reder
IJsbrand Dobbesen waren onder de slachtoffers.161)

Dit conflict droeg veel bij tot de oprichting van
de Noordsche Compagnie in het volgend jaar, want de Ne-
derlanders waren vastbesloten zich niet uit de winstbe-
lovende walvisvaart te laten verdrijven. De betrokken
reders verzochten aan de Staten-Generaal bij de Britse
regering aan te dringen op vergoeding van de schade,
welke zij door het optreden van de Muscovy Company had-
den geleden. Zij vroegen en verkregen voorts een oc-
trooi voor de walvisvaart en richtten een kartel op, dat
weldra de Noordsche Compagnie werd genoemd. In het-
zelfde  jaar 1614 begon de wedloop in uitrustingen door
beide geoctrooieerde compagnie n. Jarenlang domineerde
nu de ene, dan weer de andere maatschappij. Tenslotte
is de wedloop door de Noordsche Compagnie gewonnen, dank
zij het ruimere bezit van de Republiek aan schepen en
kapitaal, dat zij in de strijd kon werpen, en de moei-
lijkheden tussen de Muscovy Company en haar Engelse me-
dedingers. Spitsbergen was het enige toneel van bot-
singen tussen Britten en Nederlanders. Op Jan Mayen
vertoonden de eerstgenoemden zich zelden en hadden de
laatstgenoemden meestal het rijk alleen.

Voor het seizoen 1614 hadden beide compagnieMn haar
krachten sterk ingespannen. De Muscovy Company zond 13
grote schepen en 2 pinassen naar Spitsbergen, de Noord-
sche Compagnie 14 schepen onder geleide van drie gewa-
pende oorlogsschepen, door de Staten-Generaal als convooi
toegestaan. De krachtsverhoudingen ontliepen elkaar
weinig en een tijdgenoot schreef „het ene mes hield het
andere in de schede".162) Gelijk nog meermalen in het
hoge Noorden zou plaatsvinden kwamen de leiders der vij-
andige partijen overeen, elkaar op zekere voorwaarden
met rust te laten en zich in de eerste plaats aan de
visserij te wijden in plaats van schepen van de tegen-
partij na te jagen, op te brengen en te plunderen. De

Engelse commandeur-generaal Joseph sloot met zijn Neder-
landse collega Anthonie Monier een overeenkomst, dat de
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Nederlanders overal vrij walvis mochten vangen en traan
koken, behalve in de Bell Sound, de Ice Sound, de Sir
Thomas Smith Bay en Fairhaven, welke zij aan de Muscovy
Company moesten overlaten. Deze afspraak gold alleen
voor 1614, maar de Nederlanders gaven later bij gelegen-
heid voor, dat zij ook voor de volgende jaren was ge-
maakt.162) Zij visten in 1614 in de Horn Sound en de
Noordbaai of Mauritiusbaai. Het seizoen 1614 verliep
zonder incidenten, maar de vangst was matig.

In 1615 rustte de Muscovy Company acht grote sche-
pen en twee pinassen uit; de Noordsche Compagnie zond
elf schepen, beschermd door drie oorlogsschepen, naar
Spitsbergen. Aangemoedigd door de vredelievende hou-
ding der Engelsen in het voorgaande jaar visten de Ne-
derlanders in 1615 ook in Fairhaven en de Bell Sound,
welke de Engelsen in 1614 voor zich alleen hadden opge-
eist.163) De vangst was weer matig.

In 1616 wijzigde de krachtsverhouding zich.   De
Muscovy Company zond acht grote schepen en twee pinassen
naar Spitsbergen, de Noordsche Compagnie vier. Zij was
verzwakt door de afscheiding van de Kleine Noordsche
Compagnie en rustte slechts zes schepen uit, waarvan zij
twee naar Jan Mayen stuurde.164) Zij had meer dan een
reden voor de uitbreiding van haar bedrijf naar Jan
Mayen. De verhouding met de Britten op Spitsbergen
bleef gespannen, zij vreesde de terugkeer van de Deense
oorlogsschepen, welke in 1615 de Deense aanspraken op
Spitsbergen hadden beklemtoond, en de vangst in 1615 en
1614 was matig geweest. Een nieuw, veelbelovend jacht-gebied was in 1615 bij Jan Mayen gevonden, maar de Klei-
ne Noordsche Compagnie was de Grote voorgeweest en de
laatstgenoemde moest zich haasten beslag op het nieuwe
jachtgebied te leggen. Naast de twee schepen der
Noordsche Compagnie visten in 1616 vijf schepen van de
Kleine Noordsche Compagnie en twee van Vlissingen bij
Jan Mayen. De vijf convooischepen, welke de Staten-
Generaal hadden toegestaan, zijn in dit jaar alle naar
Jan Mayen gedirigeerd of hebben bij Spitsbergen niets
uitgericht. In elk geval moesten de vier schepen van
de Noordsche Compagnie daar de overmacht van de Muscovy
Company zorgvuldig ontwijken en zij hadden een slechte
vangst. De Muscovy Company nam de loge, welke de Ne-
derlanders in 1615 aan de Bell Sound hadden gebouwd,
voorgoed in bezit en had een zeer goede vangst, namelijk
130 walvissen.165)

In 1616 waren de Zeeuwen aan de walvisvaart gaan
deelnemen en tijdelijk bij Jan Mayen toegelaten. Voor
het seizoen 1617 sloot de Noordsche Compagnie met hen
een overeenkomst: zij werden uitgesloten van Jan Mayen,
maar toegelaten bij Spitsbergen. Zij en de Noordsche
Compagnie beloofden elkaar bijstand tegen vreemdelingen.
De Compagnie vond Jan Mayen een aantrekkelijker jachtge-
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bied dan Spitsbergen, omdat de walvissen bij Jan Mayen
talrijker waren en omdat daar de Kleine Noordsche Com-

pagnie een veel minder geduchte mededinger was dan de
Muscovy Company bij Spitsbergen. De Noordsche Compag-

nie sloot daarom in 1617, evenals in 1616, een modus vi-
vendi met de Kleine naamgenote en zond al haar schepen
naar Jan Mayen. Dat was in strijd met de kort tevoren
gesloten overeenkomst met de Zeeuwen. De drie Zeeuwse

schepen vonden bij Spitsbergen veertien grote schepen en
twee pinassen van de Muscovy Company tegenover zich,
hadden geen convooi en werden door de Engelsen verjaagd,
zodat zij zonder vangst naar huis moesten. Van een

Zeeuws schip, dat niet tijdig kon wegkomen, namen de
Engelsen vangstgereedschap, lading en geschut weg. Na

hun thuiskomst beklaagden de Zeeuwen zich bij de Staten-

Generaal over het optreden der Engelsen en spraken de

Noordsche Compagnie voor schadevergoeding aan, omdat de-
ze het convooischip,  dat voor Spitsbergen bestemd  was,
naar Jan Mayen had gezonden en de Zeeuwen onbeschermd

had gelaten.166)
Voor het seizoen 1618 zochten zowel de Nederlanders

als de Engelsen naar bondgenoten. Enige Zeeuwen, te
Londen gevestigd, sloten zich aan bij een Schotse groep
kooplieden, welke van Jacobus I, de koning van Engeland
en Schotland, een octrooi had gekregen en naast de Mus-
covy Company de IJszee mocht bevaren en walvis vangen.

Enige Engelsen, waarschijnlijk uit Hull, voegden zich
bij de Schotten. De Muscovy Company zat evenmin stil
en versterkte zich door een overeenkomst met de grote
East-India Company om samen op de walvisvaart uit te
rusten. Tegen de vereniging van twee grote handels-
maatschappijen voelden hun mededingers zich niet opge-
wassen en de pas opgerichte onderneming ging in likwida-
tie. Zij deed haar uitrusting over aan de Muscovy Com-
pany, welke een goede prijs betaalde, blij van deze me-
dedingers te zijn ontslagen.167)

Zowel in Brittannid als in Nederland waren de ge-
moederen geprikkeld door de vele incidenten tussen beide
naties overzee en kleine voorvallen werden ernstig opge-
nomen. Voor het seizoen 1618 besloten de kamers van de
Noordsche Compagnie elkaar te verdedigen en evenals in
1616 de daardoor geleden schade om te slaan, voorts niet

alleen naar Jan Mayen uit te reden, dat voor de gehele
uitrusting der Compagnie te klein was gebleken, maar ook
naar Spitsbergen. Evenals in 1617 kregen de Zeeuwen
van de Staten-Generaal vergunning bij Spitsbergen te
vissen. De Nederlandse schepen verspreidden zich in
1618 over de baaien van West-Spitsbergen, ook daar, waar
de Muscovy Company zich als heer en meester beschouwde.

De Engelse commandeur-generaal Thomas Edge verjoeg de
schepen van Hoorn en Enkhuizen dadelijk uit de Bell
Sound. Zij zeilden naar de Sir Thomas Smith Bay, waar
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de Zeeuwen en de kamer Delft moeite hadden de goede ver-
standhouding met de Engelsen te bewaren. De komst van
de verjaagde schepen deed bij de Nederlanders aldaar de
maat overlopen en zij beroofden de twee Engelse schepen
in de Smith Bay van vangstgereedschap, traan, baarden en
geschut.168)

Terwijl in Brittanni6 regering en volk brandden van
verontwaardiging over deze drieste aanslag, heerste er
in Nederland, waar de openbare mening evenzeer met de
walvisvaarders meeleefde, een overwinningsstemming.
Dit blijkt uit het verslag van de geprikkelde Britse ge-
zant  aan de Staten-Generaal: „Nous avons  en ces jours
passez la nouvelle chantis ici a La Haye, h bouche
ouverte et visage asseurd dans la Court et par les rues,
avec les particularitez tant des pihces d'artillerie, et
les tonneaux d'huyle prises et divis6es en mer, comme
des hommes tuds et blessez, et le tout receu avec grand
applaudissement et triumphe, comme d'une victoire gaig-
nee sur les ennemis. Eo audacise perventum est ! "169)
De Muscovy Company eiste £22 636 schadevergoeding van de
Noordsche Compagnie.170)

Wegens dit voorval werd de notawisseling tussen
Londen en Den Haag over Spitsbergen, welke sinds 1613
gaande  was, nog drukker dan voorheen en diplomaten  en
rechtsgeleerden bestreden elkaar ijveriger dan ooit met
spitsvondige argumenten. Intussen wendden in de fjor-
den van het verre, woeste Spitsbergen, waar het recht
van de sterkste heerste, de zaken zich ten gunste van de
Nederlanders. De Muscovy Company leed in 1618 een gel-
delijke en morele slag, welke zij niet te boven is geko-
men. Vergelding moest zij achterwege laten. Brittan-
nia geraakte in deze jaren in een toestand van maritieme
zwakte, welke de economische en maritieme krachtsont-
plooiing der Nederlanders ten koste van de Britten tot
aan Cromwells bewind mogelijk maakte. Terwijl de
Noordsche Compagnie in deze kritieke jaren jaarlijks
convooischepen van de Staten-Generaal kreeg, moest de
Muscovy Company het zonder deze stellen, daar de Britse
oorlogsvloot, welke enige jaren tevoren de Spaanse Arma-
da had verslagen, was verwaarloosd.171) In 1619 zond
de Company negen schepen en twee pinassen naar Spitsber-
gen, maar deze hadden een slechte vangst. Daarna deed
zij haar walvisbedrijf eh octrooi over aan een andere
groep kooplieden, die in 1620 zeven schepen uitreedde.
172)

In 1619 stond koning Jacobus I de Noordsche Compag-
nie toe, in 1620, '21 en '22 ongestoord bij Spitsbergen
te vissen buiten de baaien van de Britten. In deze
jaren gold er een soort bestand tussen beide naties.
De wapenstilstand liep in 1623 af en in dat jaar gebood
de Engelse commandeur-generaal op last van de Muscovy
Company de Nederlander s   de Bell Sound en Fairhaven   te
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verlaten, omdat des konings verlof daar was ge indigd.
De Nederlanders stoorden zich niet aan dat bevel, omdat
de Britse maatschappij veel te weinig macht had om haar
bedreiging in daden om te zetten. In het jaar daarop
dreigden vijf Engelse schepen drie Nederlandse bij
Spitsbergen te vermeesteren, maar de kapitein van het
Nederlandse convooischip toonde zich zo vastberaden, dat
de Britten van hun voornemen afzagen, temeer daar de

rest van de Nederlandse walvisvloot, omstreeks 17 sche-
pen sterk, spoedig opdaagde. Na 1624 vertoonden de
Britten van de Muscovy Company zich niet meer benoorden
Fair Foreland en ontruimden zij Fairhaven. De Neder-
landers lieten zich niet meer bezuiden Fairhaven zien.

Kwamen zij in sloepen de Britse fjorden binnen, dan had-
den zij de harpoen uit de mik verwijderd ten teken, dat
zij geen walvisvangst in de zin hadden.173)

Op deze wijze kwam er een stilzwijgende schikking
tussen de Britse en de Nederlandse geoctrooieerde maat-
schappij tot stand tot informele afbakening van jacht-
gebieden. De twee partijen hielden zich daar zo stipt
aan, dat men later dacht, dat zij een uitdrukkelijk ver-
drag voor dat doel hadden gesloten.174) De regeringen
in Londen en Den Haag waren waarschijnlijk blij, dat de
strijd op deze wijze vreedzaam was beslecht.

De strijd om het alleenrecht op de baaien van
Spitsbergen is niet alleen gestreden door ruige walvis-
vaarders met dreigementen en wapens, maar ook door de
kanselarijen en gezanten in de Europese hoofdsteden,
bijgestaan door geleerden die zich hadden bekwaamd in
een nieuwe tak van rechtswetenschap, het volkenrecht.
De koningen van Groot-Brittannia en Denemarken-Noorwegen
maakten beiden aanspraak op de soevereiniteit over
Spitsbergen en op het recht aan hun onderdanen het al-
leenrecht van de visserij aldaar toe te staan. Zij
verdedigden hun vermeende recht tegen elkaar en tegen
andere mogendheden, die belangstelling voor dat eiland
toonden, in de eerste plaats tegen de Republiek. Deze
erkende geen soevereiniteit over Spitsbergen en eiste
vrijheid van de visserij voor allen, doch in de eerste
plaats voor haar eigen onderdanen. De rechtsstrijd om

Spitsbergen is uitvoerig beschreven door twee beoefena-
ren van het volkenrecht, S. Muller Fzn. (de schrijver
van  „Geschiedenis der Noordsche Compagnie")  in  „Mare
clausum" (d.w.z. de gesloten zee) en Arnold Raestad in
„Norges hBihetsret over Spitsbergen". Ik kan dan ook
volstaan met enige opmerkingen, aan hun werken ontleend.

Koning Jacobus I beschouwde zich als rechtmatig
soeverein over Spitsbergen en verschafte aan de Muscovy
Company in 1613 een koninklijke brief, waarin hij haar
het alleenrecht toekende op Spitsbergen te mogen varen

. en daar te vissen met uitsluiting van Britse „interlo-
pers" of „lorredraaiers" en van vreemdelingen. De
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Britse koning beweerde namelijk, hoewel op twijfelachti-

ge gronden, dat Spitsbergen in 1553 door de Britse zee-

vaarder Willoughby was ontdekt, lang voordat Willem Ba-
rendsz en Jan Corn. Rijp het hadden bezocht en ontdekt

(1596). Deze Britse aanspraken botsten met die van
Christiaan IV, koning van Denemarken en Noorwegen, die
beweerde, dat Spitsbergen behoorde tot Groenland, dat
onder de soevereiniteit van Noorwegen stond; daarom

noemden sommigen Spitsbergen Nieuw-Groenland, in tegen-
stelling tot het eigenlijke Groenland. Volgens Britse
rechtsopvatting hield de eigendom van een land ook het
recht in, andere naties uit te sluiten van het bevaren
van de aangrenzende zee. Deze theorie van het „mare
clausum",  van de gesloten zee, botste  met de Deense    ma-
re-clausum-theorie, welke verkondigde, dat de Noordelij-
ke IJszee „Kongens Stromme",   d.i. des Konings   zee,   was  en
onder Noorwegen hoorde.175) Zij botste ook met de Ne-
derlandse rechtsopvatting  van  het „mare liberum",  van  de
vrije zee, welke beweerde, dat de zee niemands gebied
was en door een ieder vrij mocht worden bevaren en be-
Vist.

Jacobus I steunde de Muscovy Company in haar aan-
spraken op Spitsbergen krachtig en machtigde haar, het
eiland in bezit te nemen en Britse interlopers en vreem-
delingen vandaar te verdrijven. De Company plantte in
1613 het koninklijke wapen op Spitsbergen en noemde het
„King James' Newland",176) een van de vele namen, welke
op de kaart zijn neergeschreven maar spoedig uit de her-

innering verdwenen.
Op Jacobus' aanspraken baseerde de Muscovy Company

haar harde optreden tegen andere naties, o.a. de Neder-
landers, in 1613 en volgende jaren. In de Republiek
rees hiertegen verzet. Petrus Plancius, de bekende
aardrijkskundige raadsman van Willem Barendsz en Jan
Oorn. Rijp, toonde aan, dat Willoughby in 1553 niet Spits-
bergen maar een ander, onbekend land had ontdekt. dat de
eer van de ontdekking aan Willem Barendsz en Jan. Corn.
Rijp toekwam, dat de Britse kroon zijn „dominium maris"
(heerschappij ter zee) niet tot Spitsbergen mocht uit-
strekken, daar tussen Brittannia en Spitsbergen Deense
eilanden liggen, en dat de zeevaart en visserij in volle
zee voor alle volken openstonden. Plancius overhandig-
de dit betoog aan de Staten-Generaal, die het aan Jaco-
bus I zonden, maar deze legde het naast zich neer.

Op aandringen van de Noordsche Compagnie riepen de
Staten-Generaal ook de rechtsgeleerde Hugo de Groot te
hulp. Toen Britse gezanten in 1615 in Den Haag kwamen
beraadslagen over de Brits-Nederlandse geschillen in
Oost-Indi6 en de IJszee, overhandigde De Groot hun een
aitvoerige nota, welke het recht van de Nederlanders om
bij Spitsbergen te vissen, verdedigde met een beroep 98
de vrijheid van de zee. De gezanten eisten echter voor
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alles erkenning van Jacobus' gezag over Spitsbergen,

voordat zij wilden spreken over een schikking voor de
walvisvaart in de IJszee. Daar de Staten-Generaal deze

erkenning weigerden te geven, kwamen de partijen niets
nader tot elkaar. Ook van vergoeding van de schade,
welke de Muscovy Company in 1613 de Nederlandse walvis-

vaarders had toegebracht, kwam niets terecht.
Tot aan het optreden van Nederlanders tegen schepen

van de Muscovy Company bij Spitsbergen in 1618 bleef het

diplomatieke geschil over dat eiland slepen. In 1618

begon een nieuwe notawisseling met wederzijdse protes-

ten, eisen tot schadevergoeding en betogen, welke het

reeds ingenomen standpunt herhaalden. De Britten be-

riepen zich bovendien op hun recht als eerste natie die

de walvisvangst bij Spitsbergen had geopend. De Neder-

landers voerden weer het zwakke argument aan, dat zij

Spitsbergen hadden ontdekt - waar zij echter de walvis-

vangst pas waren begonnen, nadat de Britten de winstge-

vendheid hiervan hadden aangetoond -, en het sterkere
argument van de vrijheid van de zee. Zij stelden als

oplossing van het geschil voor, dat beide geoctrooieerde

compagniedn met een gelijk aantal schepen bij Spitsber-

gen zouden vissen en dat het eiland zou worden verdeeld

door een lijn van Cape Cold op het Voorland naar het
oosten getrokken. Over het gebruiksrecht van elk van
deze twee delen zou om de acht, tien of twaalf jaar wor-
den geloot. De Muscovy Company wees het voorstel af,

omdat aanvaarding hiervan een stilzwijgende erkenning
van gelijke rechten voor beide partijen en inbreuk opJacobus' soevereiniteit over Spitsbergen inhield. Tot

een geschreven overeenkomst kwam het ook thans niet,
maar Jacobus stond toe, dat de Noordsche Compagnie tot
en met 1622 ongehinderd mocht vissen in de Spitsbergense
baaien, welke de Muscovy Company niet gebruikte. Dat

was het stilzwijgende bestand, waarvan ik eerder melding
neb gemaakt.

In 1621 toonde Jacobus I toenadering tot zijn zwa-
ger Christiaan IV van Denemarken, die veel jonger was,
maar ever stijfhoofdig waar het soevereiniteitsaanspra-
ken op Spitsbergen betrof. Beide vorsten betwistten

elkaar deze soevereiniteit, maar sloten in 1621 een „mo-
dus vivendi". Deze overeenkomst stond onderdanen van
beide koningen toe bij Spitsbergen te vissen zonder el-
kaar te hinderen en gezamenlijk alle interlopers en
vreemdelingen te verdrijven. Dat verdrag was tegen Ne-
derlanders en Basken gericht. Britten en Denen vielen

elkaar niet meer lastig, maar van gezamenlijk optreden
kwam niets, omdat hun de machtsmiddelen ontbraken.

Tegen het einde van het bestand in 1622 werden de
kwesties van de soevereiniteit over Spitsbergen en van
vergoeding van de schade in 1618 aan de Muscovy Company
toegebracht, door dit lichaam weer opgerakeld. De com-
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mandeur-generaal van de Company sommeerde in 1623 zijn
collega van de Noordsche Compagnie, Cornelis IJs, Fair-
haven te verlaten, maar de Nederlanders legden deze som-
matie rustig naast zich neer, omdat zij veel sterker dan
de Engelsen waren. Zij zetten de aanleg van hun traan-
kokerij aan Fairhaven (Schoonehaven) voort, welke overi-
gens na enkele seizoenen verlaten is.

De Republiek had belang bij de verlenging van het
bestand, dat de Nederlandse walvisvaarders van pas kwam.
Haar gezanten trachtten tevergeefs de genoemde kwesties
in de doofpot te stoppen en hielden ze daarna slepende.
De langgerekte diplomatieke onderhandelingen draaiden
ten slotte om het bedrag van de wederzijds door de ge-
octrooieerde maatschappijen te betalen schadevergoeding
en om de verdeling van het bedrag, dat de Noordsche Com-
pagnie moest betalen, over haar kamers. Geen van beide
compagnieWn wilde echter toegeven.177)

In 1625 stierf de oude, vasthoudende koning Jaco-
bus. De Noordsche Compagnie vreesde scherper optreden
van zijn opvolger, Karel I, en vergrootte haar uitrus-
ting naar Spitsbergen. Maar deze bleek nodeloos, Karel
oordeelde zijn positie zwak, toonde zich inschikkelijk
en de toestand, welke op Spitsbergen ontstond, kwam in
hoofdzaak overeen met het voorstel, dat de Noordsche
Compagnie reeds in 1619 had gedaan. Dit hield een ver-
deling van Spitsbergen in twee invloedsferen in, een
voor de Muscovy Company en een voor de Noordsche Compag-
nie. Deze schikking werd in 1627 door de Britse rege-
ring implicite erkend. 178)

De kwestie-Spitsbergen werd bijgezet in de rustka-
mer van diplomatieke argumenten en van tijd tot tijd te-
voorschijn gehaald om aan andere eisen van Britse re-
spectievelijk Nederlandse zijde kracht bij te zetten.
Tijdens de vredesonderhandelingen na de Eerste Engelse
oorlog in 1654 verwachtten de Staten-Generaal, dat de
Britse regering „de Ambonse moord" van 1623 op het ta-
pijt zou brengen; daarom vroegen zij aan de walvisre-
ders die bewindhebber van de opgeheven Noordsche Compag-
nie waren geweest, een memorie op te stellen met een eis
tot vergoeding van de schade, welke de Britten in 1617
aan de Noordsche Compagnie hadden toegebracht.179) Of
de Staten-Generaal inderdaad deze oude grief tegen de
Britse onderhandelaars hebben uitgespeeld, is ons niet
bekend.

Op hetzelfde tijdstip verzocht de Muscovy Company
de Britse regering om van de Nederlanders £22 000 ver-
goeding te eisen voor de schade, welke de Noordsche Com-
pagnie haar in 1618 had berokkend, maar zij ontving
evenmin iets als de Nederlandse walvisreders, die een
soortgelijke eis aan haar stelden.180) Aan beide zij-
den waren de aanspraken op schadevergoeding kennelijk
verjaard.



211

Na 1624 deden zich geen botsingen meer tussen de
Muscovy Company en de Noordsche Compagnie voor, daar zij

elk hun gebied hadden afgepaald en op de visserij wijse-
lijk elkaars baaien meden. Nadat de verhouding tot de

Nederlanders draaglijk was geworden, spitsten zich tot
ongeluk van de Muscovy Company de geschillen toe, welke

zij voortdurend met Britse interlopers bij Spitsbergen
had. Zij was een combinatie van Londense kooplieden,
de interlopers waren reders, die merendeels in Hull en

Yarmouth waren gevestigd. De Company trachtte energiek
te beletten, dat de Britse mededingers in haar baaien

kwamen vissen en zij richtte tot de regering het ene
vertoog na het andere. Enige malen kreeg zij deze aan
haar zijde, maar blijvend succes had zij niet. Vele

invloedrijke kooplieden verzetten zich tegen het konink-
lijk beleid, dat octrooien verleende en aldus monopolie-

vorming begunstigde, en derhalve tegen het alleenrecht,
dat de Muscovy Company zich in de walvisvangst aanmatig-
de. De stemming tussen de Company en haar mededingers

was zeer haatdragend en ontlaadde zich meermalen in ge-
welddadigheden.181) Deze twisten deden de Britse wal-
visvaart uiteraard schade.

Een tweede oorzaak van haar achteruitgang was de
burgeroorlog tussen de koning en het Parlement in 1640-

50, welke aan de handel en de scheepvaart, waaronder de

walvisvangst, afbreuk deed.182) In de derde plaats on-

dervond de Muscovy Company bij de afzet van haar walvis-
produkten sterke concurrentie van de Britse interlopers
alsook van traan en baarden uit Nederland, daar de dou-

anebeambten, die daarop beschermende invoerrechten moes-
ten heffen of de invoer ervan moesten beletten, omkoop-
baar bleken.183) De vierde en mogelijk belangrijkste
oorzaak van de achteruitgang van de Britse walvisvaart,
die van de Muscovy Company inbegrepen, was de achteruit-
gang van de baaivisserij bij Spitsbergen; deze kromp in
sinds de Nederlanders, Noordduitsers en Fransen in de
zee bij dat eiland de walvissen wegvingen voordat zij de
fjorden van de westkust bereikten, en sinds een toene-
mend aantal interlopers de walvis in de fjorden dundenen schuw maakten, zoals de Company in 1654 klaagde.184)

In tegenstelling tot de Nederlanders en andere na-
ties hielden de Britten - zowel de Muscovy Company als
de interlopers - zich bij de wegkwijnende baaivisserij
en bij het traankoken aan land in het hoge Noorden. Zij

verzuimden om onnaspeurbare reden de sprong van de baai-
naar de zee- en de ijsvisserij te maken. Het einde van
de baaivisserij tussen 1660 en 1670 betekende derhalve
voor vele jaren het einde van de Britse walvisvaart.185)
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4. De Deense mededinging op Spitsbergen

Zwakkere .mededingers dan de Muscovy Company waren
voor de Noordsche Compagnie de Denen en Noren (die de-
zelfde koning gehoorzaamden), de Basken (Franse en
Spaanse) en de Duinkerkers. Zij werden door de Neder-
landse walvisvaarders nauwkeurig geobserveerd, te meer
omdat zich onder hen enige sterke persoonlijkheden be-
vonden, die de Noordsche Compagnie veel last bezorgden.
Voorbeelden daarvan zijn de Deense koopman Johan Braem,
van Hamburgse afkomst, door zijn koning Christiaan IV
krachtig gesteund, en de Baskische harpoenier, schipper
en reder Jean Vrolicq van Saint-Jean de Luz, die de veel
minder krachtige steun van de Franse koning genoot.

Eerst zal ik de Deense walvisvangst bij Spitsbergen
bespreken. Denemarken was een opkomende staat, sinds
1397 in personele unie met Noorwegen verenigd. Het
trachtte op voorbeeld van Nederland en Brittannie zijn
overzeese handel en visserij uit te breiden. Deense
kooplieden - velen van Noordduitse, Nederlandse of Brit-
se herkomst - richtten daartoe maatschappijen voor de
handel met West-Afrika en Zuid-Azij en voor de visserij
bij Noord-Noorwegen, IJsland en Spitsbergen op. Deze
ondernemingen werden krachtig met octrooien, convooi-
achepen en geldelijke deelname gesteund door koning
Christiaan IV (1588-1648). Hij had een open oog voor
de economische ontwikkeling van zijn potentieel rijke,
maar achtergebleven landen, doch liet zich meeslepen in
oorlogen, welke meer nadeel dan voordeel brachten.186)

Tussen Denemarken en Nederland bestond in de tijd
der Noordsche Compagnie een soortgelijke tweeslachtige
verhouding als tussen Brittannia en Nederland. Staat-
kundig hadden beide landen de steun van de Republiek no-
dig in hun strijd tegen de Habsburgse dynastie, die
Spanje en het Duitse keizerrijk regeerde. Economisch
hadden beide nauwe betrekkingen met Nederland, omdat dit
het voornaamste handelsland was, maar zij waren tevens
sterke mededingers van de jonge Republiek. Staatkundige
en soms ook economische belangen noopten de koningen van
Brittannia en Denemarken stilzwijgend concessies te doen
inzake de walvisvangst in het hoge Noorden. Dit gold
vooral voor Denemarken, dat zwakker dan Brittanni6 was.

Toen de Britten en Nederlanders begonnen de walvis-
stand bij Noord-Noorwegen en Spitsbergen te exploiteren,
meende de Deense koning niet te kunnen achterblijven,
omdat hij beide gebieden tot zijn rijk rekende. Parti-
culier initiatief kwam hem hierbij te hulp. In 1615 en
1616 rustten enige burgers te Kopenhagen en Bergen in
Noorwegen twee schepen uit voor de walvisvangst bij
Noord-Noorwegen. Zij kregen bij deze uitrusting hulp
van Nederlandse kooplieden, waaronder bewindhebbers van
de kamer Amsterdam der Noordsche Compagnie. In 1615 en
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1616 gingen de Deense walvisvaarders nog niet naar

Spitsbergen, maar Christiaan IV wilde hun de weg daar-
heen banen door in 1615 vier oorlogsschepen te sturen.
De admiraal had opdracht de Britse en Nederlandse schip-
pers naar hun Deense pas te vragen (welke zij niet had-
den) en schatting in geld of in natura te eisen. Hij

kreeg echter geen penning van hen los en zij verwezen
hem naar de diplomatieke kanalen om zijn eisen te recht-
vaardigen.

De Deense walvisreders moesten in ruimere mate dan
andere naties gebruik van buitenlandse hulp maken, omdat
Denemarken als handels- en scheepvaartland achter lag en
kapitaal er betrekkelijk schaars was; de koning moest
dan ook meermalen persoonlijk in handelsmaatschappijen
deelnemen. Evenals de Britten en Nederlanders hadden
de Denen Basken als harpoeniers en speksnijders nodig,
maar bovendien schepen, gereedschap en kapitaal uit an-
dere landen, in de eerste plaats uit Nederland. Voorts
verkochten de Deense walvisreders een groot deel van hun
walvisprodukten op de internationale stapelmarkt te Am-
sterdam. Zij plachten een deel van hun schepen, met
name die welke in Nederland waren gecharterd, recht-
streeks van de Poolzee naar Amsterdam te sturen om daar
de vangst te lossen en te verkopen. De Noordsche Com-
pagnie zag deze invoer uiteraard ongaarne, maar de in-
voerrechten waren te laag om de Deense walvisprodukten
te weren.187)

Een gunstige omstandigheid voor de Deense walvis-
vaart was, dat verscheidene Nederlanders op aanmoediging
van de koning zich in Kopenhagen, Bergen en kleinere
handelssteden van zijn rijken hadden gevestigd. Deze

immigranten deden voor hun ondernemingen op de walvis-
vaart graag en met succes een beroep op hun relaties in
Nederland, die merendeels in Amsterdam waren gevestigd.

Hoge traanprijzen en de ruime Britse vangst bij
Spitsbergen in 1616 moedigden de Kopenhaagse reders aan
in 1617 twee vangstschepen naar dat eiland uit te rus-
ten. Voor dit doel toog de bekende schipper en ontdek-
ker Jens Munk via Nederland naar Biskaje, waar hij na
enige moeite achttien walvisvaarders huurde. De twee
Deense schepen visten in 1617 in de Green Harbour en de
Horn Sound, maar de schippers van de Muscovy Company
eisten een groot deel van de vangst op en persten de De-
nen gereedschap en proviand af. Een derde schip
schijnt bij de Nederlanders in de Mauritiusbaai te heb-
ben gevist en daar beter te zijn behandeld.188) Dit is
mogelijk het schip, dat is uitgereed door de Kopenhaagse
reder Johan de Willem, samen met kooplieden te Dieppe in
Noord-Frankrijk. De Willem was een immigrant uit Ham-
burg en had relaties in Amsterdam, waar zijn broer Paul
optrad als zijn zaakwaarnemer, onder andete voor uitrus-
tingen op de walvisvangst. Hij had in 1615 en 1616
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uitgereed op deze visserij bij Noord-Noorwegen of de
Noordkaap, zoals de Nederlanders kortweg zeiden.189)

In de jaren tot en met 1622 keerden de Denen jaar-
lijks naar de Mauritiusbaai terug. Daar werden zij
door de kamer Amsterdam der Noordsche Compagnie geduld,
ongetwijfeld omdat deze naast de Muscovy Company niet
ook de Denen tot vijand wilde maken en omdat men hun ko-
ning moest ontzien wegens zijn aanspraken op de soeve-
reiniteit over Spitsbergen, waarover hij geregeld krach-
tige vertogen tot de Staten-Generaal en de Britse koning
richtte.

In 1617 kwamen de Denen er bij de Britten beter van
af dan de Zeeuwen: drie schepen uit Vlissingen in de
Horn Sound, die daar door de Hollanders in de steek wa-
ren gelaten, werden door de Britten verjaagd (een
werd beroofd) en leeg naar huis gestuurd, terwijl de
Denen alleen schatting behoefden te betalen.

Christiaan IV van Denemarken protesteerde dadelijk
bij Jacobus I over het optreden van de Muscovy Company
tegen de Denen. Jacobus antwoordde met het voorstel
een verdrag tot eerbiediging van elkaars walvisvaart bij
Spitsbergen en tot verdrijving van andere naties bij dat
eiland te sluiten. Dat verdrag zou in de eerste plaats
tegen de Nederlanders gericht zijn. Dergelijke voor-
stellen tot verdrijving van een derde partij werden in
deze jaren meermalen door regeringen van walvisvangende
naties gedaan, maar hebbeh weinig uitgewerkt. Chris-

tiaan ging niet op het aanbod van zijn zwager in, omdat
hij bij aanvaarding implicite de soevereiniteit van de
Britse koning over Spitsbergen zou erkennen en vooral
omdat reeds in 1618 de Nederlanders zich de.sterkste
partij  op dat eiland toonden, zodat de Denen hen moesten
ontzien.190)

In 1621 kwamen de Britten en Denen in een handels-
verdrag overeen, dat zij elkaars walvisvangst bij Spits-
bergen tijdens het leven van Jacobus I en Christiaan IV
zouden toelaten, dat zij geen vreemde naties op hun ge-
bied zouden dulden en dat de Denen geen walvisprodukten
naar Brittanni  zouden uitvoeren. Van actie tegen de
stevig gevestigde Nederlanders was daarbij geen sprake
meer.

In 1619 nam Christiaan IV persoonlijk deel aan de
walvisrederij om deze bedrijfstak uit te breiden en om
de grote sommen, welke hij onder andere uit de Sonttol
ontving, winstgevend te maken. Hij deed dit in samen-
werking met een bestaande Kopenhaagse rederij, de enige
welke de visserij in 1619 voortzette. Zaakwaarnemer
van de koning werd de jonge koopman Johan Braem (1595-
1646). Hij was geboren als zoon van een aanzienlijk
Hamburgs koopman, die waarschijnlijk uit Belgia afkom-
stig was. Hij had praktijk opgedaan in Spanje, Portu-
gal en Nederland (te Amsterdam  en zich in 1618 als zelf-
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standige koopman te Kopenhagen gevestigd. Hij werd toen
bestuurder van de pas opgerichte Deense Oost-Indische
Compagnie, vervolgens in 1624 een van haar bewindheb-
bers. In 1618 reisde hij naar Biskaje om voor de twee
Deense walvisondernemingen personeel te huren, en naar
Nederland om daar stuurlieden voor de Deense handels-
vaart en walvisvangst te vinden.

In 1619 visten de twee schepen van de koninklijke
onderneming in de Magdalenabaai of Fairhaven in de buurt
van de Muscovy Company, en de twee schepen van de andere
Deense rederij in de Mauritiusbaai; daar legden de op-
varenden een station op het eiland Amsterdam aan, met
toelaten van de kort tevoren aldaar gevestigde kamer Am-
sterdam van de Noordsche Compagnie.

Aan het eind van 1622 werd de koninklijke onderne-
ming gelikwideerd en in feite overgenomen door Johan
Braem. De eerste reden was misschien, dat de koning
zijn geld voor andere zaken nodig had, o.m. de Deense
Oost-Indische Compagnie, de tweede reden was mogelijk
het vergaan van twee nieuwe fluitschepen, aangekocht in
Nederland ter vervanging van de oneconomische oorlogs-
schepen door de koninklijke onderneming gebruikt.192)

Braem kreeg octrooi (d.w.z. alleenrecht) voor de
walvisvangst bij Noord-Noorwegen en Spitsbergen. Hij
had reeds in 1622 voor eigen rekening naar de Noordkaap
uitgereed en begon daarmee een kwart eeuw van deelname
in de Deense walvisvaart, waarin hij weldra domineerde.
Hij zette voorlopig de samenwerking met Baskische reders
te Saint-Jean de Luz en Ciboure voort, waarmee andere
Deense reders bij Noord-Noorwegen waren begonnen;  d.w.z.
hij sloot een maatschap met Baskische reders, die wal-
visschepen volledig zouden uitrusten, door hem zouden
worden voorzien van Deense paspoorten en de behaalde
winst met hem zouden delen.

In 1623 breidde Braem zijn walvisbedrijf van Noor-
wegen uit naar Spitsbergen, en wel naar het eiland Am-
sterdam, waar hij de Deense loge van de koninklijke re-
derij wilde overnemen. De verschijning van Baskische
schepen onder Deense vlag en voorzien van Deense papie-
ren wekte echter verzet bij de Britten en Nederlanders.
Wegens de superieure bekwaamheid der Basken in de wal-
visvangst waren zij als harpoeniers en speksnijders ge-
wild in Britse en N: derlandse dienst, althans zolang zij
onmisbaar waren, maar golden zij als geduchte mededing-
ers, wanneer zij op hun eigen schepen voor eigen reke-
ning visten. Daarom trachtten de Britten en Nederlan-
ders de Baskische schepen energiek van Spitsbergen te
weren.

Braem liet voor zijn rekening door zijn agent te
Amsterdam, Philips Pelt, een bevoorradingsschip te Hoorn
charteren en uitrusten. Dit schip kwam 6ngelukkiger-
wijs te laat om de Baskische vennoten bij Spitsbergen te



216

ontmoeten. Zodra de twee Baskische schepen in juni
1623 het Deense station bij Smerenburg in gebruik wilden
nemen, vroeg de commandeur-generaal of admiraal van de
Noordsche Compagnie, Cornelis Pietersz IJs, hen hun pa-

pieren te tonen. Volgens Braem waren de Basken voor-
zien van koninklijke Deense papieren, volgens IJs' late-
re  getuigenis  van een „slecht cartabelleken"   (d.i.  een
eenvoudig briefje), ondertekend door een reder te Saint-
Jean de Luz, met het verzoek de Basken als goede lieden
ongestoord te laten vissen.193) Wie van de twee strij-

dende partijen gelijk had, is thans niet meer uit te ma-
ken, maar het is onwaarschijnlijk, dat Braem de Basken
onvoorzien van koninklijke papieren naar Spitsbergen
heeft laten vertrekken, terwijl hij wist, hoezeer Brit-
ten en Nederlanders tegen toelating van Baskische sche-
pen gekant waren.

IJs verbood de Basken kort en goed de Deense traan-
kokerij te gebruiken en in de Mauritiusbaai te vissen en
gaf voor, aldus in het belang van de Deense walvisreders
te handelen. De Noordsche Compagnie voelde zich in
1623 kennelijk sterker dan tevoren, omdat de Britten

zich bij haar bedrijvigheid in de Mauritiusbaai hadden
neergelegd en ook omdat zij in 1622 een fusie met haar
Nederlandse concurrente, de Kleine Noordsche Compagnie,
had aangegaan en haar octrooi in 1622 met twaalf jaar
was verlengd. Daarom duldde zij de Denen nog slechts
ternauwernood dicht bij haar station Smerenburg en wen-
ste zij volstrekt geen Baskische schepen toe te laten.

De verdreven Basken durfden ook niet in de baaien
van de Muscovy Company te vissen en zeilden onverrich-
ter zake naar de Noordkaap om daar evenals in voorgaan-
de jaren walvis te vangen. Onderweg ontmoetten zij
Braems schip van Hoorn, dat ook de steven moest wenden.

Braem beklaagde zich bij Christiaan IV over IJs'
optreden tegen zijn Baskische compagnons. Uit zijn
klacht sproot een diplomatiek geschil tussen de Deense
koning en de Staten-Generaal inzake de soevereiniteit
over Spitsbergen voort en een civielrechterlijk geschil
tussen Braem en de Noordsche Compagnie over schadever-
goeding aan Braems associatie. De Staten-Generaal ver-
wezen Braem naar het Hof van Holland om zijn zaak tegen
de Noordsche Compagnie voor te leggen. Christiaan
moest de zaak op diplomatiek vlak laten rusten, zolang
hij van 1625 tot 1629 in de Dertigjarige Oorlog was ge-
wikkeld. De Noordsche Compagnie als de sterkste partij
hield haar processen met vreemde naties gewoonlijk sle-
pende, totdat de zaak verjaard was.194) Dat deed zij
met Braems zaak tot 1629, toen het Hof van Holland
Braems eis afwees.195)

In 1624 schijnt Braem geen walvisschepen te hebben
uitgerust met het oog op de dreigende oorlog tussen De-
nemarken en de Duitse keizer, in 1625 mogelijk wel.
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Een document deelt  mee,   dat  in 1625 twee Baskische  sche-
pen en een Deens schip in compagnonschap in de Mauri-
tiusbaai hebben gevist. Andere bewijzen ontbreken.
Mogelijk heeft de Noordsche Compagnie berust, omdat zij
slechts drie schepen bij Smerenburg beschikbaar had.

Van 1626 tot en met 1630 heeft Braem de walvisvaart
opgeschort, vermoedelijk wegens de oorlogstoestand in
zijn land. Enige Nederlanders, in Christiaans landen
gevestigd, hebben in de oorlogsjaren schepen ter walvis-

vangst bij Noord-Noorwegen uitgereed, sommigen met steun
van relaties in Nederland.196) Hun bedrijvigheid bij
Spitsbergen was echter gering of nihil. Zoals vermeld

is, hebben de kleine kamers der Noordsche Compagnie zich
het Deense station op het eiland Amsterdam toegeMigend.

197)
Na de oorlog wenste Braem de walvisvaart te hervat-

ten. Op 28 december 1630 kreeg hij een verlenging en
uitbreiding van zijn verlopen octrooi met zeven jaar en
zijn octrooigebied werd uitgebreid van Noorwegen en

Spitsbergen tot IJsland en tussenliggende eilanden. De

koning stond hem ook nu toe, Basken als personeel en
vennoten aan te nemen. De gebeurtenissen van 1622-23
herhaalden zich in grote trekken. In 1631 zond Johan
Braem de twee schepen van zijn nieuwe vennoten in Frans
Baskenland en een in Nederland uitgereed schip naar
Noord-Noorwegen. Voorts rustte hij een walvisschip in
Kopenhagen uit. Commies op dit schip was zijn broer
Goddert, die ook in de volgende jaren namens de rederij
op Spitsbergen optrad;  hij was vergezeld van een
scheepje, dat in Nederland was gecharterd en Jean Vro-
licq uit Saint-Jean de Luz als schipper had. Wij Zul-
len hem later weer ontmoeten.

Goddert Braem wist blijkbaar, dat de Deense loge op
het eiland Amsterdam in beslag was genomen en hij ves-
tigde een nieuwe loge aan de Robbenbaai op het naburige
eiland, dat voortaan het Deense eiland is genoemd. De

admiraal van de Noordsche Compagnie vroeg Braem en Vro-
licq naar hun papieren, maar beiden weigerden ze te to-
nen. Toen de Nederlander Vrolicq het vissen verbood,
laadde Braem zijn scheepskanonnen en de Nederlanders
lieten in 1631 beiden met rust.198)

Op verzoek van de gebroeders Braem protesteerde
Christiaan  IV  bij de Staten-Generaal tegen de toeaige -
ning van het Deense station  op het eiland Amsterdam  en
hij eiste ontruiming van dat station en schadevergoeding
voor daar verloren eigendommen. Zijn protest werkte
niets uit;  de Noordsche Compagnie gaf het onteigende
station niet terug.

Aangemoedigd door de loop van zaken in 1631 maakte

Vrolicq zich los van Braem en begon voor eigen rekening.
Braem vond gemakkelijk in Frans Biskaje andere vennoten.
Hij zond in 1632 drie Deense schepen en twee Baskische
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uit Saint-Jean de Luz naar de Robbenbaai. Christiaan
IV stuurde een klein oorlogsschip na met de indrukwek-
kende opdrachten de Denen en hun Baskische vennoten te-
gen vreemde naties bij te staan, de Deense loge op het
eiland Amsterdam te hernemen en „het fort" (d.i. de re-
doute of schans) van de Noordsche Compagnie op die
plaats te slopen, omdat zo'n versterking een inbreuk op
zijn soevereiniteit over Spitsbergen was.199) Dit oor-
logsschip heeft echter niet belet,  dat de admiraal  der
Noordsche Compagnie, Jacob Jansz Duynkercker, eerst de
Baskische schepen van Braems maatschappij en daarna Vro-
licq uit de Robbenbaai verdreef. Goddert Braem moest
voor de Nederlandse overmacht buigen. Zijn Baskische
commandeurs koersten naar Noord-Noorwegen om daar te
vissen. Uit wraak zeilden zij na het einde van .de
teelt naar Jan Mayen om daar de Noordsche Compagnie te
benadelen. OP 31 augustus 1632, twee dagen na het ver-
trek van de laatste Nederlandse schepen, landden zij
daar. Toevallig was de Noordsche Compagnie genoodzaakt
geweest 20C kwartelen traan en ruim 200 000 pond baarden
achter te laten. Die goederen werden door de Basken
geroofd en zij vernielden zoveel zij konden. Zoals
eerder vermeld is, was de Noordsche Compagnie z6 onder
de indruk van deze actie, dat zij besloot de lang over-
Wogen proef met overwintering van haar personeel op haar
landstations te nemen.200)

Hoewel de aanstichters van de plundering nog in
1632 bekend waren, protesteerden de Staten-Generaal uit
naam van de Noordsche Compagnie bij Christiaan IV alleen
tegen het verschijnen van Basken met Deense paspoorten
in baaien op Spitsbergen en niet tegen de plundering op
Jan Mayen. De koning vond het raadzaam niet te klagen
over de verdrijving der Basken uit de Robbenbaai (door
de Denen in deze jaren Kopenhagenbaai genoemd). Pas in
1641 bij de Deens-Nederlandse onderhandelingen te Stade
haalde hij deze bijna vergeten grief op, zonder genoeg-
doening te ontvangen.201)

De Basken waren voor de Nederlanders onaanvaardbare
vennoten van de Denen en voor de Denen zelven compromit-
terende vennoten, omdat Vrolicq van vennoot in 1631 tot
mededinger in 1632 was geworden en omdat de Baskische
compagnons in 1632 als zeerovers tegen de Noordsche Com-
pagnie waren opgetreden. De Denen veranderden daarom
hun beleid volledig. Nog in 1632 verbood Christiaan IV
Braems maatschappij, voortaan Deense passen aan vreemde
naties, d.w.z. Basken, uit te reiken en zich met Bas-
kische reders te associaren. Muller verklaart deze
wending uit de handige diplomatie van Carel van Cracauw,
de Nederlandse resident (gezant) te Kopenhagen, 202) Dal-
gaard uit de behoefte van de Deense koning aan sterkere
steun van de Staten-Generaal in verband met de plotse-
linge dood van de Zweedse koning Gustaaf Adolf op 6 no-
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vember 1632;  dit laatste feit vergrootte de bedreiging
van de Duitse keizer voor Denemarken.203) Beide ver-
klaringen zijn niet strijdig, maar vullen elkaar aan.

In plaats van hulp van Basken riep Johan Braem hulp
van Nederlandse harpoeniers en verhuurders van schepen
in door bemiddeling van zijn agent Philips Pelt te Am-
sterdam. Reeds eerder had Braem Pelt schepen en perso-
neel laten huren: in 1622 en 1623 een scheepje, dat mo-
gelijk bij de Noordkaap heeft gevist, in 1631 drie Ne-
derlandse harpoeniers, die zich verbonden in 1632 naar
Kopenhagen te reizen en vandaar op de walvisvaart bij de
Noordkaap of Spitsbergen te gaan.204) In 1633 nam het
huren van schepen en personeel voor Deense walvisreders
in de Republiek grotere afmetingen aan. De IJslandse
Compagnie te Kopenhagen charterde hier een schip en op
26 februari 1633 verzocht Pelt de Staten-Generaal verlof
om voor Braem walvisschepen te charteren en gereedschap
te kopen. De Staten-Generaal verwezen Pelts verzoek
naar de Admiraliteit te Amsterdam. Deze werd waar-
schijnlijk beInvloed door de Noordsche Compagnie en ad-
viseerde tot weigering. De Staten-Generaal wezen Pelts
verzoek af en verboden in hun plakkaat van 11 maart 1633
de Nederlanders dienst bij buitenlandse walvisreders te
nemen, schepen aan hen te verhuren en zich met hen te
associaren, voorzover die reders in het octrooigebied
der Noordsche Compagnie zouden vissen.205)

Dit plakkaat werd van Deense zijde beantwoord door
het koninklijk besluit van 17 juni 1633· Dit beloofde
vrijdom van belasting en van dienstplicht en vrij ver-
trek naar het buitenland aan buitenlandse walvisvaarder4
die zich in Denemarken zouden vestigen en in dienst van
Braem zouden treden; het verbood Denen en Noren zich in
dienst van buitenlandse walvisrederijen te begeven.206)

Het Nederlandse plakkaat had tot gevolg, dat Braem
geen walvisschepen in Nederland kon charteren en in 1633
alleen zijn Deense schip naar Spitsbergen kon sturen.
In februari 1634 herhaalden de Staten-Generaal de publi-
katie van hun plakkaat. Toen Goddert Braem desondanks
in Nederland personeel huurde en gereedschap kocht, ver-
bood de Noordsche Compagnie hem dat. Dit lokte weer
een protest van Christiaan IV bij de Staten-Generaal
Uit. Dezen schijnen daarna hun plakkaat tegen de Denen
niet streng te hebben gehandhaafd. De Noordsche Com-
pagnie heeft hen in 1636 en 1638 tevergeefs om herafkon-
diging van het plakkaat gevraagd.207) In 1634 en vol-
gende jaren hebben de gebroeders Braem toch schepen en
personeel in ons land gehuurd. Het was trouwens onmo-
gelijk om Nederlandse walvisvaarders te beletten zich in
Denemarken te vestigen en daar in Braems dienst te tre-
den. Voorts konden de Denen evengoed als de Nederlan-
ders in de volgende jaren personeel van de Noordfriese
eilanden betrekken. In dezelfde jaren werkten enige
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bewindhebbers van de kamers Delft en Rotterdam met Braem

samen in de walvisvangst bij Noord-Noorwegen.208) Het

is mogelijk, dat zij aan Braem schepen, gereedschap en

personeel voor de walvisvangst bij Spitsbergen hebben
geleverd.

In 1634 was er even spanning tussen de Noordsche en

de Deense compagniean, toen bleek, dat kwaadwilligen een

„tent" (gebouw) van de Denen aan de Robbenbaai hadden
verbrand. De Deense commandeur beklaagde zich bij de

Nederlandse admiraal Cornelis IJs, maar deze ontkende
iets van de daders af te weten.209) Daarna werd de

verhouding tussen beide compagnie6n weer redelijk goed
en zij lieten elkaar met rust. Een van de verklaringen
hiervoor  is, dat beide vanaf 1635 geduchte concurrenten
kregen in de zogenoemde lorredraaiers; dat waren zee-

vissers, die voor Nederlandse, Franse, Deense of Noorse

rekening voeren en in aantal snel toenamen. Afgezien
van de Fransen visten zij op Braems voorbeeld geheel of
ten dele met Nederlandse schepen en personeel. De wal-

visvangst bij Noord-Noorwegen en IJsland was van beperk-

te omvang en voor de Noordsche Compagnie alleen hinder-
lijk, niet gevaarlijk. Maar de zeevisserij breidde
zich snel uit en bedreigde het afzetmonopolie der Com-
pagnie, dat nooit sterk had gestaan.

Ook ondervonden de beide geoctrooieerde maatschap-
pijen bij landgenoten toenemend rechtstreeks verzet te-

gen hun octrooi, dat bleek uit inbreuken op hun vangst-
gebied. De grondoorzaak van deze bedreigingen was het
hoge peil der traanprijzen van omstreeks 1625 tot 1635,

dat buitenstaanders tot deelname in de winstgevende wal-
visvaart verlokte.

Johan en Goddert Braem hadden in 1630 voor zeven
jaar octrooi voor de walvisvangst bij Noord-Noorwegen en
Spitsbergen gekregen. Reeds in 1633 werd dit octrooi
verlengd tot 1647 en uitgebreid tot alle landen tussen
67 graden noorderbreedte en de Noordpool. IJsland ligt
ten zuiden van 67 graden N.B., dus was uitgezonderd met

het oog op het octrooi van de IJslandse Compagnie te Ko-
penhagen. De actie tegen Braems octrooi ging uit van
Bergen en Kopenhagen. In december 1633 kregen Crijn
Crijnsz Hooft (lid van het bekende Amsterdamse geslacht

Hooft en gevestigd te Bergen) en twee andere Bergenaars
koninklijke vergunning om walvis bij Noord-Noorwegen,
dus in Braems gebied, te vangen. Zij lieten een of
enige schepen te Amsterdam door hun vennoten aldaar uit-
rusten. De gebroeders Braem klaagden dadelijk bij hun

regering en deze moest de vergunning aan de Bergenaars
verleend als strijdig met Braems octrooi intrekken.   De
Bergenaars beklaagden zich daarna, dat zij als onderda-
nen van Christiaan IV van de walvisvaart werden uitge-
sloten, terwijl op Spitsbergen nog baaien verlaten lagen
en vreemde naties ongehinderd de zeevisserij uitoefen-
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den.210)
Tegelijkertijd begonnen twee Kopenhagenaars, Jan

Ettersen en Christoffer Iversen, met de walvisvangst in

open zee, nadat hun poging met de IJslandse Compagnie i
n

hun stad samen te werken, was mislukt. De Delfshave-

naar Claes Cool huurde in 1635 voor hen een walvisschip

te Amsterdam onder schipper Pieter Cornelisz Zeeman.

Deze viste tussen IJsland en Spitsbergen, viel in juli

de Mauritiusbaai binnen en vroeg daar spek te mogen ko-
ken. De Nederlandse admiraal Cornelis IJs vroeg de

commies van het schip, Claes Cool, om zijn paspoort;

deze beloofde het te zullen halen, maar maakte zich me
t

zijn schip uit de voeten.211) Hij liet het spek te

Bergen koken, doch was in conflict met zowel de Deense
als de Noordsche Compagnie gekomen. De laatstgenoemde

legde na zijn terugkomst in Nederland beslag op zijn

schip en lading, omdat hij het had bevracht in strijd
met het plakkaat van 11 maart 1633. Na koning Chris-
tiaans protest werd de beslaglegging eerst in 1636 opge-

heven.212)
Johan Braem koos de zijde van de Noordsche Compag-

nie en beklaagde zich bij de Deense regering, dat Jan

Ettersen cum suis zijn octrooi hadden geschonden door

bij Noorwegen ten noorden van 67 graden te vissen.
Op 12 december wendden 25 burgers van Kopenhagen,

waaronder bestuurders van de IJslandse Compagnie en Et-

tersen, zich tot de koning met het verzoek hen tot de

walvisvangst in open zee en tot de ongebruikte baaien op

Spitsbergen toe te laten. Dankzij hun goede betrek-

kingen met hoge regeringskringen gelukte het aan de ge-

broeders Braem de aanvallen op hun octrooi af te weren.
In 1636 bereikten zij zelfs, dat de koning zijn onderda-

nen de zeevisserij op walvis verbood 213) en bij de Sta-

ten-Generaal bezwaar maakte tegen de uitbreiding van de

walvisvangst door de Noordsche Compagnie en anderen,

t.w. de zeevissers, met Nederlandse schepen en perso-
neel. De Staten-Generaal antwoordden op 26 juni 1637,
dat onder de gelaakte zeevissers velen van des konings
eigen onderdanen waren, die schepen en personeel in de

Republiek huurden.214)
Na dit onbevredigende antwoord besloot Christiaan

IV over te gaan tot geweld tegen ongewenste mededingers
in de walvisvaart. Hij begon hiermee in 1637 tegen de
Fransen. In 1638 zond hij andermaal Corfits Ulfeldt

uit, nu met drie oorlogsschepen tegen de Nederlandse
zeevissers. Ulfeldt trof in open zee ten zuiden van

Spitsbergen twee Nederlandse walvisschepen aan, welke
door de kamer Amsterdam der Noordsche Compagnie waren
uitgereed, walvis in open zee hadden gevangen en met het
spek onder zeil naar Smerenburg waren om daar traan te
koken. Blijkbaar was de Noordsche Compagnie, in tegen-
stelling tot de andere geoctrooieerde walvismaatschap-
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pijen (de Muscovy Company en Braem), overgegaan tot de
zeevisserij 215) om de zeevissers op hun eigen terrein
het hoofd te bieden, denkend aan de zegswijze: „If you
cannot  beat your adversaries,   join  them".

Ulfeldt volgde de twee schepen, totdat ze door
drijfijs opgehouden werden en ankerden bij Fair Foreland.
Hij riep toen de twee commandeurs bij zich aan boord en
vroeg hun papieren. Daar zij volgens de Denen niet
konden aantonen, dat zij namens de Noordsche Compagnie
visten, zette Ulfeldt Denen op hun schepen, bracht ze op
naar de Robbenbaai en liet daar hun roeren en zeilen aan
land brengen om ontsnapping te beletten. Daarna zeilde
hij naar Smerenburg en verbood de admiraal der Noordsche
Compagnie zonder vergunning van de Deense koning bij
Spitsbergen te vissen. De Nederlander nam dit verbod
voor kennisgeving aan. Toen de oplopende Deen in de
Robbenbaai terugkeerde, hadden de schepelingen van de
aangehouden Nederlandse schepen zich juist van roeren en
zeilen meester gemaakt en zeilden zij de baai uit. Ul-
feldt zond hun enige schoten na, maar kon hen niet meer
achterhalen.216)

De Noordsche Compagnie eiste een schadevergoeding
van 28 000 rijksdaalders van de Deense regering, omdat
het spek in de aangehouden schepen onbruikbaar was ge-
worden, en kreeg in het volgend jaar (1639) van de Sta-
ten-Generaal een oorlogsschip als convooi ter bescher-
ming tegen Deense agressie. Overigens traden de Neder-
landse en de Deense regering naar aanleiding van dit on-
aangename incident opvallend gematigd op. De Staten-
Generaal vonden de Sonttolkwestie veel belangrijker:
deze tol was kort tevoren weer verhoogd;  en Christiaan
IV meende, dat Ulfeldt al te krachtig tegen de sterke
Noordsche Compagnie was opgetreden;  hij negeerde Ul-
feldts overdreven eis aan de Nederlandse admiraal ge-
steld.

In 1638 kwam de Nederlandse resident in Kopenhagen,
Van Cracauw, met een voorstel, waarvan het twijfelachtig
is, of de Noordsche Compagnie het ooit heeft gesteund.
Hij stelde voor, dat de Deense maatschappij van Braem
haar afzetgebied van walvisprodukten zou beperken tot
Denemarken en de landen ten oosten daarvan en de overige
afzetgebieden zou overlaten aan de Noordsche Compagnie,
voorts dat beide lichameh hun uitrustingen naar Spits-
bergen tot bepaalde omvang zouden beperken. Hoewel de
Denen hiernaar wel oren hadden, toonden de Nederlanders
geen belangstelling en het voorstel heeft geen betekenis
gekregen.217)

In 1641 kwam de walvisvaart ter sprake bij de Deens-
Nederlandse onderhandelingen over geschilpunten te Stade.
De Deense regering drong op verzoek van Braem aan op be-
perking van zowel de baai- als de zeevisserij bij Spits-
bergen. Van Nederlandse zijde wees men deze eis beslist
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af, omdat het zeker was, dat het octrooi der Noordsche
Compagnie in 1642 niet zou worden verlengd en dat de
walvisvaart voor alle Nederlanders zou worden openge-
steld. De Nederlandse onderhandelaars beweerden zelfs
voorbarig, dat de Noordsche Compagnie in 1641 niet meer
bestond.218)

De verdwijning van deze compagnie in 1642 kwam
Braem zeer ongelegen, daar hierdoor een grote belemme-
ring voor vrije deelname aan de walvisvaart verdween en
de deur voor nieuwe deelnemers niet alleen aan de zee-
visserij, maar ook aan de baaivisserij wijd werd geopend.
De gebroeders Braem kregen gedaan, dat Christiaan IV in
de lente van 1643 aan allen die niet behoorden tot de
Deense, de Britse en de voormalige Nederlandse geoc-
trooieerde maatschappijen, verbood om binnen tien mijl
van de stations van die lichamen op Spitsbergen walvis
te jagen.219) Niemand buiten Denemarken heeft zich
hieraan gestoord.

Bij openlijke botsingen tussen de Denen en de
Noordsche Compagnie op Spitsbergen, zoals in 1623, 1631
en 1638, hield Christiaan IV steeds zijn soevereiniteit
over Spitsbergen staande en wezen de Staten-Generaal
even beslist deze aanspraak af. Eerst bij de onder-
handelingen te Stade in 1641 liet de koning zijn aan-spraak stilzwi jgend vallen.  218)

Tussen 1660 en 1670 verloor Spitsbergen zijn bete-
kenis als basis van landstations wegens het staken van
de baaivisserij. Daarom lieten de Britse en Deense ko-
ningen voortaan hun aanspraken op dat eiland rusten.
Eerst in de 18de eeuw rezen weer moeilijkheden tussen de
Deense en Nederlandse regeringen, toen de Nederlanders
hun walvisvangst en handel uitbreidden naar de kust van
Groenland, dat onderhorig aan Noorwegen, dus aan de
Deense koning, was.

Volgens de beste kenner van de geschiedenis van de
Deense walvisvaart, Sune Dalgaard, heeft de Noordsche
Compagnie tegen haar Deense concurrenten nog een strijd-
middel aangewend, dat zij mogelijk ook tegen andere me-
dedingers heeft toegepast, namelijk prijsoorlog bij de
afzet van walvisprodukten. Omdat de overheden de in-
ternationale stapelmarktfunctie van Nederland wilden be-
vorderen waren zij afkerig van beschermende invoerrech-
ten. De geoctrooieerde compagniean, onder andere de
Noordsche Compagnie, moesten het in Nederland zonder de-
ze invoerrechten stellen, hoewel zij meermalen daarom
hebben gevraagd. Buiten Nederland heeft men beweerd,
dat de Nederlandse compagniedn somtijds een prijsoorlog
hebben gevoerd of dumping aangewend tegen buitenlandse
mededingers op de Nederlandse markt. Zij wierpen plot-
seling partijen goed op deze markt, verkochten ze tegen
prijzen welke belangrijk onder de gangbard marktprijs
lagen en trachtten aldus buitenlandse mededingers te be-
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nadelen en af te schrikken. Later kochten de compag-
nieon het goed tegen de lage marktprijs terug .om het te-
gen sterk verhoogde prijs te verkopen.220)

In Nederland zijn voor deze monopolietaktiek weinig
bewijzen te vinden; ik ken ze niet met betrekking tot
de Noordsche Compagnie. Maar dat neemt niet weg, dat

toepassing van deze taktiek voor de hand lag. Men

heeft beweerd, dat de V.O.C. haar concurrent de Deense
Oost-Indische Compagnie wilde treffen door de prijs van
een in Amsterdam aangeboden partij Deense kruidnagelen
te drukken; de V.O.C. verkocht toen een partij tegen
sterk verlaagde prijs en enigen van haar bewindhebbers
kochten haar partij en de Deense tegen die prijs op.221)
In 1639 beweerde de Deense resident (gezant) bil de Sta-
ten-Generaal Martinus Tancken in een verslag aan zijn
regering, dat de Deense walvisreders dikwijls waren aan-
gewezen op afzet in Nederland, met name Amsterdam, maar
meermalen had de Noordsche Compagnie een partij eigen
traan tegen verlaagde prijs verkocht om de prijs van de
Deense traan te drukken en de Denen aldus van de Neder-
landse markt en zo mogelijk uit de walvisvaart te ver-
drijven. Vooral in de herfst kwam er veel traan van
het kort tevoren ge6indigde vangstseizoen op de markt en
was de prijs derhalve gevoelig voor dumping. Dalgaard
meent echter, dat de gebroeders Braem ervaren kooplieden
waren en in Philips Pelt te Amsterdam een ervaren agent
hadden; daarom lieten zij zich niet spoedig van de
markt verdrijven en waren zij kapitaalkrachtig genoeg om
bij opzettelijke druk op de traanprijs hun goed op te
slaan en een beter tijdstip voor de verkoop af te wach-
ten. 221)

5. De mededinging van Basken en Duinkerkers

Afgezien van de Britten, Nederlanders en Denen de-
den ook ·de Basken - de pioniers van de vroegkapitalis-
tische walvisvaart - pogingen om vaste voet op Spitsber-
gen te krijgen. Zij stuitten daarbij, zoals eerder is
gezegd, op hevige tegenstand bij de sterkste naties, te
weten de Britten en de Nederlanders, die de mededinging
van deze superieure walvisvaarders als zelfstandige re-
ders vreesden. Eerst verschenen de Basken onder Spaan-
se onderscheidelijk Franse vlag bij Spitsbergen.   De
Spaanse Basken ondervonden daarbij echter het nadeel,
dat hun regering meestentijds in oorlog met Nederland,
Frankrijk of Brittannia was en dat hun schepen dus dik-
wijls werden genomen. Na hun verdrijving van Spits-
bergen associeerden de Baskische reders zich met een
zwakkere partij, de Denen, maar ook de Deense vlag en
Deense paspoorten beschermden hen niet. De sterkste
naties, waarbij zich in 1632 de Denen aansloten, maakten
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gezamenlijk front tegen hen. Slechts aan 66n onver-

schrokken Baskische reder, Jean Vrolicq, is het gelukt
zich enige seizoenen lang te handhaven in een kleine
baai op Noordwest-Spitsbergen, totdat hij in 1637 door

een Deens oorlogsschip werd verdreven. Nadien volgden

de Basken het voorbeeld van Nederlandse interlopers, die
zeevissers werden, en zij deden spoedig een grote stap
verder door het walvisspek niet alleen in volle zee af
te snijden, maar ook aan boord tot traan te koken.

De regeringen in Parijs en Madrid hadden teveel an-

dere zorgen en te weinig belangstelling voor de walvis-
vangst om hun Baskische onderdanen te beschermen door
gewapende convooischepen mee te zenden. Zij volston-
den met diplomatieke protesten en met verboden aan hun
onderdanen zich met buitenlandse walvisondernemingen te
associaren en zich daaraan te verhuren, met het doel al-
dus de Britten en Nederlanders dwars te zitten. Zij

hadden daarmee weinig resultaat.
In 1612 verscheen naast Nederlandse schepen bij

Spitsbergen ook een schip uit San SebastiAn in Spaans

Baskenland, daarheen geloodst door de Brit Nicholas
Woodcock. Dankzij de bekwaamheid der Basken en de toe-
geeflijkheid van de Muscovy Company kreeg het schip een
ruime vangst. In 1613 volgden dan ook meer Basken,

onder andere vier schepen uit Saint-Jean de Luz, een uit
La Rochelle (te Hoorn uitgerust) en een uit Bordeaux,
waarop Allan Sallowes stuurman was;  hij was in 1612 bij
schipper Willem van Muyden visloods onder Spitsbergen
geweest. De Muscovy Company verjoeg in 1613 zowel de
Nederlandse als de Baskische schepen of liet hen vissen
in ruil voor afstand van een groot deel van de vangst.
222)

De Franse ambassadeur in Londen protesteerde dade-

lijk tegen het Britse optreden en verwees daarbij naar
de toestemming van de Franse koning in 1610 aan zijn on-
derdanen verleend om als walvisvaarder in Britse dienst
te treden. Dergelijke papieren protesten werkten ech-
ter in deze tijd weinig uit. Reeds in 1615 verdacht de
Franse regering de Britten en Nederlanders van samen-
spanning tegen de Fransen op Spitsbergen en zij protes-
teerde bij voorbaat hiertegen, maar was voorbarig.223)
Het zou nog ettelijke jaren duren, voordat de verstand-
houding tussen Britten en Nederlanders op Spitsbergen
redelijk goed werd.

In 1615 werkten Franse en Spaanse Basken samen,
doordat twee schepen van Bordeaux uitvoeren voor reke-
ning van een rederij te San Sebastidn, maar de Franse

vlag beschermde hen niet. Britten en Nederlanders wei-
gerden hen in Spitsbergense baaien toe te laten, hoewel
zij de Noordsche Compagnie aanboden een derde van hun
vangst af te staan. Tevergeefs maanden de Staten-Gene-
raal bij deze gelegenheid de Noordsche Compagnie om te-
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gemoetkomend op te treden. De Compagnie hield ook nu
voet bij  stuk. 224 )

Zoals eerder is vermeld, associeerden Franse Basken
zich na dit falen met Deense walvisondernemingen en eni-
ge jaren visten zij met Deense paspoorten bij Noord-
Noorwegen. Zodra zij echter in 1623 op het Deense sta-
tion op het eiland Amsterdam verschenen, werden zij daar
door de Noordsche Compagnie verdreven.

De volgende poging op Spitsbergen voet aan wal te
krijgen, werd gedaan door Jean Vrolicq. Naar verluidt
was hij afkomstig uit Saint-Jean de Luz, maar zijn naam
klinkt veeleer Vlaams. Hij zou niet de enige Belg
zijn, die zich in Baskenland heeft gevestigd en vandaar
op de walvisvaart heeft uitgereed. Andere voorbeelden
in zijn tijd waren Gillis en Johan Vermeulen en Jan van
Dalen, in San Sebastidn woonachtig,225) die eveneens in
samenwerking met Denen hebben uitgerust. - Jean Vrolicq
had zich opgewerkt van matroos en harpoenier tot schip-
per en reder. Hij was een ondernemend, vasthoudend en
onversaagd persoon, over wie tamelijk veel is gepubli-
ceerd. Hij was enige jaren harpoenier in dienst van de
Noordsche Compagnie, daarna van de Baskische reders Jean
de Haraneder en Miguel de Larralde te Saint-Jean de Luz
en Ciboure, die zich in 1622 met Johan Braem hadden ge-
associeerd. Hij trad in 1619 op als tolk en verbin-
dingsman tussen Basken en Denen.226)

Na de verdrijving der Basken in 1622 was hij in
1623 weer harpoenier bij de Noordsche Compagnie, maar
daarna vertegenwoordiger van Haraneder en Larralde en
van Braem in het rechtsproces, dat zij in 1624-1629 te-
gen de kamer Amsterdam van de Noordsche Compagnie voer-
den terzake van deze verdrijving. Dadelijk nadat het
Hof van Holland de Baskische en Deense eisen had afgewe-
zen, besloot Vrolicq voor eigen rekening op te treden.
In juli 1629 kreeg hij van kardinaal De Richelieu een
octrooi voor de walvisvangst ten noorden van 60 graden
noorderbreedte. Zijn motief voor het aanvragen daarvan
was, dat hij reeds in 1612 samen met Baskische walvis-
vaarders het eiland Jan Mayen had ontdekt; hij noemde
het eerst Pico (d.i. piek, naar de van veire zichtbare
Berenberg), maar herdoopte het in 1629 in Isle de Riche-
lieu. Hij was daar volgens zijn zeggen door de geoc-
trooieerde Britse en Nederlandse compagniedn verjaagd.
De Noordsche Compagnie ontkende dit verhaal natuurlijk.
Terecht bestempelt Muller het als een verzinsel. In
1612 kon de jonge en onbemiddelde Vrolicq nog geen mede-
reder van een walvisschip zijn geweest en viste de
Noordsche Compagnie nog niet bij Jan Mayen. Bovendien
was het te vreemd om waar te zijn, dat hij zijn ontdek-
king eerst in 1629 bekend maakte. Niemand buiten
Frankrijk geloofde  dan ook Vrolicq' s „Gasconnade"   (snoe-
verij), waarvoor de Gascogners of Basken bekend ston-
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den.227)
Vrolicq kreeg van de Franse kroon octrooi voor vier

jaar en werd verplicht zijn walvisprodukten in vier ge-
noemde Franse havens te lossen op straffe van verbeurte
van schip en lading. Hij kende de kracht van zijn me-
dedingers en vroeg de Staten-Generaal aan de Noordsche
Compagnie te bevelen hem „rustelick en vredelick" bij
Spitsbergen en Jan Mayen te laten vissen. De Compagnie
trad dadelijk tegen hem op en kreeg van het Hof van Hol-
land een mandement penaal tegen hem, d.i. een bedreiging
met boete en eventueel gijzeling; daarop nam hij ter-
stond de wijk uit Nederland. Vervolgens associeerde
hij zich met Braem, omdat hij een bondgenoot behoefde,
wendde zich met een aanbevelingsbrief van Christiaan IV
wederom tot de Staten-Generaal, beklaagde zich over de
Noordsche Compagnie en vroeg weer toelating tot Spits-
bergen en Jan Mayen. Ook nu kreeg hij een afwijzend
bescheid.

In 1631 verscheen hij als commandeur van een

scheepje van 70 last, dat in Nederland was 4echarterd enuitgerust met hulp van Nederlands kapitaal (naar het
schijnt), in de Robbenbaai, vergezeld van Goddert Braem.
De admiraal van de Noordsche Compagnie gebood Vrolicq
dadelijk te vertrekken, maar week terug voor Braems
vastberaden houding en liet beiden in dat jaar met rust.

Na dit succes besloot Vrolicq als typisch opportu-
nist zich van de Denen los te maken en voor eigen reke-
ning bij Spitsbergen te vissen. In 1632 verscheen hij
met twee schepen in de Robbenbaai, welke hij de baai van
Saint Pierre noemde, want hij doopte en herdoopte graag
met Franse namen. De admiraal van de Noordsche Compag-
nie Duynkercker verdreef hem vandaar, evenals de twee
Baskische commandeurs, welke namens Braems vennoten
eveneens in de Robbenbaai verschenen. 227)

Vrolicq zocht hulp bij de Franse regering. Deze
wilde hem geen convooischepen toestaan, maar liet haar
gezant in Den Haag vertogen tot de Staten-Generaal rich-
ten. De Noordsche Compagnie verklaarde zich in mei
1633 bereid twee schepen van Vrolicq bij Spitsbergen ten
zuiden van de Magdalenabaai toe te laten. In juni van
dat jaar had Vrolicq met niet minder dan vier schepen
driest weer in de Robbenbaai geankerd. De Nederlandse
admiraal Cornelis IJs ontbood hem en na een hevige woor-
denwisseling verwees IJs Vrolicq naar de baaien bezuiden
de Maudlen Sound (ook Magdalenabaai genoemd) en naar de
open zee. Vrolicq vestigde zijn loge aan een kleine
baai, welke hij Refuge Francais noemde, en verkreeg daar
een goede vangst. Toen hij vijf sloepen naar de Maud-
len Sound zond, nam de Noordsche Compagnie die in beslag.
Vrolicq waagde zich niet meer ten noorden van zijn baai,
maar overreedde na zijn thuiskomst de admiraliteit te
Rouaan op 30 december 1633 hem toe te staan op goederen
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van de Noordsche Compagnie beslag te leggen teneinde
schadeloosstelling te krijgen. Om Vrolicq verder tege-
moet te komen verbood de Franse regering in 1633 haar
onderdanen zidh op Nederlandse walvisschepen te verhu-

ren. Dit verbod is echter slecht gehandhaafd, heeft
voor de Nederlandse walvisvaart weinig gevolg gehad en

is door sommige historici in betekenis overschat.228)
Tot een formele schikking tussen Vrolicq en de

Noordsche Compagnie is het niet gekomen, maar de Compag-
nie heeft de lastige Fransman voortaan in zijn Refuge
Francais (door hem herdoopt in Port Louis) met rust ge-
laten. Hij kreeg het echter aan de stok met zijn
naaste buren op Spitsbergen, de Denen, omdat hij een be-
kwame walvisvaarder was. Hij had hen in 1634 geholpen
met sloepen en gereedschap,  toen zij een van hun .tenten
aan de Robbenbaai afgebrand vonden,229) maar deze dienst
was spoedig vergeten. In 1633 protesteerde Christiaan

IV bij Lodewijk XIII van Frankrijk tegen het verlenen
van octrooi aan Vrolicq, omdat dit een inbreuk op zijn
soevereiniteit over Spitsbergen was. Toen dat niet

hielp, kregen de gebroeders Braem gedaan, dat hun koning
in 1637 Corfits Ulfeldt met een oorlogsschip tegen Vro-

licq uitzond. Ulfeldt nam in Port Louis Vrolicq's

vangst en gereedschap in beslag en verdreef zijn sche-
pen. Een protest van de Franse koning baatte niet.
Dit drastische Deense optreden en de schade, welke
Spaanse invallers in 1636 aan de Baskische steden in

Frankrijk hadden toegebracht, verklaren, dat de Fransen
vanaf 1638 Spitsbergen meden en zich toelegden op de
baaivisserij bij Noord-Noorwegen en vooral op de zeevis-
serij met traankokerij aan boord.230)

-0-

Een  andere lastige concurrent van de Noordsche

Compagnie was een Duinkerkse rederij. Deze profiteerde
van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) tussen de Repu-
bliek en Spanje en rustte in 1613 een schip onder schip-
per Foppe en een pinas (in Nederland gecharterd) uit.
De beide schepen werden door de Muscovy Company even ruw
bejegend als andere vreemdelingen; zij moesten hun
vangst en gereedschap afstaan, zodat hun reis onvoorde-
lig was. In 1614 rustte de onderneming weer een schip

uit, dat Spitsbergen meed en op ontdekking uitging.
Leider van de onderneming was de Engelsman John Clarke,
door de Nederlanders Jan de Clerck genoemd. Hij kwam
mogelijk uit Hull, centrum van de Engelse interlopers,
die het octrooi van de Muscovy Company wilden omzeilen.

231) Het schip van Duinkerken ontdekte op 28 juni 1614
Jan Mayen, volgens Muller vermoedelijk door Clarke Tri-
nity Island genoemd, en ving daar walvis.
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In 1615 en 1616 keerden schepen van de Duinkerkse

rederij naar het eiland terug en werden zij door
 de Gro-

te en de Kleine Noordsche Compagnie geduld. In 1617

verschenen meer schepen uit Duinkerken. Toen ontnamen

de   Nederlanders de Duinkerkers hun vangst   en  lie ten   van
de zes schepen slechts twee tot de visserij toe, op
voorwaarde dat zij in volgende jaren zouden wegblijven.

De regering te Brussel protesteerde uiteraard bij
de Staten-Generaal. Dezen erkenden terecht de ontdek-

king van Jan Mayen door de Duinkerkers en bevalen de

Noordsche Compagnie nadrukkelijk Clarkes schepen bij dat
eiland te laten vissen. Clarkes eis inzake schadever-

goeding door de Compagnie leidde tot een uitgebreide

wisseling van nota's tussen de beide regeringen en ci-
viele partijen. Het einde van het Bestand en het in-

treden van de oorlogstoestand maakten een einde aan de

kwestie en aan de visserij der Duinkerkers bij Jan

Mayen.232)

6. De concurrentiestrijd met Nederlandse mededingers

De strijd met de buitenlandse mededingers - de

Britse en de Deense geoctrooieerde maatschappijen, de

Basken en de Belgen - heeft de Noordsche Compagnie ge-
wonnen, de strijd met haar Nederlandse mededingers heeft

zij tenslotte verloren. De aanvallen op haar monopolie

door landgenoten waren van twee rlei aard;  zij beston
-

den in listig gebruik van juridische tekortkomingen en

leemten in haar octrooi of in toepassing van nieuwe be-

drijfsmethoden, welke bij de octrooiverlening onbekend
waren en dus niet door het octrooi werden geraakt; ik

heb hierbij het oog op de opkomst van de zeevisserij.
De gebruikelijke taktiek der Noordsche Compagnie

jegens Nederlandse mededingers was die van de meeste
kartels: eerst trachtte zij hen met juridische en eco-
nomische strijdmiddelen uit te schakelen en wanneer zij
te sterk bleken om te worden vernietigd, poogde zij met

hen tot een vergelijk te komen en hen in het kartel op
te nemen. Deze taktiek had resultaat, zolang het aan-

tal mededingers klein bleef, maar moest falen toen dat

aantal wegens de opkomst van de zeevisserij groot werd,

het sluiten van een vergelijk daardoor moeilijk werd en
het aanbod van walvisprodukten zo toenam, dat de monopo-

liepositie der Noordsche Compagnie verzwakte.
Het waren de Kleine Noordsche Compagnie (opgericht

door bewindhebbers van de kamers Delft en Rotterdam), de

Zeeuwen en de Friezen, die gebruik maakten van leemten

in het octrooi der Noordsche Compagnie om de walvis-

vangst in haar octrooigebied te gaan uitoefenen.   Al

deze p'artijen werden na enige jaren touwtrekken in het

kartel opgenomen.
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(A) De Kleine Noordsche Compagnie

Zodra de Staten-Generaal een octrooi aan een maat-
schappij hadden verleend en het bedrijf dier maatschap-
pij ruime winst beloofde, traden er buiten en ook binnen
de geoctrooieerde maatschappij lieden op, die het oc-
trooi wilden ontduiken om voor eigen rekening in dat be-
drijf deel te nemen. Dat was het geval met de Ver-
eenigde Oost-Indische Compagnie, welke in haar eerste
jaren een hevige strijd met Isaac Lemaire en zijn mede-
standers voerde en ook daarna steeds waakte tegen po-
gingen om benoorden Azia of Amerika om Oost-Azia te be-
reiken. Dat was eveneens het geval met de Noordsche
Compagnie.

De eerste leemte in haar octrooi was het voor-
schrift van de Staten-Generaal, dat zij aan het begin
van elk jaar deelnemers van buiten tot haar uitrustingen
moest toelaten. Acht jaar later, bij de octrooiver-
lenging in 1622, raakte zij echter van dit voorschrift
ontslagen.233)

De tweede leemte was het Generaal Octrooi van 27
maart 1614, dat een ernstiger bres in haar alleenrecht
schoot. Volgens Bakhuizen van den Brink en Muller was
het Generaal Octrooi het werk van Isaac Lemaire en zijn
medestanders en gericht tegen de geoctrooieerde compag-
nieen. Het bepaalde, dat een ieder die landen en zeean
ontdekte, gerechtigd was tot het ondernemen van vier
reizen daarheen met terzijde schuiven van eerder ver-
leende octrooien. Dat betekende, dat een ieder die
land ontdekte binnen de grenzen van het octrooi der
Noordsche Compagnie „van Fretum Davidis (d.i. Straat   Da-
vis) tot Nova Zembla", gedurende vier seizoenen dat land
mocht gebruiken als basis voor de walvisvangst.234)

Dit Generaal Octrooi is waarschijnlijk een belang-
rijke drijfveer geweest voor de ontdekkingsreizen, welke
verscheidene kamers van de Noordsche Compagnie reeds in
het eerste jaar hebben ondernomen met het doel om ande-
ren voor te zijn. Amsterdam en Enkhuizen zonden ge-
meenschappelijk twee schepen uit onder bevel van Jan Ja-
cobsz May en de kamer Delft stuurde een scheepje onder
Jan Jansz Kerckhoff uit. Beide expedities doorkruisten
de Poolzee, volgden de rand van het drijfijs vanaf
Spitsbergen westwaarts eh ontdekten op deze reis het ei-
land, dat Jan Mayen is genoemd; beide hebben zij daar
ongetwijfeld walvissen opgemerkt en hun reders verslag
uitgebracht. Die reders verzuimden echter, om binnen
twee weken verslag aan de Staten-Generaal te doen en om
rechten uit hoofde van het Generaal Octrooi te verkrij-
gen. Van de bewindhebbers van de kamers Amsterdam en
Enkhuizen is dat een merkwaardig verzuim, van de bewind-
hebbers van Delft vermoedelijk opzet: zij wilden geen
octrooi namens de Noordsche Compagnie aanvragen, want
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zij wensten het eiland voor zich alleen te houden.235)
Zij heetten Dirck Adriaensz Leversteyn, Nicasius Kien en
Anthonie Monier, drie energieke mannen.

De Delfshavenaar Leversteyn was oorspronkelijk
schoenmaker, destijds een aanzienlijker beroep dan dat
van de hedendaagse schoenlapper. Voor zijn bedrijf had
de schoenmaker traan nodig en daarom gingen sommigen van
dat beroep in de traanhandel, o.a. Leversteyn. In 1593
richtte hij met een zwager van hetzelfde beroep een
traan- of leverhuis op aan de Zeedijk onder Schoonderloo
tussen Rotterdam en Delfshaven, waar zij traan uit vis-
lever kookten en waar vijftig jaar later een kokerij
voor het verwerken van walvisspek verrees. Gelijk de
meeste Delfshavenaars die geld hadden te beleggen, stak
Leversteyn geld in de haringvisserij en wellicht ook in
de haringhandel.236) In 1614 stak hij kapitaal in de
uitrusting van de kamer Delft der Noordsche Compagnie en
werd hij bewindhebber daarvan. Ook zijn zoons weerden
zich in de walvisvaart: Adriaen commandeerde in 1616 de
vijf schepen der Kleine Compagnie bij Jan Mayen, bezocht
in 1618, 1624 en 1625 de kust van Groenland en verkende
deze voor de latere walvisvaart; Jacob reedde samen met
een koopman te Hoorn uit en Abraham was commandeur-gene-
raal van de Zuidhollandse en Zeeuwse schepen bij Spits-
bergen in 1618 en tastte toen krachtig schepen van de
Muscovy Company aan.236) - Nicasius Kien was in 1604
zijn vader Pieter opgevolgd als commissaris-generaal van
de vivres - een hoge militaire betrekking - en woonde in
Den Haag. Na zijn dood in 1624 volgde zijn zoon Nico-
laes hem in zijn ambt op en deze deed vermoedelijk zijn
aandeel in de walvisvaart over aan anderen.237) - Antho-
nie Monier was contrarolleur van de artillerie en leidde
in 1614 als commandeur-generaal de vloot der Noordsche
Compagnie naar Spitsbergen.238)

Leversteyn en Kien besloten in 1615 voor eigen re-
kening op de walvisvangst bij Jan Mayen uit te reden
zonder zich te bekommeren om hun plicht, als bewindheb-
bers van de kamer Delft de belangen van de Noordsche
Compagnie te behartigen. Of Monier in hun onderneming
betrokken was, blijkt niet. Als bestemming van hun
schip gaven zij IJsland op. Jan Kerckhoff voerde het
in het geheim weer naar Jan Mayen, dat zij Mauritius
hadden genoemd naar stadhouder Prins Maurits. Kerck-
hoff ving veel walvis en keerde met een volle lading
huiswaarts.

In hetzelfde jaar 1615 zond de kamer Amsterdam ook
een schip naar Jan Mayen, niet om te vissen, maar om het
beter dan in 1614 te verkennen. De schipper keerde
reeds in augustus in Amsterdam terug met de onaangename
mededeling, dat er een schip van de Delftse bewindheb-
bers voor hun particuliere rekening viste: Verontwaar-
digd verzocht de kamer Amsterdam de Staten-Generaal het
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schip van Leversteyn en Kien verbeurd te mogen verklaren
en octrooi te ontvangen uit hoofde van de ontdekking van

het eiland krachtens het Generaal Octrooi.   Als parti-

culiere reders stonden Leversteyn en Kien sterk:  wel
hadden zij verzuimd binnen veertien dagen na Kerckhoffs
terugkeer in 1614 octrooi aan te vragen, maar dat had de

tegenpartij - de kamer Amsterdam - ook nagelaten, en zij

hadden de walvisvangst daar geopend, dus konden niet van
het eiland worden uitgesloten. Als bewindhebbers van

de Noordsche Compagnie stonden zij zwak, omdat de kamer
Amsterdam de Staten-Generaal dadelijk artikel 10 van de
instructie voor bewindhebbers voorlegde; dat artikel

bepaalde, dat niemand van hen de besluiten van de ver-

eniging of hetgeen hij in zijn hoedanigheid van partici-
pant te weten was gekomen, in zijn particulier voordeel
zou mogen aanwenden.239) De Noordsche Compagnie had

derhalve het recht om van Leversteyn en Kien als bewind-
hebbers schadevergoeding te eisen.

Toen de Staten-Generaal deze beide heren voor zich
ontboden, waren dezen dan ook geneigd tot toegeeflijk-

heid en bedongen zij slechts, dat ze naast de Noordsche

Compagnie bij Jan Mayen zouden mogen vissen. Op 29 fe-

bruari 1616 boden zij aan, het aantal van hun schepen
aan een maximum te binden en de prijs van hun traan niet

beneden de prijs der Noordsche Compagnie te stellen.
Deze wees al hun voorstellen van de hand, maar moest

zich neerleggen bij de daarop volgende arbitrale uit-
spraak van de Staten-Generaal. Dezen beslisten, dat

beide partijen in 1616 bij het eiland „in questy" moch-
ten vissen.240) De twee concurrenten, voortaan de
(Grote) Noordsche Compagnie en de Kleine geToemd, kwamen
toen overeen, hun gemeenschappelijke vangst te verdelen
volgens het aantal van de sloepen, welke zij volgens af-
spraak in zee zouden brengen. Ik heb reeds vermeld,

dat er tussen hun personeel op Jan Mayen twist ontstond
en dat de overeenkomst tussentijds werd be6indigd.241)

De energie welke de Kleine Noordsche Compagnie ont-
plooide, was opvallend:  zij kwam in 1616 met vijf sche-
pen naar Jan Mayen, de Grote Compagnie met slechts een
meer. De voordelige vangst in 1616 deed beide compag-

nie6n besluiten steviger dan voorheen op hun stuk te
staan en zij verzochten de Staten-Generaal zonder uit-
stel een beslissende uitspraak over hun geschil te doen.
De Hoge Raad besliste op 13 april 1617, dat beide par-

tijen gedurende vier jaar bij het eiland zouden mogen
vissen op voorwaarden door hen tezamen, of bij gebrek
aan overeenstemming door de Staten-Generaal, vast te
stellen.242)

Tot en met 1621 visten de compagniean in redelijk
goede verstandhouding bij Jan Mayen. In dat jaar lie-
pen zowel het octrooi van de Noordsche Compagnie als het
gemeenschappelijk octrooi van haar en de Kleine Compag-
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nie, geldig voor Jan Mayen, af. Zij kwamen overeen om
samen verlenging van het eerstgenoemde octrooi aan te
vragen, d.w.z. de Kleine Compagnie zou ook bij Spits-
bergen mogen vissen. Na de vereniging met de Zeeuwen
in 1621 voelde de Grote Compagnie zich echter veel ster-
ker dan de Kleine en op 1 september 1621 vroeg zij al-
leen voor zichzelf octrooiverlenging aan. De Kleine
Compagnie protesteerde hiertegen en verzocht eveneens om
octrooiverlenging alleen voor zichzelf. De Staten van
Holland vonden twist tussen walvisreders in hun gewest
ongewenst, maar trachtten tevergeefs de twistende par-
tijen tot vereniging te bewegen. Toen ook de Staten-
Generaal daarin niet slaagden, legden zij de partijen op
4 februari 1622 hun arbitrale beslissing op. Deze be-
paalde de totale vangst voor dat jaar op 21 000 kwarte-
len traan; daarvan werden 10 000 toegewezen aan de Hol-
landse kamers van de Noordsche Compagnie, 5000 aan de
Zeeuwse kamers en de overige 6000 aan de Kleine Compag-
nie, welke in 1622 slechts bij Jan Mayen mocht vissen.
Het octrooi der Noordsche Compagnie werd voorlopig met
een jaar verlengd; het gemeenschappelijk octrooi voor
Jan Mayen kon krachtens het Generaal Octrooi na afloop
van vier jaar niet worden verlengd. De vangstregeling
voor 1622 werkte goed, de gemoederen der twistende par-
tijen kwamen tot kalmte en in december 1622 verzochten
de Grote en de Kleine Compagnie gezamenlijk verlenging
van octrooi, welke dadelijk werd verleend voor de lange
termijn van twaalf jaar. De Kleine Compagnie werd de
tweede kamer Delft van de Grote en kreeg dezelfde rech-
ten als de andere kamers, waaronder het recht om bij
Spitsbergen te vissen. 243)

De Kleine Compagnie kreeg spoedig na haar oprich-
ting in 1614 toeloop van vele bekende kooplieden in het
Maasgebied, namelijk te Delft, Rotterdam en Schiedam,
waaronder verscheidene deelnemers in andere kamers van
de Grote Compagnie. Daardoor werd de vervlechting van
de kamers Rotterdam en Delft met de Kleine Compagnie nog
nauwer dan voorheen. Abraham Dircz Leversteyn was in
1618 bevelhebber over de Delftse en Zeeuwse schepen bij
Spitsbergen;244)  de Rotterdamse koopman Pieter Ewoutsz
van der Horst was bewindhebber van de kamer Rotterdam en
in 1620 tevens van de Kleine Compagnie;245)  de koop-
mansweduwe Maria Musch participeerde in 1616 en 1617 zo-
wel in de Rotterdamse kamer als in de Kleine Compagnie.
246)

Een tweede opvallende trek van de Kleine Compagnie
is, dat zij spoedig uiteenviel in enige zelfstandige on-
dernemingen. Vanaf haar ontstaan had zij verscheidene
onrustige, opportunistische personen als vennoten, die
opvielen door ondernemingslust, onafhankelijkheidszin en
ongedurigheid, zoals Dirck Leversteyn van Delfshaven en
Pieter Adriaensz van der Graeff van Delft. Dirck Le-
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versteyn was in de eerste jaren der Kleine Compagnie
haar boekhouder, maar trad af toen zijn particuliere za-
ken financieel in het ongerede raakten. In 1618 nood-
zaakten zijn schuldeisers hem, zijn bezittingen te ver-
kopen en deed hij vermoedelijk ook zijn aandeel in de
uitrustingen der Kleine Compagnie over.247) Na de ver-
eniging van de Kleine met de Grote Compagnie in 1622 lag
Pieter van der Graeff weldra met de laatstgenoemde, in
de eerste plaats de kamer Amsterdam, overhoop. Hij had
samen met de Rotterdamse koopman Willem van Muylwyck
kwoten van andere rederij en, ·waarin de Kleine Compagnie
uiteengevallen was, opgekocht en deed in 1622 een grote-
re uitrusting dan hem krachtens de vangstregeling toe-
kwam. De kamer Amsterdam protesteerde, maar sloot in
1625 een overeenkomst met hem, waarbij zij hem afkocht
door zijn kwote en uitrusting voor dat jaar over te ne-
men en hem een bewindhebbersplaats in haar kamer aan te
bieden.248)

Na 1622 werden enige van de rederijen, welke samen
de Kleine Compagnie vormden, opgeheven, misschien omdat
zij de fusie met de Grote Compagnie als onvoordelig be-
schouwden. In 1621 waren er vier rederijen,249) in
1627 nog twee, namelijk die van Maria Musch en die van
Jacob Dircxz Leversteyn en Arent Jacobsz van der Graeff.
250) De kwoten van de opgeheven rederijen werden ver-
kocht en verdeeld over de overblijvende leden van de
Kleine Compagnie en de kamers Delft, Hoorn, Enkhuizen en
Veere.251)

(B) De Zeeuwse compagniean

Van een derde leemte in het octrooi der Noordsche
Compagnie maakten de Zeeuwen en later de Friezen gebruik.
Zij ontstond, doordat de Staten van enige provincian
weigerden voor het octrooi te stemmen, zich niet aan oc-
trooiverlening door de Staten-Generaal gebonden achtten
en hun ingezetenen toestonden uit te reden en het oc-
trooi te negeren. De Staten-Generaal berustten daarin,
hoewel zij het staatsrecht, voorzover dat was neergelegd
in de Unie van Utrecht, aan hun zijde hadden; dat recht
hield in, dat octrooien bij meerderheid en niet bij een-
parigheid van de stemmen der provinciMn plachten te wor-
den uitgevaardigd.252) De bedoelde leemte typeerde de
zwakte van het centrale gezag in de Republiek.

In 1614 weigerden de Staten van Zeeland mee te wer-
ken aan de verlening van octrooi aan de Noordsche Com-
pagnie. Zij gaven voor, dat zij vreesden de Britse ko-
ning te vertoornen, maar hun ware motief was vermoede-
lijk dat zij de weg voor latere Zeeuwse deelname aan de
walvisvaart wilden openhouden. Zij hechtten wel hun
goedkeuring aan het Generaal Octrooi van 27 maart 1614.

In 1614 toonden de Zeeuwen nog geen animo voor de
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walvisvaart; de burgemeesters en de raad van Middelburg
riepen tevergeefs gegadigden voor dit bedrijf op.253)
Toen in 1614 en 1615 de Muscovy Company zich bij Spits-
bergen rustig hield, begonnen ook de Zeeuwen zich te
roeren. Het initiatief ging uit van Jan Lampsins en
enige andere kooplieden te Vlissingen. In 1616 rustten
zij twee schepen op de walvisvaart uit; de schippers
heetten Willem Willemsz en Jan Verelle en kregen de be-
scherming van de Staten van Zeeland. Ondanks het pro-
test van de Noordsche Compagnie sloten de Staten-Gene-
raal zich bij de Staten van Zeeland aan en bevalen zij
de commandeur-generaal Jan Jacobsz Schrobop de Zeeuwse
walvisschepen toe te laten en te beschermen. In 1616
koersten de twee Zeeuwse schepen naar Jan Mayen, waar
zij veilig voor de Britten hoopten te zijn. Zij toon-
den daar de commandeur-generaal het bevel van de Staten-
Generaal en een acte van vrijgeleide door de Staten van
Zeeland verstrekt. Zij werden toegelaten en visten het
hele seizoen ongestoord en met goed resultaat. Zodra
de Noordsche Compagnie vernam, dat de Zeeuwen bij Jan
Mayen visten, zond zij met het naschip onder schipper
Wybe Jansz een bevel naar dat eiland om de Zeeuwse sche-
pen op te brengen. Jan Verelle was al naar Vlissingen
vertrokken, maar het schip van Willem Willemsz werd door
Schrobop opgebracht naar Texel en eerst vrijgelaten na
het storten van een waarborgsom door zijn reders.254)

De Noordsche Compagnie had het recht aan haar zijd4
want zij viste bij Jan Mayen krachtens aanspraak ont-
leend aan het Generaal Octrooi, dat door de Staten van
Zeeland goedgekeurd was. De Zeeuwen deelden niet in
deze aanspraak, zij mochten niet bij Jan Mayen vissen,
slechts bij Spitsbergen. De Hoge Raad besliste op 13
april 1617 dan ook, dat de Zeeuwen gedurende de vier
reizen, welke het Generaal Octrooi aan de Grote en de
Kleine Compagnie toestond, geen recht hadden  om  bi j   „het
eylant in questy" (d.i. Jan Mayen) te vissen.254)

Met het jaar 1616 liep het octrooi der Noordsche
Compagnie af en zij stelde prijs op de medewerking van
de Staten van Zeeland om verlenging te verkrijgen. Nog
in 1616 opende zij daarom onderhandelingen met de Zeeu-
wen over een fusie. Daar de Zeeuwse deelname aan de
walvisvaart nog slechts 66n rederij omvatte, voerden de
Staten van Zeeland de onderhandelingen. Omdat de Zeeu-
wen binnen de nieuwe compagnie hun zelfstandigheid zo-
veel mogelijk wilden bewaren, duurde het enige tijd,
voordat de partijen het eens waren en zij gezamenlijk
octrooi aanvroegen . Dat werd door de Staten-Generaal
dadelijk op 24 januari 1617 voor vier jaar verleend.

De partijen kwamen op 19 maart 1617 overeen, dat
Zeeland een vierde deel in de gezamenlijke uitrusting en
de vangst zou krijgen, dat Holland drie jaar lang vier
stemmen zou uitbrengen tegen Zeeland een en in het vier-
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de jaar Holland drie stemmen tegen Zeeland twee, en dat
in dit jaar de bewindhebbersvergadering in Zeeland zou
plaats vinden., Wijs geworden door haar ervaring met de
Kleine Compagnie op Jan Mayen bepaalde de Noordsche Com-
pagnie in artikel 19 van haar overeenkomst met de Zeeu-

wen, dat ontdekkingen door een van de kamers gedaan ten
bate van alle kamers zouden komen.255) Zolang zij
recht op Jan Mayen had krachtens het Generaal Octrooi,
zouden de Zeeuwen van de visserij bij dat eiland uitge-
sloten zijn.

Intussen organiseerden de Zeeuwen hun walvisonder-
nemingen en richtten zij hun kamers in. Naast Lampsins
en consorten trad een tweede Vlissingse rederij op, wel-
ke in 1617 een schip naar Spitsbergen zond en zich in
hetzelfde jaar met Lampsins tot de kamer Vlissingen ver-
enigde. Overigens lag het initiatief tot deelname aan
de walvisvaart bij de overheid. De Staten van Zeeland
riepen in de steden van hun gewest inschrijvers voor
deelname op met het gevolg, dat te Middelburg en Veere
twee kamers werden opgericht, welke eerst in 1618 uit-
reedden. De oorzaak dat de Zeeuwen minder gretig aan

de walvisvaart deelnamen dan de Hollanders, is vermoede-
lijk, dat er in Zeeland minder kapitaal beschikbaar was.

De Zeeuwse kamers kwamen met de Hollandse overeen,
dat zij in 1618 vijf schepen, elk van 100 last, naar
Spitsbergen zouden uitrusten, de Hollanders ten minste
zes en ten hoogste vijftien.256) Na enig geharrewar
spraken de Zeeuwen onderling af, dat de kamers Vlissing-
en en Middelburg elk twee schepen en Veere een schip zou-
den uitrusten.257)

Ook na de vereniging liet de verstandhouding tussen
de Hollanders en de Zeeuwen somtijds te wensen over. In

1617 zonden de eerstgenoemden in strijd met de afspraak

hun schepen en convooiers alle naar Jan Mayen, zodat de
Zeeuwen bij Spitsbergen zonder bescherming waren, door
de Muscovy Company werden verjaagd en zonder vangst
thuis kwamen. De Zeeuwen stelden de Hollanders aan-
sprakelijk en verlangden schadevergoeding op grond van
het contract van onderlinge verzekering, in 1616 door de
kamers afgesloten. Als grootste kamer moest Amsterdam
het grootste deel van de Zeeuwse schade dragen. On-

danks aanmaning door de Staten-Generaal weigerden de
Hollanders hun aandeel in die schade te betalen. Nadat
de Zeeuwen in 1618 deelnamen aan plundering van Britse

walvisschepen en daardoor mede-aansprakelijk werden voor
schadevergoeding door de Muscovy Company ge6ist, lieten
zij hun zaak van 1617 wijselijk voortaan rusten.258)

Krachtens de uitspraak van de Hoge Raad op 13 april
1617 waren de Zeeuwen voor vier jaar uitgesloten van de

visserij bij Jan Mayen. In 1620 vroegen zij de Hollan-
ders bij dat eiland te mogen vissen, omdat volgens hen
de vier jaar waren verstreken. Maar de Hollandse ka-
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mers beweerden dat de vier jaar op 1 januari 1618 waren
begonnen, zodat de Zeeuwen nog twee jaren waren uitge-
sloten. De laastgenoemden moesten als zwakste partij
berusten.259) Na afloop van de vier jaar aan het einde
van 1621 konden de Hollandse kamers rechtens de Zeeuwse
niet langer weren en stonden zij de visserij bij Jan
Mayen toe. Misschien hoopten zij in vereniging met de
Zeeuwen sterker tegen hun andere mededingster, de Kleine
Compagnie, te staan en deze van Jan Mayen uit te sluites

Het nieuwe octrooi, dat in 1622 werd verleend, gold
zonder beperking ook voor de Zeeuwse kamers. Maar om
zich te wapenen tegen zwarigheden, welke de Hollanders
bleven opperen, vroegen de Zeeuwen toch aan de Staten-
Generaal, hun een speciale acte te geven, welke hun toe-
stond bij Jan Mayen te vissen en daar traan te koken.
Vanaf 1622 golden de Zeeuwse kamers als gelijkberechtigd
met de Hollandse, al leefde van tijd tot tijd het gewes-
telijke antagonisme tussen de Hollandse en Zeeuwse ka-
mers op.

(C) De Friese compagnie6n

De derde aanval van landgenoten op haar octrooi had
de Noordsche Compagnie van de Friezen te verduren. De-
zen volgden dezelfde taktiek als in 1614 de Zeeuwen.
Nog v66r de afloop van het in 1622 verlengde octrooi, op
3 november 1632, gaven de gedeputeerden van de provincie
Friesland in de Staten-Generaal te kennen, dat zij niet
zouden toestemmen in verlenging van dat octrooi in 1633.
De Staten van Friesland namen deze houding aan, omdat in
de twee zeesteden van hun gewest lieden zich hadden aan-
gemeld, die aan de walvisvaart wilden deelnemen, aange-
lokt door de hoge traanprijs. Het waren Hilbrandt
Dircksz, burgemeester van Harlingen, en Wybe Jansz,
schipper van Stavoren, die vele jaren de kamer Amsterdam
had gediend.260)  De taktiek van de Staten van Zeeland
en thans van Friesland was, tegen het octrooi van de
Noordsche Compagnie te stemmen, te pretenderen dat de
ingezetenen van hun gewest niet door dat octrooi waren
gebonden, en aan hen verlof of provinciaal octrooi voor
uitrustingen op de walvisvaart te verlenen.261)

Toen op 25 oktober 1633 de Staten-Generaal het oc-
trooi in afwezigheid van de Friese afgevaardigden met
acht jaar verlengden, verklaarden de Friezen dadelijk de
verlenging niet te erkennen. De Staten-Generaal beslo-
ten daarom een commissie te benoemen om met de Friezen
te beraadslagen. Toen die commissie er niet kwam en de
zaak blijkbaar als gewoonlijk op de lange baan werd ge-
schoven, tastten de Staten van Friesland door en ver-
leenden zij Hilbrandt Dircksz, Wybe Jansz en hun consor-
ten een provinciaal octrooi. Zij beriepeh zich daarbij
op de vrijheid van de zee. Omdat zij de ongelijke



238

krachtsverhouding tussen de Friezen en de Noordsche Com-
pagnie kenden, lieten zij nogmaals in de Staten-Generaal
verklaren, dat zij niet met de octrooiverlenging instem-
den.

De Noordsche Compagnie vond echter krachtige verde-
digers in de Staten van Holland, die eisten, dat Fries-
land het provinciale octrooi zou intrekken. Friesland
boog het hoofd niet. De twee kamers, welke te Harlingen
en Stavoren werden opgericht, rustten samen drie walvis-
schepen uit en de Friese afgevaardigden in de Staten-Ge-
neraal verklaarden, dat zij de schade, welke de Noord-
sche Compagnie aan de Friese walvisvaarders zou toe-
brengen, zouden verhalen op de kwote (bijdrage) door
Friesland betaald voor de oorlogsvloot. De Staten-Ge-
neraal stonden toen de Friezen toe, in 1635 ongestoord
walvis te vangen. De Friezen hadden echter zo'n ontzag
voor de Noordsche Compagnie, dat zij haar beloofden niet
in de baaien van Spitsbergen, maar in de open zee te
vissen, waar de walvisvaart aan een ieder vrijstond.
Of de Friezen in 1635 het walvisspek op Spitsbergen heb-
ben gekookt dan wel naar Nederland gebracht, is niet be-
kend.

Op 30 oktober 1635 sloten de kamers van de Noord-
sche Compagnie zich nauwer aaneen om het hoofd te bieden
aan personen in Holland en Friesland, die trachtten haar
octrooi te „onderkruipen" (ontduiken) en verlof daartoe
van de overheid te krijgen. Zij spraken af, hun vis-
gronden en landstations gezamenlijk tegen deze onder-
kruipers te verdedigen en vernieuwden de vroegere over-
eenkomst om de schade, welke een kamer hierdoor zou lij-
den, om te slaan over alle kamers; zij verboden elkaar
aan interlopers faciliteiten voor de visseri j  en het
traankoken toe te staan.262)

Na deze overeenkomst begrepen de Friezen, dat zij
noodzakelijk met de Noordsche Compagnie tot een verge-
lijk moesten komen. De Staten van Friesland trachtten
nu de opneming van de Friese kamers in de Compagnie te
bewerkstelligen. De Staten-Generaal kwamen hun tege-
moet; hun streven was eertijds de Zeeuwen en nu de
Friezen met de geoctrooieerde maatschappij te verenigen,
opdat ook zij van het octrooi zouden profiteren en te-
vens de walvisvaart beschermd zou worden tegen onbeteu-
gelde mededinging. De 'Staten-Generaal riepen een con-
ferentie bijeen om de partijen tot een fusie te bewegen,
maar de onderhandelingen vlotten niet: de Noordsche
Compagnie kwam er rond vooruit, dat zij de zaak slepende
wilde houden. In de lente van 1636 was er nog geen
overeenstemming bereikt en ook in het seizoen 1636 wer-
den de Friezen naar de visserij in open zee verwezen.

De Compagnie betoonde zich eerst toegeeflijker,
toen de groeiende oppositie tegen haar octrooi ook in
verscheidene steden in Holland aanhang kreeg en zij bond-
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genoten nodig had. Op 25 juli 1636 liet zij de Friese
kamers tot haar kartel toe. De kwote van de Friezen
werd bepaald op 3000 kwartelen traan, de totale vangst
op 19 000 kwartelen. Zij mochten in de baaien, welke
de Compagnie gebruikte, vissen, flensen en koken, mits
Zij de andere kamers niet hinderden. Zij vestigden hun
station, de Harlinger Kokerij genoemd, dan ook niet op
het eiland Amsterdam, waar geen plaats meer voor hen was,
maar op het tegenoverliggende strand aan de noordkant
van het Deense eiland. Ook dacht de Noordsche Compag-
nie aan ontdekkingen:  werden deze door kamers van de
Compagnie gedaan, dan zouden de baten ervan vijf jaar
lang aan de ontdekker(s) en daarna aan alle kamers toe-
komen.263)

De Friezen waren de laatste mededingers, die de
Noordsche Compagnie wist in te kapselen door hen in haar
kartel op te nemen. Omstreeks dezelfde jaren rees er
van verschillende zijden zo'n hevig verzet tegen haar
octrooi en werd haar monopolofede marktpositie zo ern-
stig aangetast, dat zij hiertegen niet meer opgewassen
was. Haar dagen waren geteld.

(D) De zeevissers

Er bleek nog een derde leemte in het octrooi van de
Noordsche Compagnie te bestaan. Het goldt namelijk al-
leen „op de kusten en landen van Nova Zembla tot Fretum
Davidis toe, daeronder begreepen Spitsbergen, 't Beeren
Eilandt, Groenland en d'andere eilanden die onder de
voorschreven limiten gevonden zullen mogen worden". 264)
Daar de walvisvangst in 1614 uitsluitend baaivisserij
was, d.w.z. kustvisserij gebonden aan het strandbedrijf
en traankoken aan land, en daar de zeevisserij nog niet
werd uitgeoefend, stond het octrooi volgens de toenmali-
ge overtuiging gelijk met het alleenrecht van de walvis-
vangst.

Voordat de zeevisserij haar grootste uitbreiding
tussen 1650 en 1660 bereikte, heeft zij twee fasen door-
gemaakt. De eerste fase omvat de jaren 1620-29, de
tweede fase de jaren 1630-50. Zij ontstond aarzelend
in de jaren tussen 1620 en 1630 in de Zaanstreek.   De
Noordsche Compagnie was zich bewust, dat zij niet onder
haar octrooi viel.

Onder de eerste reders die naar Spitsbergen uit-
rustten, waren Zaankantets; zij zonden in 1612 en 1613
enige kleine schepen uit. De Zaanstreek was nog te
weinig welvarend en kapitaalrijk om een eigen plaats in
de Noordsche Compagnie te krijgen. De Zaanse reders
zijn in 1614 afgekocht of in dat lichaam opgenomen en
hebben daarin geen invloed uitgeoefend;  men verneemt
niets van hen.265)

Toch zetten de Zaankanters hun bedrijvigheid op be-
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scheiden wijze voort. Zij rustten van tijd tot tijd

kleine schepen voor de gecombineerde walrus- en walvis-

vangst uit. Zij moesten Spitsbergen, Jan Mayen en
Groenland mijden en kruisten daarom bij de kust van

Noord-Noorwegen, indien zij voor dit gebied Deense pas-

poorten konden bekomen, van Noord-Rusland en van Nova
Zembla. De bekendste Zaanse reders waren Pieter Gijs-
sen, Jan Pietersz Gijssen en Gijs Pieters, leden van
eenzelfde familie, alsmede de broers Sybrant en Claes

Cornelisz, de laatste typerend bijgenaamd „Robbevanger".
De Doopsgezinde Pieter Gijssen was in het begin der 17de

eeuw de grootste Zaanse houthandelaar en scheepsbouwer
en leverde tien tot twaalf schepen per jaar af. Hij

was de Zaanse reder die in 1612 en 1613 enige scheepjes

op de walrusjacht uitrustte; daarop was schipper Claes

Cornelisz, alias Robbevanger, de eerste Nederlandse wal-
rusjager.266)

Eerst in 1626 hoort men weer van de Zaankanters.

Pieter Gijssen en Gijs Pieters vroegen toen de stadhou-
der commissie om naar de noordkust van Rusland te mogen
varen. Het doel was vermoedelijk weer de walrusjacht.
De Staten-Generaal adviseerden de stadhouder gunstig,

mits het octrooi van de Noordsche Compagnie niet zou
worden geschonden. In mei 1626 vertrokken twee scheep-

jes, elk met dertien man, naar de Barendsz-zee. Schip-

pers waren de broers Sybrant en Claes Cornelisz.267)

Zij vingen geen walrussen en slechts 66n walvis en von-
den Straat Nassau door drijfijs versperd.

De kamer Amsterdam van de Noordsche Compagnie vatte
dadelijk wantrouwen tegen deze onderneming op en dreigde
op 14 april 1627 de Zaanse reders hun drie of vier sche-

pen en de lading daarvan verbeurd te laten verklaren,
als zij het octrooi van de Compagnie zouden schenden.
De reders antwoordden, dat zij hun uitrusting voor 1627
niet meer ongedaan konden maken en dat zij hun schippers
hadden gelast buiten het octrooigebied van de Compagnie
te blijven.268) Ook hun tweede expeditie schijnt geen
winst te hebben opgeleverd, want na 1627 verneemt men
niets meer over Pieter Gijssen cum suis.

Schipper Claes Cornelisz diende in 1628 op een
schip van 130 last, dat door de Amsterdamse koopman Paul

de Willem is uitgerust voor walvisvangst bij Noord-Noor-
wegen en voorzien van ee'n Deens paspoort om daar te mo-
gen vissen. In de herfst van hetzelfde jaar charterde
Claes Cornelisz te Amsterdam een Nederlands schip, even-
eens voor de visserij bij de Noordkaap, dat zo mogelijk
ook van een Deense pas zou worden voorzien.269)

Aldus verstreek de eerste fase van de zeevisserij.
De Noordsche Compagnie beschouwde haar v66r 1633 als een

gering gevaar. Zij beleefde van 1625 tot 1635 redelijk

voorspoedige jaren. In de overtuiging dat de zeevisse-
rij niet met de baaivisserij kon wedijveren verwees zij
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aanvankelijk haar mededingers naar de open, octrooivrije
zee, met name de Friezen in 1633 en 1634.270) In korte
tijd veranderde zij echter van mening, toen bleek, dat
de zeevisserij wel rendeerde en een toenemend aantal
schepen daaraan deelnam. In 1636 verzocht zij de Sta-
ten-Generaal haar octrooi uit te breiden tot de open
zee, maar tevergeefs.271) Omstreeks dezelfde tijd ving
een van haar harpoeniers, Marten Michielsz van De Rijp,
in open zee een walvis. Volgens de overlevering was
hij de eerste Zaanse harpoenier en de eerste man in
dienst van de Compagnie, die aldus de zeevisserij uit-
oefende; zijn commandeur berispte hem streng, omdat hij
aldus had aangetoond, dat de zeevisserij mogelijk was en
de concurrenten der Compagnie zich hierop zouden toeleg-
gen.272) Het verhaal klinkt naief en ook het jaar van
Marten Michielsz' optreden - 1639 of 1640 -, is twijfel-
achtig, want in 1638 hield de Deen Ulfeldt twee schepen
van de Noordsche Compagnie aan, welke tussen de Noord-
kaap en Spitsbergen walvis hadden gevangen en onder zeil
naar Smerenburg waren om daar traan te koken. Dit is
een bewijs, dat de Compagnie onlangs tot de zeevisserij
was overgegaan.273) In 1639 volgden andere kamers dit
voorbeeld van de kamer Amsterdam. De schepen der Com-
pagnie plachten met walvisspek geladen naar de Mauri-
tiusbaai te zeilen om daar traan te koken.274)

De baaivisserij bleef echter voor de Noordsche Com-
pagnie hoofdbedrijf en in de zeevisserij werd zij spoe-
dig door haar mededingers overvleugeld. Dezen kwamen
merendeels uit de Zaanstreek, waar de Compagnie reeds
vele harpoeniers en enkele commandeurs placht te huren.
In 1640 zeilden vier schepen van reders te Jisp op de
zeevisserij uit, waarschijnlijk een onder commandeur
Ploeger. Volgens de overlevering waren ingezetenen van
Jisp de eerste zeevissers uit de Zaanstreek. Hun goede
vangst lokte navolging van Zaandam, De Rijp en omliggen-
de dorpen. In 1641 charterden reders van Jisp een wal-
visschip, in 1642 huurde een burger van Purmerend een
schip voor de zeevisserij op de walvis.275) De Zaan-
dammers reedden in 1644 drie schepen uit;  het eerste
walvisschip van reders in De Rijp zeilde in 1645 uit.276)

Van de jaren na 1642 dateert de snelle, verbazing-
wekkende ontplooiing van de Nederlandse walvisvaart,
welke door de Noordsche Compagnie dertig jaar lang bin-
nen nauwe grenzen was gehouden. De Zaankanters gingen
bij deze uitbreiding vooraan. In de eerste helft van
de 17de eeuw hadden zij hun bedrijvigheid aanzienlijk
uitgebreid en enig kapitaal gevormd; zij hadden zich
geschoold als harpoeniers en commandeurs en hun onderne-
mingslust, welke door de stedelijke kamers van de Noord-
sche Compagnie van de baaivisserij was weggehouden, vond
een wijd veld in de zeevisserij.

Ook voormalige dienaren van de Compagnie namen voor
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eigen rekening zelfstandig aan de zeevisserij deel.   In
1641 richtte Cornelis Pietersz IJs, die de Noordsche
Compagnie vele jaren in de hoogste functies had gediend,
met drie inwoners van Amsterdam een rederij op om, zoals
hij bekend maakte, walvissen in (open) zee te vangen,
aan boord te kappen, het spek in tonnen te doen en op
zee of in de Republiek tot traan te koken.277)

De toenemende concurrentie van de Nederlandse en
buitenlandse - met name Baskische - zeevissers vergroot-
te het aanbod van walvisprodukten op de internationale
markt en verzwakte de marktpositie van de Noordsche Com-
pagnie. Men gaat echter te ver door te beweren, dat de
zeevisserij de oorzaak van haar opheffing was. V66r
1642, toen de Compagnie is verdwenen, was de zeevisserij
nieuw en nog van bescheiden omvang; eerst na dat jaar
nam zij een hoge vlucht en de baaivisserij heeft haar
betekenis nog jaren lang na 1642 behouden; zij is niet
omstreeks 1650 gedindigd, zoals Scoresby en Muller heb-
ben aangenomen,278) maar tussen 1660 en 1670. De ka-
mers der Noordsche Compagnie waren in 1642 volstrekt
niet van zins de baaivisserij op te geven, want deze
loonde nog steeds. Het laatste jaar van de Compagnie,
1642, leverde haar een uitstekende vangst op.279)   De
oorzaak van haar verdwijning was niet de negatieve ren-
tabiliteit van haar bedrijf, maar de wens van haar te-
genstanders haar octrooi te vernietigen om aan haar be-
drijf te kunnen deelnemen.

(E) De oppositie tegen de Noordsche Compagnie in de
laatste jaren van haar bestpan

Van 1632 tot 1642 is er voortdurend in de Republiek
storm gelopen tegen het octrooi van de Noordsche Compag-
nie. Naast de Friezen schaarden zich weldra andere op-
ponenten. In hun voorste gelederen stonden de Holland-
se watersteden Dordrecht, Monnikendam,  Edam en Medemblik.
Zij hadden in 1614 bij de oprichting van de Compagnie
zich afzijdig gehouden, waarschijnlijk omdat hun bloei-
tijd voorbij was en zij initiatief en kapitaal misten.
De vastberaden houding van de Friezen in Harlingen en
Stavoren, die tenslotte tot de Compagnie werden toegela-
ten, stimuleerden hun verzet tegen het octrooi van de
Compagnie. Bij de Hollandse watersteden voegden zich
eerlang de Hollandse binnensteden Haarlem, Gouda, Alk-
maar en Leiden, welke naar men later heeft verondersteld
aan de walvisvaart wilden deelnemen door kapitaal in de
uitrustingen van de watersteden te steken,280) en steden
in andere gewesten, t.w. Utrecht, Gelderland en Over-
ijsel. De hoge traanprijzen in 1625-1635 prikkelden
zowel de lust van buitenstaanders aan de voordelige wal-
visvaart deel te nemen als hun verzet tegen het octrooi.

Dat verzet heeft altijd latent bestaan en werd
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sterk, toen het einde van het octrooi van 1622 in zicht
kwam. Op 4 december 1632 besloot de vroedschap van
Edam, dat haar gedeputeerden in de Staten van Holland
niet aan de verlenging van dat octrooi in 1633 zouden
meewerken, indien aan de Edammers geen aandeel in de
uitrustingen en de directie van de Noordsche Compagnie
zouden worden toegestaan.281) De invloedrijkste steden
van Holland, waar een kamer van de Compagnie was geves-
tigd, schijnen echter voor octrooiverlenging te hebben
gepleit; het staat vast dat Amsterdam zulks heeft ge-
daan.282) Terwijl de zaak in de Staten van Holland nog
hangende was, stemden hun gedeputeerden in de Staten-
Generaal zonder uitdrukkelijke lastgeving voor de ver-
lenging. Deze vond op 25 oktober 1633 plaats, hoewel
de Friese afgevaardigden afwezig waren, zodat dezen de
verlenging achteraf verwierpen. De Staten van Holland
protesteerden niet, want het kwam meer voor, dat hun af-
gevaardigden in de Staten-Generaal stemden over huns in-
ziens minder belangrijke zaken zonder eerst speciale op-
dracht bij hun committenten te halen, waartoe zij bij
hun benoeming werden verplicht.

Nog in mei 1634 verklaarden de Staten van Holland,
dat het octrooi was verlengd „uyt goede consideratian
ende ten dienste  van de Provintie". Onder invloed van
de oppositie van de acht voornoemde buitengesloten ste-
den en mogelijk van uitgesloten personen in de steden
met kamers gingen de Staten van Holland spoedig daarna
over naar de zijde van de tegenstanders der Noordsche
Compagnie.283) Gezien hun invloed in de Staten-Gene-
raal was daarmee het lot van het octrooi in feite be-
Slist. De opponenten kregen zelfs steun van de Enkhui-
zer afgevaardigden; mogelijk was de kamer in die stad
ontevreden over haar kwote en wilde zij aldus druk op de
andere kamers uitoefenen om verhoging van haar kwote af
te dwingen - een gevaarlijke taktiek. Op 9 september
1634 besloot de vroedschap van Enkhuizen haar gedepu-
teerden „behoorlyck contentement nopens de pertense pro-
longatie van het octroy van de Noorder Compagnie" te la-
ten eisen, „alsoo deselve prolongatie tegen de resolutie
van  Hollandt is geschiedt". 284) Men vindt hier een
verwijzing naar de taktiek, welke eerder door de Zeeuwen
en Friezen in de Staten-Generaal was toegepast. Maar
het was Enkhlizen kennelijk niet te doen om opheffing
van het octrooi te bereiken, want op 2 juli 1635 beslootde vroedschap, het octrooi „ist doenlyck" binnen Holland
te houden, d.w.z. de Friezen uit de Compagnie te weren.
285)

Op aandrang van de oppositie greep Holland naar de-
zelfde taktiek, welke de Zeeuwen en Friezen met succes
hadden gehanteerd. Op 11 december 1636 verklaarden zij
de   octrooiverlenging   „nul   en van onwaarde" te zullen
houden, als de Noordsche Compagnie niet binnen 14 dagen
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aan de Hollandse pretendenten voldoening zou geven,
d.w.z. hen tot de baaivisserij toelaten. Holland ge-
bruikte het bekende argument, dat het niet in de oc-
trooiverlenging in 1633 had toegestemd, daar zijn gede-

puteerden in de Staten-Generaal geen volmacht hadden om
voor te stemmen. Reeds in december 1634 hadden de pre-

tenderende steden in Holland dit argument gebezigd en nu
noemden op deze grond ook de Staten de octrooiverlenging
ongeldig voor Holland. Muller gispt de Staten wegens
deze zwenking,286) welke z6 duidelijk is ingegeven door

de stedelijke belangenpolitiek, dat Van Brakels verde-
diging van de Staten 287) mij zwak voorkomt;  immers nog

in mei 1634 hadden zij de octrooiverlenging goedgekeurd.

288)
De Noordsche Compagnie verzette zich met juridische

middelen krachtig tegen toelating van nieuwe deelnemers,

omdat de vereniging met de Friezen ophanden was en zij
hiervan terecht verhoging van de produktie van traan en
baarden en druk op de prijzen vreesde. Zij hield de
onderhandelingen met de pretendenten op de gebruikelijke
wijze slepende, totdat dezen tot handelen overgingen.
In het begin van 1635 riep de vroedschap van Edam in-

schrijvers voor een walvismaatschappij op en beloofde
zij hun stedelijk octrooi, mits zij binnen 14 dagen zou-

den inschrijven, hun schepen te Edam uitrusten en lossen
en hun directie in deze stad vestigen, ook al zouden de
parten in de onderneming in handen van niet-ingezetenen
komen.289) Er vormde zich inderdaad een rederij, be-
reid om walvisschepen volgens de voorwaarden van het
stedelijk octrooi uit te rusten.290) De vroedschap
verplichtte haar, jaarlijks ten minste 66n schip uit te

zenden. Vier jaar, van 1635 tot 1638, hield de Edamse
rederij de walvisvaart vol. In 1639 reedde zij niet
Uit. Daarom verklaarde de vroedschap haar octrooi ver-
vallen en stelde zij de walvisvaart open voor alle bur-
gers van Edam. 291)

Intussen wapende de Noordsche Compagnie zich vast-
beraden tegen de „onderkruipers",  die haar terreinen  op
Spitsbergen en Jan Mayen zouden willen binnendringen.
Op de bewindhebbersvergadering op 30 oktober 1635 werd

besloten, aan interlopers de toegang tot haar baaien en
stranden met geweld te beletten en de schade, welke een
kamer daardoor mocht lijden,   over alle kamers  om  te
slaan.292) Op de bewindhebbersvergadering in maart
1637 te Amsterdam gaf de Compagnie haar commandeur-gene-
raal opdracht dadelijk na zijn aankomst op Spitsbergen
de batterijen, welke in het voorgaande jaar waren aange-

legd, te repareren en van geschut en munitie te voor-zien, schansen op te werpen ter verdediging van de „over-
toom" op het eiland Amsterdam (vermoedelijk een sleep-
helling om walvissen aan land te trekken, zoals op Jan
Mayen is ontdekt), alle walvisschepen welke niet tot de
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Compagnie behoorden, tien mijl van het eiland weg te
houden en alle interlopers binnen de grenzen van het oc-
trooigebied aan te houden en hun vangstgereedschappen en
vangst af te nemen.293)

Het is onwaarschijnlijk, dat de interlopers of
„lorredraaiers" zich in de baaien van de Noordsche Com-
pagnie hebben gewaagd, toen deze zo'n vastberaden hou-
ding aannam. Desondanks vingen zij blijkbaar voldoende
walvissen om de traanaanvoer in Nederland merkbaar te
vergroten, al is over de grootte van de produktie van
traan en baarden in deze jaren bijna niets bekend.   De
Compagnie klaagde,   dat  zij de traanhandel zo „bedierven",
dat de Compagnie in 1635 en 1636 „geen repartitie of
prij s kon houden"   en  dat de traan en baarden daarna   tot
een geheel „vylen" ( slechte) prijs waren gedaald. 294)

Onder de indruk van de verzwakking van haar markt-
positie hervatte de Compagnie in 1635 de onderhandeling-
en met de interlopers en verklaarde zij zich bereid de
pretenderende Hollandse steden op drie voorwaarden toe
te laten, nameli k (1) haar octrooi zou met 20 jaar wor-den verlengd, (2) de invoer van uitheemse traan zou wor-
den verboden of belast met een prohibitief invoerrecht,
(3) geen ingezetenen van de Republiek of vreemdelingen
zouden hier als buitenstaanders walvisschepen mogen uit-
rusten en geen ingezetenen zouden zich op vreemde wal-
visschepen mogen verhuren; de laatste voorwaarde kwam
neer op vernieuwing van het plakkaat van 11 maart 1633.
295)

De pretendenten stelden echter hogere eisen en wil-
den aanvankelijk de Friezen uit de Compagnie weren, het-
geen bewijst, dat alle vrijzinnigheid hun ontbrak. Na

eindeloze debatten en herhaalde voorstellen en tegen-
voorstellen, door Muller uitvoerig beschreven,296)
schijnt er op 6 september 1636 tussen de Compagnie en de
Hollandse pretendenten een overeenkomst te zijn geslo-
ten. De Hollandse kamers waren niet van zins de gehele
last van toelating van een aanzienlijk aantal deelnemers
te dragen en de kwoten van de nieuwelingen ten volle van
hun kwoten in de vangst af te trekken. De Friezen wa-
ren eerst onlangs op stellige voorwaarden toegelaten;
aan hun kwote viel dus niet te tornen. Maar de Zeeuwen
moesten delen in de last, welke de Hollandse kamers kre-
gen te dragen, en moesten hun kwoten eveneens ten behoe-
ve van de nieuwelingen verlagen. Met dat doel werden
de Zeeuwse bewindhebbers tot een conferentie uitgeno-
digd, maar zij bleven weg, zelfs toen de Staten-Generaal
hen ontboden. Zij meenden, dat de hele zaak slechts
Holland aanging en wensten hun kwoten niet te verminde-
ren.

De Hollandse kamers achtten toen ve rder onderhande-
len met de pretendenten nutteloos. De Staten van Hol-
land kozen echter partij voor de pretendenten en bevalen
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op 11 december 1636 de Compagnie binnen 14 dagen aan de
laatstgenoemden „redelyck contentement" te geven op
straffe van nietigverklaring van haar octrooi. Onder
deze druk zou de Noordsche Compagnie hebben moeten toe-
geven, als de Staten-Generaal niet voor haar waren opge-
komen. Zij hadden in 1633 haar octrooi verlengd en be-
vestigden dat in 1636; tevens bepaalden zij, dat de
Staten van Holland hun bezwaren tegen het octrooi bij
hen moesten inbrengen in plaats van bij de Compagnie.
Holland heeft zich blijkbaar voor de Generaliteit gebo-
gen 297) en het octrooi bleef gehandhaafd.

In afwijking van Mullers mening zijn de onderhande-
lingen tussen de Compagnie en de buitenstaanders in de
volgende jaren voortgezet. Ook daarbij nam de vroed-
schap van Amsterdam als zetel van de grootste kamer de
voornaamste plaats in en bemiddelde zij tussen de Com-
pagnie en de Staten van Holland. In het begin van 1639
verklaarde de Compagnie zich andermaal bereid, de pre-
tenderende Hollandse steden toe te laten op de drie
voornoemde voorwaarden, mits deze door de Staten-Gene-
raal werden goedgekeurd. Op deze grondslag besloot de
stad Amsterdam om in de Staten van Holland voor te stel-
len het octrooi nog voor het jaar 1639 te handhaven, om
te trachten alsnog een akkoord tussen de Compagnie en de
pretendenten tot stand te brengen.298)

Uit dit voorstel van Amsterdam blijkt, hoe wankel
het octrooi van de Noordsche Compagnie was geworden en
hoezeer haar positie in rechte en in feite afbrokkelde.
Naarmate de termijn van haar octrooi verstreek, werden
haar mededingers vermoedelijk brutaler en stegen hun
eisen. In 1641 was het reeds zover, dat de gezanten
van de Staten-Generaal tijdens de onderhandelingen met
de Deense koning te Stade op schrift durfden verklaren,
dat er in Nederland geen geoctrooieerde walvismaatschap-
pij meer bestond.299) Haar lot was blijkbaar voor ge-
zaghebbende kringen in Nederland bezegeld.

Deaondanks bleef het octrooi tot zijn vervaldag de
buitenstaanders ontzag inboezemen en heeft de Noordsche
Compagnie hen tot en met de teelt van 1642 uit haar
baaien kunnen houden. Het ontzag, dat zij genoot,
blijkt ook uit de plotselinge toename van het aantal
walvisschepen in 1643, het jaar waarin zij niet meer be-
stond en iedereen vrij aan de walvisvaart mocht deelne-
men. 300)

Bij het naderen van het jaar 1643 nam het gedrang
van liefhebbers voor de walvisvaart steeds toe, ondanks
de daling van de traanprijs. De acht pretenderende
Hollandse steden herinnerden reeds in mei 1641 aan hun
in 1636 geopperde aanspraken. Reders te Jisp, die vier
walvisschepen uitrustten, verzochten de Staten-Generaal
in 1641 toestemming ter walvisvaart te mogen varen,
waarmee zij blijkbaar de baaivisserij in het gebied der
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Compagnie bedoelden, want de zeevisserij stond voor
ieder open. Zelfs in Amsterdam, tot dusver het bolwerk
van de Compagnie, verzetten kooplieden zich tegen ver-
lenging van haar octrooi; hun leider was de eerderge-
noemde Cornelis IJs. In het begin van 1642 werden bij
de Staten van Zeeland twee verzoekschriften van Zeeuwse
kooplieden ingediend met het verzoek op de walvisvangst
„in zee" te mogen equiperen op de voet in Holland ge-
practiseerd.301) Uit de vergeefse pogingen van de Sta-
ten van Zeeland een vergelijk tussen de rekwestranten en
de Noordsche Compagnie tot stand te brengen blijkt, dat
de eerstgenoemden niet alleen de zeevisserij, maar ook
de baaivisserij wilden uitoefenen.302) In augustus
1642 bleken de Staten van Zeeland tegen octrooiverleng-
ing gekant te zijn, omdat zulke octrooien nadelig voor
het gros der ingezetenen waren; wel achtten zij een
goed reglement voor de orde van de walvisvaart nodig.303)

Naast Zeeland voegden zich ook de landprovincies
bij de tegenstanders van de Noordsche Compagnie. Deze
gewesten hadden al eerder aanspraken op deelname aan de
walvisvaart geopperd, maar deze waren nooit ernstig op-
genomen en gemakkelijk aan het lijntje gehouden. Reeds
in 1622 toonde Utrecht zich begerig, kapitaal in deze
visserij te steken. In 1638 verzocht de Utrechtenaar
Mr. Jacob le Petit naar Spitsbergen te mogen uitreden
onder belofte, dat zijn schepen drie tot vijf mijl van
de „Hollandse baai" (d.i. de Mauritiusbaai) verwijderd
zouden blijven om de Noordsche Compagnie niet lastig te
vallen. De Staten-Generaal verwezen hem naar de Com-
pagnie, welke de zaak slepende hield. In 1634 trachtte
Overijsel tegelijk met Friesland deel in het octrooi te
krijgen, maar tevergeefs. Aan het einde van 1641 en
begin van 1642 verzochten Utrecht, Gelderland en Over-
ijsel in de Staten-Generaal ingeval van octrooiverleng-
ing hun ingezetenen tot het octrooi toe te laten; Zij
noemden de namen van participanten, die in hun gewest
gereed stonden om walvisschepen uit te reden. Bij deze
gewesten voegden zich spoedig Stad en Lande van Groning-
en om niet achter te blijven, hoewel zich bij hen nog
geen liefhebbers hadden gemeld.304)

De Noordsche Compagnie nam weinig notitie van de
landprovinciMn en terecht, want het is zeer twijfelach-
tig of deze ooit een schip op de walvisvaart hebben uit-
gerust. Wel trachtte zij nog in 1642 tot overeenstem-
ming met de Hollandse pretendenten te komen, maar de
eisen welke deze nu stelden, waren te groot om hierin te
slagen. De Staten van Holland bespraken op vele van
hun vergaderingen de octrooiverlenging, doch deden geen
ernstige pegingen meer om de partijen tot elkaar te
brengen. Zij achtten dit streven nutteloos, omdat het
aantal liefhebbers en hun verlangens al te groot waren
geworden en slechts de vrije walvisvaart als mogelijk-
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heid overbleef.305)
Ook de meeste kamers van de Noordsche Compagnie

schijnen het hopeloze van hun streven naar octrooiver-
lenging te hebben ingezien. Bovendien roerde de be-
staande onderlinge naijver zich sterk:  geen van hen
wilde iets van zijn rechten ten behoeve van de octrooi-
verlenging prijsgeven. De vroedschap van Amsterdam

besloot mede te werken aan octrooiverlenging, mits vol-
daan werd aan zekere, niet genoemde voorwaarden.306)
Hoorn stelde als conditie, dat het octrooi slechts het
land in bezit  van de „gewezen" Compagnie zou omvatten,
maar niet de zee, welke voor iedere walvisvaarder vrij
moest zijn.307) Rotterdam stelde de eis, dat het bij
octrooiverlenging zou gesteld worden „in proportie met
de andere steden van Holland"; dit zal wel erop neer-

komen, dat het geen verlagin$ van de kwote van de plaat-
selijke kamer zou dulden.308)

In 1642, toen het octrooi eindigde, is het niet
eens ter sprake gekomen in de genotuleerde vergadering-
en van de Staten-Generaal. Met het einde van dat jaar
„liep   ' t octroy  in   ' t wilde ende desert", zo bericht
het Statenlid,  de geschiedschrijver Lieuwe van Aitze-
ma. 309) De Noordsche Compagnie verdween geruisloos

zonder slotvergadering van deelnemers, likwidatie, uit-
deling aan de participanten of afwikkeling van haar za-
ken door de rechterlijke macht. Dat alles was immers
niet nodig, want de Compagnie was geen onderneming met
een eigen bedrijf; zij was slechts een kartel, d.i.
een combinatie van ondernemingen, welke Voortbestonden,
toen het ophield te bestaan. Bij het eindigen van het
octrooi viel het daarop gebaseerde kartel dBdelijk uit
elkaar. Van pogingen om het kartel zonder octrooi te
handhaven, is niets bekend. In 1643 begon het tijd-
perk van de vrije Nederlandse walvisvaart.

7. Beoordeling van de Noordsche Compagnie

(A) De bedrijfsuitkomsten van de Noordsche Compagnie

In deze slotbeschouwing over het monopolielichaam,
dat bijna dertig jaar de Nederlandse walvisvaart heeft
beheerst, is de eerste Wraag die naar de financiale be-
drijfsresultaten van dit bedrijf en is de tweede vraag,
of de Compagnie dit bedrijf heeft bevorderd dan wel in
zijn ontwikkeling geremd.

Wegens gemis aan documenten is het onmogelijk zich
van de financiale resultaten, m.a.w. van de rentabili-
teit der Nederlandse walvisvaart in haar monopolietijd,
een nauwkeurige voorstelling te vormen. Met de meestal
bevooroordeelde meningen van deelhebbers en buitenstaan-
ders over deze kwestie moet men zeer voorzichtig zijn.
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Van de zijde der Noordsche Compagnie hoort men uiteraard
slechts jammerklachten over haar grote verliezen; de
deelnemers in haar bedrijf hingen met opzet een zo som-
ber mogelijk beeld van de rentabiliteit op om voornemen-
de mededingers af te schrikken en om faciliteiten van
overheidswege tot steun van hun bedrijf te krijgen.
Buiten de Compagnie gaf men dikwijls hoog op over haar
winsten en ook het nageslacht bewaarde meestal alleen de
herinnering aan de gulden dagen van het kartel, zodat
men op grond van deze mededelingen allicht een al te
rooskleurig beeld van de walvisvaart van 1614 tot 1642
zou krijgen. Men dient hier met scherp onderscheid-
ingsvermogen te oordelen.

In de eerste plaats moet men zich de grote wissel-
valligheid van de vangst en derhalve van de financi le
uitkomsten tengevolge van stormweer, ijsgang, mist en
ongeregeld voorkomen van de walvis realiseren. Er be-
stond steeds kans op bijzonder hoge winsten, maar ook op
zware verliezen. In vele jaren viel de vangst tegen en
in de overige jaren moesten de winsten wel ruim zijn om
tot deelname te verlokken en tot volhouden aan te spo-
ren. De reders moesten bereid zijn enige jaren achter-
een verlies te nemen in afwachting van jaren met hoge
winsten, en daarvoor dienden zij te beschikken over een
ruim kapitaal.

Daar een kartel nog meer belang bij een stabiele
dan bij een bijzonder hoge prijs heeft, omdat een sta-
biele prijs de beste waarborg is voor een geregelde af-
zet over een lange periode, kon de Compagnie vermoede-
lijk niet van een klein aanbod van walvisprodukten als
gevolg van een kleine vangst volledig profiteren door de
prijzen zo hoog mogelijk te stellen. Omgekeerd kon zij
bij zeer ruim aanbod walvisprodukten opslaan om ze uit
de markt te houden, maar niet voor jaren achtereen.   De
onstabiliteit van de traanprijs werd bovendien verhoogd
door de ruime mogelijkheid traan te vervangen door ande-
re oliesoorten. De gevolgtrekking moet zijn, dat met
goede en slechte vangsten ook de financi le uitkomsten
van de Compagnie op en neer gingen. Haar vaste kosten
noopten haar om de vangst, voor welke zij had gepland
bij haar uitrustingen en aanleg van landstations, inder-
daad volledig binnen te krijgen en haar schepen met vol-
le lading huiswaarts te zien keren. Als de uitrusting
voor de komende teelt voltooid was, kon zij de geplande
vangst niet meer beperken, op straffe van „leegloop" van
haar kapitaalgoederen en personeel.

In de tweede plaats heeft de Compagnie tijdperken
van bloei, maar ook van grote tegenspoed doorgemaakt,
tussen welke men nauwlettend moet onderscheiden. In
haar eerste tien jaren van 1614 tot en met 1623 heeft
zij ernstige tegenslagen ondervonden en meermalen zware
verliezen geleden. Daarna ging het veel beter, maar
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gunstige en minder gunstige jaren bleven elkaar afwisse-
len wegens de aard van het bedrijf. De jaren van 1624
tot omstreeks ,1635 zijn vermoedelijk de beste jaren ge-
weest, mede omdat de traanprijs toen hoog was. Daarna
trad een geleidelijke achteruitgang in, echter niet zo
snel en catastrofaal als latere schrijvers beweren,
vooral die schrijvers die de geschiedenis der Compagnie
in helle kleuren beschreven.

In de 18de en eerste helft van de 19de eeuw was de
gangbare voorstelling, dat spoedig na het moeilijke be-
gin de vangst en de winst van de Compagnie tot 1635 toe-
namen en dat daarna de walvisstand bij Spitsbergen in-
kromp, zodat de Compagnie verliezen leed, in 1642 eige-
ner beweging de visserij staakte en likwideerde. Aldus
schreven Zorgdrager, de schrijver van „De Walvisch-
vangst" in 1784 en Scoresby.310) Terecht kritiseert
Muller dit beeld van de bloei en het verval der Compag-
nie, maar ook zijn voorstelling is niet geheel juist.
Hij dagtekent de grootste bloei van deze instelling - na
enige moeilijke jaren met flinke verliezen - van de ja-
ren 1619-1624. 311) Hiermee in strijd zijn de vele fi-
nanci6le reorganisaties van de kleine kamers der Noord-
sche Compagnie: Hoorn en Enkhuizen in 1621, Delft tus-
sen 1621 en 1624, de Kleine Compagnie in 1622. 312) Na
de opheffing van de Compagnie in 1642 eindigde de baai-
visserij later dan Muller aannam, namelijk niet om-
streeks 1650, maar ruim tien jaar later tussen 1660 en
1670.

Aan het begin van dit hoofdstuk heb ik de tijdper-
ken van opkomst, bloei en achteruitgang van de Compagnie
gedateerd op 1614-1624, 1624-1635 en 1635-1642. Zonder
twijfel waren de resultaten in de eerste periode meerma-
len slecht wegens de geringe kennis van de visgronden,
de onvoldoende uitrusting en de vele conflicten met an-
dere naties, vooral met de Britten. Het seizoen was
kort en elke onderbreking van het bedrijf betekende
derving van produktie en inkomsten. Gunstige omstan-
digheden waren in deze jaren, dat het aantal walvissen
bij Spitsbergen en Jan Mayen groot was en de dieren ar-
geloos waren, dat onder gunstige weersomstandigheden de
vangst derhalve meestal ruim was en dat de kennis en er-
varing der Baskische personeelsleden het gemis aan ken-
nis en ervaring bij de Nederlanders compenseerden.

Muller heeft een overzicht van de vangst bij Spits-
bergen in 1612-1632 opgesteld. Hij noemt slechts drie
jaren goed, acht slecht en zes onbekend. Zijn over-
zicht van de vangst bij Jan Mayen in 1616-1632 luidt als
volgt:  drie jaren goed, drie slecht en zeven onbekend.
313) Dit beeld is echter te somber, vooral ten aanzien
van Jan Mayen, waarvan later uitvoeriger vangstberichten
bekend zijn geworden.314) Reeds in het eerste jaar
1616 was de vangst daar goed. In 1617 verneemt men,
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„datter aent eylant (Jan Mayen) was eenen generalen goe-
den vangst".315) In 1620 heette het, „dat het eer aen
fustage ende scheepsruimte sal mancqueren als wel aen
traen oft vis, alsoo dat alle de schepen, soo nu lest
als eerst gesonden, sullen vol incomen".316) In 1621
schreef schipper Joris Matisz op 22 juni aan zijn mees-
ters te Enkhuizen, dat hij met de handen in het haar
zat, omdat hij geen volk genoeg had om al het werk te
verrichten.316)

De goede jaren bleven beter in de herinnering be-
waard dan de slechte. Zorgdrager vernam van zijn
stuurman Teunis Baltisz, dat diens schoonvader, schipper
Willem IJs, in 66n jaar twee reizen naar Jan Mayen deed
en op elke reis omtrent 1000 kwartelen traan inlaadde.
Ook hoorde hij van bejaarde commandeurs en harpoeniers,
dat in de tijd der Compagnie soms grote Noordsvaarders
als naschepen werden gecharterd om traan van Smerenburg
te halen. „Maar hoeveel van die schepen aldaar jaar-
lijks gelaaden wierden, en hoeveele jaaren dit aldus is
achtervolgt,   is ons nooit klaar voorgekomen", voegt
Zorgdrager er voorzichtig aan toe. Omdat de reders
zulke hoge kosten voor traankokerijen en pakhuizen op
Spitsbergen en Jan Mayen hebben gemaakt, moet de walvis-
vangst daar wel zeer winstgevend zijn geweest, is zijn
logische mening.317)

Wat de Noordsche Compagnie in 1614-1618 bij Spits-
bergen door conflicten met de Muscovy Company heeft ver-
loren, won zij althans gedeeltelijk op Jan Mayen terug.
Inzake de klacht van de Kleine Compagnie, die slechts
bij Jan Mayen viste, in 1621, dat zij na zeven jaar nog
slechts twee goede seizoenen had beleefd, is men geneigd
te denken:  Klagers hebben geen nood.318)

Intussen waren de klachten van de kleine kamers van
1614 tot omstreeks 1625 zo talrijk en wisselden de par-
ticipanten in deze .kamers zo dikwijls, dat hun moeilijk-
heden toch een reale grond moeten hebben. De oorzaak
was waarschijnlijk niet het volslagen gemis aan rentabi-
liteit, maar het te kleine bedrag van hun kapitaal, waar-
door zij na een middelmatige of slechte vangst reeds na
66n seizoen in financieringsmoeilijkheden kwamen. Ik

heb reeds opgemerkt, dat een ruim kapitaal absoluut nood-
zakelijk was, omdat de reders de walvisvaart zo nodig
enige jaren achtereen zonder winst moesten kunnen vol-
houden. Herhaaldelijk verneemt men in 1614-1625, dat
een of meer van de kleine kamers na een ongunstig sei-
zoen door haar kapitaal heen waren. In 1615 heette het,
dat het kapitaal van de Noordsche Compagnie na het sei-
zoen geheel was verbruikt.319) Dit kan juist zijn, om-
dat in 1616 de Compagnie minder schepen dan in 1615 uit-
rustte. In de eerste jaren van hun deelname verloren
de Zeeuwen meer dan eens hun gehele kapitaal op 66n reis,
zodat aan het einde van 1618 een of meer ondernemingen
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in Zeeland in andere handen overgingen.319) In 1620
rustte de kamer Enkhuizen geen walvisschepen uit, blijk-
baar ontmoedigd door het resultaat van de voorgaande
teelten.320) De ondernemingen te Hoorn en Enkhuizen
zijn, naar verluidt, aan het einde van 1621 ontbonden en
voortgezet door andere participanten.321) De Kleine
Compagnie viel uiteen in zelfstandige ondernemingen,
welke herhaaldelijk in andere handen overgingen.   In
1624 klaagden de kamers Delft, Hoorn, Enkhuizen, Vlis-
singen en Veem in een „Korte Deductie" aan de Staten-
Generaal: „Dat sijlieden nyet als met te seer groot
verlies ende achterstel van capitalen, hare equipagiMn
hebben gedaen; ende hoewel in deselve quartieren dese
neringe wederomme is hervat, doch is tselve nyet ge-
schiet dan bij nieuwe CompagnieMn, daeronder seer weyni-
ge  persoonen van de oude Compagnieon sijn heriderende".
322)

Die bedoelde weinige personen behoorden echter tot
families, die vanaf het begin van de walvisvaart deelna-
men en bleven deelnemen vele jaren na de opheffing van
de Noordsche Compagnie. Nog in 1658 ontmoet men leden
van de families Dobbesen, Hinlopen, Harencarspel, Ranst
en Van der Does als reders.323) Het zal wel geen toe-
val zijn, dat zij allen Amsterdamse kooplieden waren,
want kapitaal was in de Republiek het overvloedigste in
Amsterdam aanwezig. Dat deze koopmansfamilies zo lang
op de walvisvaart bleven uitrusten, bewijst, dat zij de-
ze bedrijfstak winstgevend achtten. Dat blijkt ook uit
de voortdurende en na 1630 toenemende drang om aan de
walvisvaart deel te nemen en het octrooi van de Noord-
sche Compagnie als obstakel op te heffen.

In 1625-1635 hoefde de Compagnie geen mededingers
tot haar kartel toe te laten en deze jaren waren de rus-
tigste en voorspoedigste in haar bewogen bestaan.   De
vernieling en diefstal door Basken op Jan Mayen in 1632
waren een alleenstaand incident.

In 1635 begon het laatste tijdperk voor de Compag-
nie, dat van geleidelijke achteruitgang en daling van
winst door de toename van het aantal mededingers, het
verhoogde aanbod van walvisprodukten en de resulterende
prijsdaling bij traan.

De boven gegeven tijdsindeling van de opkomst,
bloei en achteruitgang van de Compagnie vindt steun in
het beloop van de traanprijs. Deze prijs was in de
eerste tien moeilijke jaren meestal zeer goed.   De
vraag was blijkbaar levendig en de afzet vlot. In 1617
werd een prijs van f.37,50 per kwarteel gemeld.324) In
1618 daalde hij beneden f.30 tot omstreeks f.28, maar
daarna trok hij weer aan en tot 1635 steeg hij bijna
aanhoudend; in 1624 was hij tegen f.45 en in 1635 op
een hoogtepunt van f.60. 325) In de jaren 1620-1635
nam het aanbod van traan waarschijnlijk niet drastisch
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toe of af, daar de grootste traanproducent, de Noordsche

Compagnie, haar uitrustingen zoveel mogelijk op eenzelf-
de peil hield, dus moet de vraag naar traan geleidelijk

zijn toegenomen. Daarna traden mededingers tot de
markt toe: de Denen op Spitsbergen, de zeevissers bui-
ten het octrooigebied, te weten Nederlandse interlopers
en Basken. Het aanbod van traan nam toe en de prijs
daalde, temeer daar de Nederlandse markt nooit door in-
voerrecht is beschermd. In 1638 was de traanprijs op

het dieptepunt van f.30. Daarna steeg de prijs weer
snel naar f.50 in 1642, maar toen had de Noordsche Com-

pagnie haar monopoliepositie definitief verloren en de

stijging van de prijs moedigde de concurrentie nog aan
en verhaastte haar opheffing.

Het verlies van haar monopolie na 1635 betekende

echter niet, dat het bedrijf van de Compagnie onrenda-

bel werd, afgezien van het dieptepunt van de traanprijs
in 1638. Integendeel, in de meeste jaren tussen 1635

en 1650 was de baaivisserij lonend en de aandrang hier-
in deel te nemen zeer levendig. De Compagnie toonde
niet de minste neiging zich te ontbinden en de samen-
stellende kamers zouden verlenging van haar octrooi heb-
ben toegejuicht. Zij hebben na de verdwijning van de

Compagnie alle hun bedrijf voortgezet, hoewel de ene ka-
mer voor langere tijd dan de andere.

Afgezien van een beschouwing van de wisselende for-

tuin en de op- en neergang van de Noordsche Compagnie
rijst de vraag naar haar bedrijfsresultaten in geld uit-

gedrukt. Ramingen inzake de totale vangst, de bruto-

opbrengst hiervan in guldens en de kosten van de Compag-

nie zijn gemaakt door S. Muller Fzn. en Dalgaard, de
eerste zeer summier,326) de tweede zo uitvoerig als de

schaarse cijfers in de archiefstukken toelaten, aange-
vuld met een becijfering voor de Deense Compagnie van
Braem.327) Bij deze ramingen is de mogelijke afwijking
van de werkelijke uitkomsten naar boven en beneden zeer

groot en zij dienen slechts om de orde van grootte vande onbekende werkelijke uitkomsten te benaderen.

Cijfers in geldsbedragen uitgedrukt hebben boven-
dien de gebreken, dat de re6le waarde van de geldeenheid
schommelde en veel groter was dan die van de hedendaagse
gelijknamige geldeenheid, en dat geldsbedragen alleen
dan een indruk van hun re6le betekenis geven als men ze
kan vergelijken met soortgelijke cijfers in verwante be-

drijfstakken, bijvoorbeeld dezelfde visserij in concur-
rerende landen of andere takken van visserij in Neder-
land, en met nationaaleconomische cijfers, bijvoorbeeld

voor alle visserijen tezamen en voor de hele volkshuis-
houding. Dergelijke vergelijkingen zijn echter voor de
eerste helft der 17de eeuw thans niet mogelijk, de Deen-
se walvisvangst uitgezonderd.

Op blz.200 heb ik gepoogd een benadering van de
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jaarlijkse vangst der Noordsche Compagnie in fysieke
eenheden (aantallen vaten gekookte traan en verwerkte
walvissen) te geven. Thans zal ik trachten de gelds-
waarde van de vangst en van de kosten te ramen, voort-
bouwende op de berekeningen door Muller en Dalgaard ge-
maakt.

Stelt men de jaarlijkse vangst van de Noordsche
Compagnie op 20 000 kwartelen traan, welke ligt tussen
haar gedokumenteerde produktiebegrotingen van 16 000,
17 500 en 21 000 kwartelen, dan bracht deze vangst tegen
de matige prijs van f.40 per kwarteel (welke in vele ja-
ren behaald is) f.800.000 op en tegen de hoge prijs van
f.60 (welke uitzondering was) f.1.200.000.

Nog onzekerder is de waarde van het tweede produkt,
de walvisbaarden. Van de werkelijke produktie hiervan
is geen enkel cijfer bekend:  men moet ernaar raden.
Een Groenlandse walvis leverde 1000 tot 1800 pond baar-
den op.328) Een groot deel hiervan, om en nabij de
helft, was onder de maat, d.w.z. korter dan 6 voet leng-
te, en bracht de helft van de prijs der maatsbaarden op.
329) Twee ondermaatsbaarden zijn daarom wat waarde be-
treft gelijk te stellen met een maatsbaard. Ik stel
het gewicht der maatsbaarden (de ondermaatsbaarden inbe-
grepen) op gemiddeld 1000 pond per vis.

De baleinprijs heeft sterk geschommeld, van f.12
per 100 pond omstreeks 1614, tot f.30 in 1617, f.10 in
1623, f.20 in 1624 en f.8 in 1632. 330) Veiligheids-
halve stel ik de waarde van dit weinig courante artikel
op f.10 per 100 pond, dus aan de lage kant.

Bij een jaarlijkse vangst van 20 000 kwartelen
traan - d.i. gemiddeld 20 000 : 50 is 400 Groenlandse
walvissen - werd 400maal 1000 pond, d.i. 4Ob 000 pond
maatsbaarden, verkregen. Deze brachten (400 000 : 100)
maal f.10 is f.40.000 per jaar op - in vele jaren waar-
schijnlijk meer, tot het dubbele van f.40.000 toe.

De geldopbrengst der baarden was in elk geval een
fractie·van die van de traan: de verhouding is f.40.000
tot f.800.000 h f.1.200.000 per jaar, dit is 1 : 20 h
30. 331)

De bruto-opbrengst van de jaarlijkse produktie der
Nccrdsche Compagnie varieerde op grond van bovenstaande
gisrekening tussen f.840.OOC tot f.1. 240·000 naar gelang
de hoogte van de prijzen der walvisprodukten.

Ik  ben  op  blz. 200 uitgegaan  van een vangst  door  de
Compagnie van 20 000 kwartelen traan met 20 schepen,
welke opereerden vanaf 9 landstations. Hoe groot was
het geldkapitaal, dat daarmee gemoeid was?

Een betrekkelijk groot schip, dat 800 tot 1000
kwartelen traan kon vervoeren, kostte in de tijd der
Compagnie omstreeks f.10.000 zonder vleet en andere uit-
rusting.332) Omdat men de duur der afschrijving op de
schepen in die tijd niet weet, is het eenvoudiger om uit
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te gaan van de vrachtpenningen of geldhuur van een ge-
charterd schip. In de tijd der baaivisserij werden
namelijk vele walvisschepen gecharterd in plaats van ge-
kocht. De huur van een schip van 800 tot 1000 kwarte-
len traan bedroeg f.800 tot f.1000 per maand. Daar het
vangstseizoen 2* tot 3 maanden duurde en de uit- en
thuisreis samen 1+ tot 2 maanden in beslag namen, werd
een schip voor 4 tot 6 maanden, d.w.z. gemiddeld 5, ge-
charterd. De huur beliep derhalve 5maal f.800 tot
5maal f.1000, d.i. f.4000 tot f.5000, dus  gemiddeld
f.4500. 333)

De kosten van proviandering der bemanning beliepen
voor een equipage  van omstreeks 40 man ongeveer f.1800
per seizoen van 5 maanden 334) en voor een dubbele be-
manning f.3600: de tweede equipage  voer met de schepen
der Compagnie mee om de landstations te bemannen en de
meeste schepen hadden daarom 70 tot 80 man aan boord op
de uit- en de thuisreis.

De maandgelden of gages voor 40 „eters" aan boord
gedurende 5 maanden bedroegen ongeveer f.3000, 334) voor
het personeel der landstations omstreeks hetzelfde be-
drag; dit personeel kreeg vermoedelijk geen of slechts
een bescheiden partgeld. De partgelden waren afhanke-
lijk van de grootte der vangst, dus varieerden tussen
nul en ettelijke duizenden guldens per schip. Voor een
vangst van 1000 kwartelen traan per schip bedroegen de
partgelden omtrent f.3500. 334)

De uitrusting of vleet kostte omstreeke f.3500 per
schip.334) Een deel hiervan was na 66n seizoen ver-
sleten en moest worden vervangen; een ander, niet te
bepalen deel ging langer mee. Eenvoudigheidshalve be-
schouw ik de halve vleet na 66n seizoen als afgeschre-
ven; de slijtage was in het ruwe klimaat tijdens de ru-
we vangst in de Poolstreken namelijk bijzonder hoog, ho-
ger dan bij de schepen, die merendeels op een veilige
plaats het hele seizoen voor anker lagen.

Van de kosten van aanleg en afschrijving der duur-
zame inrichtingen der landstations - te weten fornuizen,
traanketels, loodsen en barakken - is niets bekend.
Men kan deze belangrijke post slechts pro memorie opne-
men.

Optelling der bovenvermelde bedragen geeft het vol-
gende resultaat.
Exploitatiekosten per schip van de Noordsche Compagnie:
Vrachtpenningen voor 5 maanden huur        f.  4.500
Proviandering van dubbele bemanning f.  3·600
Maandgelden van dubbele bemanning f.  6.000
Partgelden voor 1000 kwartelen traan       f.  3.500
Uitrustingskosten van de vleet             f.  1.750
Totaal f. 19.350
Exploitatiekosten van 20 schepen

20maal f.19.350 f.387.000
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Afschrijving op duurzame inrichting van de landstations:
pro memorie.

Stelt men louter op de gis de afschrijving op de
landstations op f.50.000 tot f.100.000 per jaar en ver-
gelijkt men het resulterende bedrag der totale exploita-
tiekosten met de opbrengst ad f.840.000 tot f.1.240.000
bij een geslaagde vangst van 20 000 kwartelen traan,
d.i. 1000 kwartelen en 20 000 pond baarden per schip,
dan blijkt er een flink bedrag aan winst over te schie-
ten. De walvisvangst was dan ook een winstbelovend be-
drijf. Maar er waren heel wat jaren, waarin de belofte
van ruime winst niet of slechts zeer ten dele in vervul-
ling ging en waarin de vangst aanzienlijk minder dan
20 000 kwartelen traan was. Van de exploitatiekosten
varieerde slechts het partgeld en een deel van de vleet
naar gelang van de vangst; de andere soorten kosten wa-
ren min of meer onafhankelijk van de grootte van vangst
en produktie, zodat een kleinere vangst dan waarvoor be-
groot was, zeer nadelig uitviel.

Ter vergelijking met de bovenstaande gisrekening
diene, dat Dalgaard de kosten van de Deense compagnie
van Braem in 1623 globaal berekent op f.15.000 per schip
en de waarde van een volle ladin6 van omstreeks 750
kwartelen traan op f.36.600. 335J Ook al sluit die
f.15·000 vermoedelijk geen kosten van het Deense land-
station op Spitsbergen in, toch is het duidelijk, dat
het bedrijf bij goede vangst een ruime winst beloofde en
aantrekkelijk was, ondanks de grote wisselvalligheid van
de geldelijke opbrengst wegens de grilligheid van de na-
tuurlijke omstandigheden welke de visserij befnvloedden,
en van de prijzen der walvisprodukten. Dalgaard schat
de omvang van het bedrijf der Deense compagnie, welke
jaarlijks twee tot drie schepen uitreedde en een land-
station exploiteerde, op omstreeks een tiende deel van
het bedrijf der Noordsche Compagnie.336)

Nederlandse schrijvers hebben in de 18de eeuw de
walvisvangst graag vergeleken met een loterij.337) De-
ze vergelijking kan men zowel in gunstige als ongunstige
zin opvatten, al naar gelang men de nadruk legt op de
grote prijzen dan wel op de nieten. In de nadagen van
de Nederlandse walvisvaart had loterij dikwijls een on-
plezierige bijklank, welke in de 17de eeuw ontbrak. In

deze eeuw van voorspoed was dit bedrijf nog een aantrek-
kelijk kansspel met vele en grote prijzen naast de on-
vermijdelijke nieten.

Het oordeel van S. Muller Fzn. over de winstgevend-
heid van de visserij der Noordsche Compagnie is dan ook
geheel juist: „Wij kunnen ons volkomen vereenigen met
het resultaat, dat de walvischvangst over het geheel den
reeders voordeelig was, - hoe toch laat zich anders de
voortduring van dit bedrijf verklaren? - maar wij moeten
er bijvoegen, dat er een ruime beurs noodig was om dat
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voordeel te verkrijgen, dat men den moed en de macht
moest hebben om de jaren af te wachten, die ruimschoots
schadeloos stelden voor tijden van tegenspoed en ver-
lies".338)
(B) De bildrage van de Noordsche Compagnie tot de ont-

wikkeling van de Nederlandse walvisvaart

Slechts weinige schrijvers hebben de Noordsche Com-
pagnie geprezen. Zij deden dit meestal uit nationalis-
tische overwegingen, omdat zij in dit lichaam een mani-
festatie van Nederlands economisch en maritiem overwicht
zagen, analoog aan de twee machtiger geoctrooieerde
maatschappijen, de V.O.C. en de W.I.C. (de Oost- en de
West-Indische Compagniean).339) Oude schrijvers, zoals
Pieter de la Court, de naamloze auteur van het grote
werk „De Walvischvangst" en Scoresby, en op hun voet-
spoor latere schrijvers, met name Muller en Beaujon,
hebben de Noordsche Compagnie scherp gekritiseerd als
monopolist. Zij verklaren haar verdwijning uit (1) de
vermindering van de vangst en (2) de hoge kosten van de
Compagnie, waardoor zij de mededinging met de goedkoper
werkende zeevissers niet kon volhouden, temeer daar zij
uit benepen conservatisme verzuimde van de baaivisserij
over te gaan naar de zeevisserij. Beide verklaringen
zijn echter onjuist. Het gangbare strenge oordeel over
de Compagnie moet worden herzien.
(1) Vermindering van de vangst?

De eersten die de Compagnie te intensieve uitoefe-
ning van de baaivisserij hebben verweten, waren L'Espine
en Le Long, de samenstellers van een bekende economische
beschrijving van Nederland in de 18de eeuw.340)   De
Compagnie zou roofbouw op de walvisstapel hebben ge-
pleegd en de Groenlandse walvis hebben verjaagd van
Spitsbergen en Jan Mayen. Dat verwijt is echter te
hard. De geoctrooieerde walvismaatschappijen - te we-
ten de Noordsche Compagnie, de Muscovy Company en de
Deense maatschappij van Johan Braem - hielden de vangst
klein en beperkten hun uitrustingen. Zij beoogden
daarmee in de eerste plaats de prijs van walvisprodukten
hoog te houden, maar waren zich ook bewust dat zij aldus
de walvisstapel spaarden; dat blijkt duidelijk uit een
discussie door de Muscovy Company met Britse interlopers
gevoerd.341) Door hun produktie te beperken hielden
zij de biologische grondslag van hun bedrijf langer in
stand. Waarschijnlijk nam de vangst per schip in de
loop der jaren geleidelijk af, maar nog in 1642 - het
laatste jaar van ha4r bestaan - had de Noordsche Compag-
nie een goede vangst, hetgeen ondenkbaar zou zijn ge-
weest bij een ernstig kwijnende baaivisserij. Deze
visserij raakte eerst in verval nadat zij in 1643 voor
alle Nederlanders werd opengesteld en het aantal walvis-
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schepen aanzienlijk steeg.
(2) Te hoge kosten?

Tal van Bchrijvers hebben gewezen op de al te hoge
kosten van de direktie, administratie, uitrustingen en
investeringen van de Noordsche Compagnie. De oorsprong
van deze misvatting is waarschijnlijk de diatribe in de
„Aanwysing" van Pieter  de la Court,   in 1669 gepubliceerd,
tegen de geoctrooieerde compagnieMn gericht. Hij was
sterk tegen hun octrooien gekant en verweet hun „on-
trouwsloffinge, kostelyckheyd hunner dienaren, alsmede...
grooten   en  niet wel beheerbaren omslagh". 342) Als
voorbeeld noemt hij onder andere de Groenlandsche Com-"

pagnie"  met haar „groote kosten der gemeene equipadie";
hij stelt hiertegenover de zuiniger uitrusting van de
walvisreders na haar verdwijning.

Latere schrijvers hebben dit verwijt herhaald 343)
en soms aangedikt. Scoresby bijvoorbeeld onderscheidt
vier tijdperken in de geschiedenis van de Nederlandse
walvisvaart:
(a) De bloei van de baaivisserij, waarin een „system of
extravagance" ontstond,   dat  op de rekening  van de Noord-
sche Compagnie moet worden geschreven.
(b) Het verval van de baaivisserij, waarin zware verlie-
zen werden geleden wegens de dure gebouwen in het hoge
Noorden en de al te kostbare uitrusting van de walvis-
schepen.
(c) Hernieuwde bloei van de walvisvaart in de vorm van
zee- en ijsvisserij, dank zij bezuiniging op de uitrus-
ting en opheffing van de landstations.
(d) Verval van de walvisvaart door het falen van onder-
nemersgeest als gevolg van invloed van Franse denkbeel-
den 344) tegen het einde van de 18de eeuw.

Ook Muller schrijft: „De ijsvisscherij leverde
door grootere bezuiniging in administratie en uitrusting
ruime winsten". 345) Beaujon volgt hem en Scoresby na
in hun kritiek op de Noordsche Compagnie.346) Al wordt
deze niet altijd met name genoemd, toch werd zij aan-
sprakelijk gesteld voor het ontstaan van misstanden en
het verval van de baaivisserij.

Ten onrechte hebben Pieter de la Court en op ziln
voorbeeld latere schrijvers de Noordsche Compagnie op
66n lijn gesteld met de andere Nederlandse en buiten-
landse geoctrooieerde maatschappijen voor de transocea-
nische handel. De laatstgenoemden waren veel groter,
hadden een uitgebreid bestuurs- en administratie-appa-
raat met vele klerken en soldaten, gebouwen en schepen;
dat alles kostte grote sommen gelds, waarbij zelden zui-
nigheid werd betracht waar het mogelijk en wenselijk
was. Het verwijt van te hoge kosten en ondoelmatig be-
heer is terecht ook gericht tot de visserijmaatschappij-
en, welke in de 18de eeuw in verscheidene Europese lan-
den, maar zelden in Nederland zijn opgericht, zoals in
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hoofdstuk III van dit werk is uiteengezet.347)
De opzet van de Noordsche Compagnie was geheel an-

ders. Zij was geen centraal bestuurd handelslichaam
met een uitgebreid personeel en een omvangrijke adminis-
tratie en walorganisatie, omdat de walvisvaart veel ge-
ringere kapitalen vereiste dan de handel op Oost- en
West-Indid. Zij was een kartel, d.w.z. een aaneenslui-
ting van rederijen met bij benadering dezelfde rechts-
vorm als de voorcompagnieon, en zij miste „de grote om-
slag", d.w.z. het grote bestuurs- en administratie-appa-
raat van de Oost- en West-Indische CompagnieEn. Van
oorsprong was de voorcompagnie een gelegenheidsonderne-
ming met tijdelijk karakter en het ligt daarom voor de
hand, dat zij zich een veel kleiner bestuurs- en admi-
nistratie-apparaat aanmat dan een handelsmaatschappij
welke blijvende vestiging overzee beoogde. Van een
blijvend kantoor met vast personeel bespeurt men bij de
Noordsche Compagnie niets. Haar zaken werden behartigd
door de bewindhebbers, waarvan de meesten kooplieden wa-
ren en over een eigen privd kantoor beschikten.

Mijn gevolgtrekking is dan ook, dat de bestuurs-,
administratie- en uitrustingskosten per schip bij de
Noordsche Compagnie belangrijk lager waren dan bij de
V. O.C. en de W.I.C. De beide laatstgenoemde maatschap-
pijen zijn opgeheven omdat zij niet meer rendeerden, de
Noordsche Compagnie daarentegen is verdwenen omdat zij
te goed rendeerde en de aandrang van particulieren om
aan de walvisvaart deel te nemen, haar te machtig werd.

De la Court maakte bij zijn veroordeling van de
Noordsche Compagnie een vergelijking met de partenrede-
rij, welke na de opheffing der Compagnie de heersende
ondernemingsvorm in de Nederlandse en Noordduitse wal-
visvaart werd.348) Inderdaad werkte de partenrederij
waarschijnlijk zuiniger dan de voorcompagnie, maar zij
behoorde niet bij de baaivisserij, doch bij de minder
kapitaalintensieve ijsvisserij, welke een geheel andere
kostenstruktuur bezat.

Verder heeft men tegen de Noordsche Compagnie aan-
gevoerd, dat het traankoken in het Noorden veel hogere
kosten met zich bracht dan in Europa en dat zij star
conservatief aan de eerste wijze van traankoken bleef
vasthouden, ook toen het voordeliger bleek het walvis-
spek bij de thuishavens te koken. Ongetwijfeld waren
de kosten van het bouwen en onderhouden van tenten en
fornuizen, van gereedschappen en lonen aanzienlijk hoger
dan in het vaderland. Bovendien werden in het Noorden
de uitgekookte vinken merendeels achtergelaten, omdat
zij teveel kostbare laadruimte in beslag zouden nemen.
In Nederland daarentegen trok men nog voordeel van dit
afvalprodukt door er traan uit te halen, lijm uit te ko-
ken of het te verkopen als hondevoer.

Tegenover deze nadelen stonden echter voordelen van
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het traankoken in het Noorden:  (i) uit het verse wal-
visspek werd een grotere hoeveelheid traan van betere
kwaliteit gewonnen dan uit het oude walvisspek, dat in
de thuishaven werd aangevoerd; (ii) door het traankoken
werd laadruimte bespaard, omdat traan minder ruimte in-
neemt dan spek. De baaivissers en de Basken, die wal-
visspek aan boord kookten, achtten hun traan van betere
kwaliteit dan de traan uit oud walvisspek gekookt.349)
Het kwaliteitsverschil moet tot uitdrukking zijn gekomen
in prijsverschil.

Muller is dan ook te lichtvaardig met zijn conclu-
sie, dat aangezien het traankoken in het Noorden 20%
laadruimte bespaarde en de jaarlijkse vloot van de Com-
pagnie gemiddeld 15 schepen telde, de Compagnie door
jaarlijfs drie schepen te zenden om het spek af te ha-
len, „den geheelen omslachtigen toestel van traankoke-
rijen en woonhuizen in het noorden, van dubbele beman-
ning en dubbele victualie" zou hebben bespaard.350)
Tegenover de hogere kosten van traankoken in het Noorden
stonden immers de voordelen van lagere totale vervoers-
kosten en betere kwaliteit van de traan.

De voorsprong van de baaivisserij op de zeevisserij
blijkt trouwens uit de pogingen welke de zeevissers de-
den om op Spitsbergen voet aan wal te krijgen en daar
een landstation op te richten. Zolang de baaivisserij
bevredigende vangst leverde, konden de landstations hun
hoge produktiekosten dekken en was het bedrijf winstge-
vend. Het was echter gebonden aan een smalle kust-
strook en werd onrendabel, toen de walvis de kusten en
baaien meed en de produktie verminderde. Maar zover
was het nog niet tijdens het bestaan van de Noordsche
Compagnie. Na haar opheffing is de baaivisserij dade-
lijk aanzienlijk uitgebreid en twintig jaar voortgezet,
zodat zij ook na 1642 blijkbaar rendabel was. Men mag
derhalve het verdwijnen van de Compagnie niet toeschrij-
ven aan verliezen tengevolge van de hoge, vaste kosten,
welke haar landstations haar oplegden.

Het verwijt dat de Compagnie zich uit bekrompen
conservatisme afzijdig van de zeevisserij heeft gehouden
en zich tot de baaivisserij heeft beperkt, is evenmin
gegrond. Zij heeft in haar laatste jaren verscheidene
schepen op de zeevisserij gezonden en het spek daarvan
op Spitsbergen gekookt. Zolang echter de baaivisserij
loonde, had zij geen aanleiding volledig op de zeevisse-
rij over te gaan.

De werkelijke oorzaak van haar opheffing is, zoals
eerder verklaard is, niet dat haar bedrijf verlies gaf,
maar integendeel dat het winst opbracht. Daardoor wer-
den vele mededingers aangelokt en hun actie bij de over-
heid bewerkte ten slotte, dat deze haar welwillende hou-
ding jegens het monopolie van de Noordsche Compagnie
liet varen en naliet haar octrooi in 1642 te verlengen,
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mede omdat zij dit niet langer nodig achtte voor het in-
standhouden van de walvisvaart en een belemmering vond
voor de uitbreiding van deze bedrijfstak. Verstoken
van het octrooi als basis van haar monopolie loste het
kartel dat door de Noordsche Compagnie in 1614 was ge-
organiseerd, zich vanzelf op.

Het nageslacht heeft meestal ongunstig over de Com-
pagnie geoordeeld. In de bloeitijd van de walvisvaart,
volgend op haar opheffing, hadden gezaghebbende schrij-
vers geen goed woord voor haar over, omdat zij volgens
hen uitgeleefd en ondoeltreffend was en de uitbreiding
van de walvisvaart in de weg had gestaan. Toen na 1770
deze bedrijfstak ging kwijnen, veranderde dit oordeel
bij sommige matig ingelichte lieden, die met weemoed te-
rugdachten aan vroegere bloei. Een schrijver in het
tijdschrift „De Koopman" in 1772, Lubertus Piscator, be-
val het herstel van de Noordsche Compagnie aan om de al
te felle concurrentie tussen de Nederlandse walvisreders
- volgens hem oorzaak van de achteruitgang - te bedindi-
gen.351) Het merendeel van de reders wenste echter
geen beperking van de vangst en geen monopoliemaatschap-
Pij.

In de 19de eeuw hadden de aanhangers van het econo-
misch liberalisme nog minder waardering voor de Noord-
sche Compagnie als beperker van de vrije mededinging.
Het oordeel van uitgesproken liberalen als Muller en
Beaujon over dit lichaam luidde dan ook beslist ongun-
stig en zij juichten zijn verdwijning zonder voorbehoud
toe. Het oordeel van de volgende generatie, onder wie
Kernkamp en Van Brakel over de Compagnie schreven, was
voorzichtiger en niet zo ideologisch bepaald. En in de
20ste eeuw zijn velen teruggekomen van het extreem-libe-
rale standpunt, omdat zij somtijds in kartels nuttige
elementen ontwaren en zich bewust zijn van de onherroe-
pelijke schade aangericht door onbeperkt gebruik van
schaarse natuurlijke hulpbronnen. De geschiedenis van
de walvisvaart heeft duidelijk aangetoond, dat welover-
wogen beperking van de vangst noodzakelijk is om de wal-
visstapel in stand te houden. Nog onlangs, sinds 1960,
is de vangst van baardwalvissen in de Zuidelijke IJszee
snel verminderd door overbevissing van deze diersoorten.
Men kan de Noordsche Compagnie verwijten, dat zij in
haar eigen belang de walvisvaart en de bijdrage daarvan
tot de volkshuishouding klein heeft gehouden. Maar 66n
verdienste kan men haar en de Britse en Deense geoc-
trooieerde maatschappijen niet ontzeggen: door haar
uitrustingen klein te houden hebben zij jarenlang al of
niet doelbewust de walvisstapel ontzien en de grondslag
van haar bedrijf in stand gehouden. Nog in het laatste
jaar, in 1642, had de Noordsche Compagnie een goede
vangst. De baaivisserij raakte eerst in'verval, toen
zij voor alle deelnemers was opengesteld en het aantal
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walvisschepen aanzienlijk toenam. Wanneer de Compagnie
weer onderwerp van discussie zou worden, zouden er waar-
schijnlijk verscheidene stemmen opgaan, die vanuit het
standpunt van Natuurbewaring een gunstiger oordeel over
haar vellen dan het oordeel van Pieter de la Court, Mul-
ler en Beaujon.

Ook de Muscovy Company en de Deense geoctrooieerde
maatschappij hebben de baaivisserij gestaakt, toen deze
tussen 1660 en 1670 snel achteruitging. Men moet con-
cluderen, dat met de baaivisserij ook de bestaansgrond
van de geoctrooieerde maatschappijen verviel. Zij had-
den reden van bestaan, zolang de walvisvaart beperkt was
tot enige baaien en kleine aangrenzende jachtterreinen.
Toen de walvisvaart zich uitbreidde naar de open, vrije
zee, vonden de overheden een octrooi om deze visserij
tot een klein aantal deelnemers te beperken, even zin-
loos als een octrooi voor de haring- en kabeljauwvisse-
rij zou zijn geweest.

**************
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HOOFDSTUK VII

AFZET EN PRIJSVORMING  VAN  TRAAN  EN  BAARDEN

Zonder afzet en prijsvorming geen produktie. De

walvisvangst produceert vanouds voor de markt en als de
afzet niet loont, wordt zij spoedig gestaakt. Maar de
afzet van walvisprodukten vereist een afzonderlijke stu-
die, welke los van de produktie kan worden ondernomen.
Onze huidige kennis van de verkoop, het verbruik en de
uitvoer van walvisprodukten is vooral ten aanzien van de
eerste helft der 17de eeuw gering en vertoont ook voor
later eeuwen, tot in de 19de eeuw, grote leemten.1)
Daarom kunnen de afzet en prijsvorming hiervan in een
werk over de walvisvangst slechts een bescheiden plaats
innemen. Omvangrijk archiefwerk, o.a. in de notari3le
archieven van een groot aantal handelssteden, zal nodig
zijn om een beter beeld van verkoop en prijzen te krij-
gen. Omdat verkoop van de vangst het doel van de vis-
serij is, mag ik echter daaraan niet stilzwijgend voor-
bijgaan.

De voornaamste Nederlandse walvisprodukten waren
traan en baarden of baleinen. Eerst wordt het belang-
rijkste produkt, d.i. traan, besproken, daarna het ba-
lein.

1. Walvistraan

Dit artikel vond in hoofdzaak drie bestemmingen:

(A  grondstof voor de zeepfabricage;(81 hulpstof voor de leerbereiding en -bewerking, touw-
slagerij, textielnijverheid en verf- en teerver-
vaardiging;

(C) verbruiksartikel in de vorm van verlichtingsmiddel
en medicijn.

(A) Traan als grondstof

In Nederland schijnt traan in de 17de en 18de eeuw
overwegend·voor zeepvervaardiging te zijn gebruikt. Er
zijn talrijke bewijzen, dat de zeepzieders buiten Am-
sterdam geregeld grote hoeveelheden traan· verwerkten en
sommige zeepzieders in de provincie Holland een aandeel
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in walvisrederijen hadden, zowel in kamers van de Noord-
sche Compagnie als in concurrerende ondernemingen.2)

Walvistraan moest als grondstof mededingen met an-
dere dierlijke vetten, met name robbetraan, vistraan en
talk, en met plantaardige olian, zoals olijfolie, raap-
olie, lijnolie en hennepolie. In de loop van de 16de
eeuw schijnt de vraag naar zeep en derhalve naar oliMn
en vetten als grondstof van zeep aanzienlijk te zijn
toegenomen. Als verklaring mag men wijzen op de com-
merciale revolutie, welke de welstand van velen in de
leidende handelslanden verhoogde, op de bevolkingsaanwas
in Europa in de 16de eeuw en op de mode, welke grote,
witte, helder gewassen kragen voorschreef.3)

De dierlijke olian en vetten uit vislever, walvis-
en robbespek gekookt hadden gewoonlijk een min of meer
sterke geur; deze deelde zich mee aan de zeep welke
daaruit werd gezoden, en aan de stoffen en kledingstuk-
ken welke met die zeep werden gewassen. In landen waar
zeep merendeels uit dierlijke vetten werd gemaakt, bij-
voorbeeld Noorwegen, vond men die geur niet erg en noem-
de men hem zelfs het kenmerk van goede zeep. Maar in
landen waar men zeep uit bijna reukloze plantenolion
placht te koken, hielden velen niet van de reuk van
dierlijke vetten, ook al verdween deze na het bleken van
stoffen en kleding in de zon. Daar werden dierlijke
vetten, o.a. walvistraan, alleen gebruikt voor het maken
van goedkope zeep en voor· vermenging in kleine hoeveel-
heden met plantenoliAn, waardoor reukloze zeep werd ver-
kregen.4)

In Nederland verbood een keur van de schout en
schepenen te Leiden in 1591 aan de vollers van saai- en
greinstoffen om deze te „schieten" (d.w.z. te vollen)
met zeep uit traan gezoden.5) In Amsterdam waakte het
stadsbestuur over de kwaliteit van de daar gefabriceerde
zeep, welke ver buiten de stad werd verkocht. Een keur
van 1526 verbood het gebruik van traan (destijds uit
vislever gekookt), reuzel of ander dierlijk vet voor de
zeepbereiding en stond slechts het gebruik toe van raap-
olie, welke in eigen land werd verbouwd, en van hennep-
olie, welke vermoedelijk voor een groot deel uit het
Oostzeegebied werd aangevoerd; met speciale vergunning
van de keurmeesters was het gebruik van boter, boomolie
(d.i. olijfolie) of ander geschikt vet geoorloofd.6)

In 1618 verbood het stadsbestuur de invoer van
slechte olian in de stad en in 1621 het gebruik van
traan voor zeepfabricage.7) In hetzelfde jaar verbood
het bestuur om olie (d.i. plantenolie) te bewaren in
traanvaten of met traan te vermengen.8)

De twee laatstgenoemde keuren waren ongetwijfeld
gericht tegen walvistraan, welke sinds 1614 in toenemen-
de hoeveelheid aan de markt kwam. Zeep van zuivere
walvistraan was bruinzwart van kleur, rook volgens som-
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migen sterk en was niet „droog", zodat zij voor de huis-
houding weinig geschikt werd geacht. Zij was bruikbaar
voor het vollen van ruw laken, maar wij zagen, dat het
stadsbestuur van Leiden het gebruik van zeep, welke
traan bevatte, verbood.

In de Amsterdamse zeepziederij schijnt traan nooit
een plaats van betekenis te hebben ingenomen. De mees-
te zeepzieders in deze stad trachtten steeds traan uit
hun bedrijf te weren, ook al vroegen enigen van hen ver-
lof deze olie te mogen gebruiken. Uit de boeken van de
oudste zeepziederij in ons land, „De Vergulde Hand" te
Amsterdam, opgericht in de 16de eeuw, blijkt, dat steeds
hennep-, raap- en later lijnolie werden verwerkt, maar
nooit traan.9)

De strengheid van het toezicht van overheidswege
blijkt uit het volgende voorval. In 1617 bezochten
twee keurmeesters van het college van zeepzieders te Am-
sterdam de zeepzieder Elias Jacobs, omdat hij traan had
gekocht. Hij stelde hen gerust met de mededeling, dat
hij zelf geen traan verwerkte, maar slechts optrad als
tussenpersoon en traan had gekocht voor een zeepzieder
te Utrecht, dat hij alleen de zuiverste traan kocht en
dat zijn opdrachtgever een middel kende om de lucht van
de traan weg te nemen, zodat de daarvan gemaakte zeep
niet stonk.10)

Er bestond voortdurend spanning tussen de meerder-
heid der Amsterdamse zeepzieders en de „buiten-zeepzie-
ders" in de provincie. Buiten Amsterdam gebruikten de
meeste zeepzieders namelijk wel traan. Zij trachtten
bij hun afnemers steeds de indruk te wekken, dat hun
produkt,  dat  zij voor lagere prijs dan het Amsterdamse
verkochten,   even  goed  was  als het Amsterdamse. De
hoofdstedelijke zeepzieders beschouwden dit als ongeoor-
loofde mededinging. Een van hun grootste grieven tegen
de  buiten-zeepzieders  was, dat dezen „traan en andere
slechte materialen"  voor het maken van zeep gebruikten,
waardoor zij het Amsterdamse produkt in slechte reuk
zouden brengen.

Omstreeks 1630 klaagde het college van Amsterdamse
zeepzieders, „dat de Amsterdamsche seep, die van oudts..
overal voor de beste seep vermaert is geweest, ten deele
bij vele haer goeden naem verloren heeft ende derhalven
oock merckelijck minder getrocken (d.i. gekocht) wort
als wel voor desen plach te geschieden, ontstaende het
selvige hierdoor, dat de seepsieders van andere steden
hier te lande staech in den mont hebben ende de luyden
soecken in te prenten, dat de keure van de Amsterdamsche
seep nu niet meer soo nau onderhouden wort als wel plach
te geschieden".

Het college stelde voor om een prijszetting voor
zeep in te voeren met het doel de prijs van de Amster-
damse zeep op een redelijk peil te houden.11)
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In 1663 vernamen de Heren van den Gerechte te Am-
sterdam, dat in omliggende plaatsen zeeptonnen, eertijds
gemerkt met he.t stadswapen van Amsterdam, later gevuld
werden met zeep, welke in die plaatsen was gemaakt, en
voor de verkoop naar Amsterdam werden gebracht. Die
zeep was echter „nergens na van soo goede stoffe, als
die  hier ter stede wert gemaeckt", meenden de Heren,  om-
dat er traan in werd verwerkt. De zeepnering in Am-
sterdam ondervond hiervan nadeel en de He'ren verboden de
aanvoer van zeep uit de provincie in Amsterdamse tonnen
verpakt. Zij maakten een uitzondering voor de zeep uit
Monnikendam, welke op een aan te wijzen plaats in de
stad en nergens anders mocht worden opgeslagen.12)

Op vele plaatsen buiten de hoofdstad werd in Neder-
land zeep gezoden. Een van de belangrijkste daaronder
was Rotterdam. Daar werd niet alleen de beste zachte
zeep, maar ook de donkere, minder goede zachte zeep ver-
vaardigd. Voor de mindere kwaliteit werd natuurlijk
traan gebruikt. De Rotterdamse zeepmakers waren grote
afnemers van walvistraan, welke een produkt van plaatse-
lijke visserij was. In 1642 kocht een van hen, Hugo
van der Horst, 200 kwartelen Groenlandse traan in Am-
sterdam, misschien om een deel hiervan weer te verkopen.
13)

In hetzelfde jaar 1642 belastte de regering de
Groenlandse traan met een invoerrecht van een gulden per
kwarteel. De Rotterdamse „gemene" zeepzieders be-
schouwden dat als een slag voor hun bedrijf, dat veel
traan nodig had. Zij .verzochten de Staten van Holland
het invoerrecht te mogen afkopen of op andere wijze te
worden ontlast. Hun verzoek werd echter afgewezen.14)
Rotterdam voerde in de 17de eeuw veel zeep uit traan ge-
maakt uit naar Frankrijk, totdat de Mercantilistische
regering van dat land omstreeks 1660 deze invoer begon
te bemoeilijken.15)

(B) Traan als hulpstof

Traan werd als hulpstof gebruikt door de leerlooi-
ers, ook leertouwers en zemers genoemd, om het leder
voor bewerking zacht en soepel te maken, en door de wol-
lenstoffennijverheid om de wol te olidn, zodat de wolve-
zel glad en soepel voor het spinnen werd. In Nederland
werd traan algemeen door de leerlooiers gebruikt, maar
niet door de stoffennijverheid, in tegenstelling tot de
textielnijverheid in andere landen, onder andere Groot-
BrittanniM; daar was reeds in 1569 en 1578 sprake van
invoer van traan (ongetwijfeld walvistraan) uit Biskaje
voor de drapeniers.16) Gebruik van traan door Neder-
landse drapeniers is mij niet bekend; mogelijk bestond
bij hen of bij de uitvoerig regelende stadsbesturen de-
zelfde afkeer tegen traan als tegen het gebruik van zeep
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uit traan gekookt, waarvan boven sprake was.
Traan werd ook gebruikt voor vermenging met verf en

teer en was dus van belang voor de scheepsbouwers en
lijnslagers.

(C) Traan als verlichtingsmiddel en medicijn

Traan werd algemeen in olielampen gebruikt, maar
ondervond hierin veel mededinging van andere oli6n, zo-
als raapolie, waarschijnlijk weer omdat sommige mensen
een afkeer van de geur van traan hadden.17) Men be-
denke, dat vooral in de begintijd van de walvisvangst
het afspekken, koken en opslaan van traan waarschijnlijk
meermalen te wensen overlieten, zodat de verbruiker
traan kocht welke niet altijd zuiver en reukloos was.
En heeft eenmaal een vooroordeel tegen een bepaald arti-
kel postgevat, dan is dat heel moeilijk weg te nemen. -
Traan werd verder medisch als smeermiddel tegen reuma-
tiek gebruikt, in de eerste plaats de z.g.n. knookolie.

-0-

Walvistraan kwam blijkens de officiale beurslijsten
van de Amsterdamse goederenbeurs in verschillende kwali-
teiten aan de markt. Groenlandse traan was zeer waar-
schijnlijk traan in het Noordpoolgebied gekookt. Hij
verdween van de markt en uit de beurslijsten toen de
baaivisserij ophield en de landstations in het hoge
Noorden waren gesloten. De prijsnotering van dit arti-
kel in N.W. Posthumus' statistiek van Amsterdamse beurs-
prijzen houdt dan ook op in het jaar 1669, ongeveer ge-
lijktijdig met het einde van de baaivisserij.18)

„Eylandsche specktraen" was blijkbaar walvistraan
welke in West-Europa bij de thuishavens was gekookt.
Hij was afkomstig  van de „eylandsche walvisch",   dit  is
de Groenlandse walvis, en werd spoedig kortweg spektraan
genoemd. De prijsnotering hiervan in Posthumus' sta-
tistiek begint in 1645, toen de zeevisserij van de wal-
vis op gang was gekomen en toenemende hoeveelheden wal-
visspek in West-Europa werden aangevoerd en gekookt.19)
Hieronder verstond men vermoedelijk in de regel geen
robbetraan, hoewel deze ook uit spek werd gekookt en in
hoedanigheden veel met walvistraan overeenkwam.

Behalve naar herkomst werd traan onderscheiden naar
kwaliteit. In de lijsten van beursprijzen vindt men de
volgende kwaliteiten vermeld: 20)

(a)  Nieuwe blanke walvistraan;  dit was de beste kwali-
teit; blank betekent hier helder en doorzichtig: men
sprak ook van zoete traan, dit was traan met neutrale
smaak en zonder slechte geur.
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(b)  Oude blanke walvistraan;  deze was van ietwat min-

dere kwaliteit en dus van lagere prijs, omdat traan wel-
· ke niet luchtdicht afgesloten is, na verloop van tijd

oxydeert, dik wordt en reuk afgeeft.

(c)  Bruine traan; deze stond lager in kwaliteit en
prijs dan de blanke;  hij werd gewonnen door het koken
van oud spek, van spekvinken en ander afval van de wal-

vis en gebruikt als hulpstof, zoals smeerolie in de
leerbewerking en vermengd met teer in de scheepsbouw en
touwslagerij.

(d)  Rode traan;  de herkomst hiervan is mij niet be-

kend;  misschien was hij afkomstig uit walvisbeenderen,
waarin gaten werden geboord en waaruit olie lekte, en
kwam hij overeen met deze „knookolie", welke onder  an-
dere als smeermiddel tegen reumatiek werd gewaardeerd.

(e)  Zwarte traan of pomptraan;  dit was een ongeregeld
artikel, dat niet altijd ter beurze werd genoteerd.

Zwart wijst op donkere kleur, dus geringe kwaliteit;
pomp wijst op de wijze van verkrijging. Uit de vaten

met traan, of tijdens de zee- en ijsvisserij uit de va-
ten met spek, lekte gedurende de thuisreis traan, welke
zich vermengde met ruimwater en zeezout. Na het los-

sen der vaten in de thuishaven werd deze waterige traan
uit het ruim in een bak op het dek gepompt. Uit deze

bak werd de bovendrijvende traan geschept, gefiltreerd
en in vaten getapt. Hij diende als goedkope hulpstof.
21)

Robbetraan was afkomstig van robben en walrussen en
werd aangevoerd uit het Oostzeegebied, sinds omstreeks
1580 ook uit Noord-Rusland en sinds omstreeks 1610 uit

het Noordpoolgebied, waar de robbe- en walrusvangst be-
gon. In zuivere toestand verschilden de kwaliteit,

hoedanigheid en prijs weinig van die van walvistraan.
Vislevertraan, ook Noorweegse traan en Bergense

traan genoemd, werd gekookt uit vislever, merendeels van
de kabeljauw, en aangevoerd uit Noorwegen en van New-
Foundland. Uit de prijsnotering op de beurs krijgt men
de indruk, dat hij als kwaliteitsartikel nog hoger dan

prima walvistraan werd gewaardeerd.22)
Talk werd geregeld uit het Oostzeegebied ingevoerd

en was een bruikbare grondstof voor de bereiding van
goedkope zeep.23)

Uit de grafieken  1  en 2  in Bijlage II blijkt,
dat vislevertraan en walvistraan in prijs nogal ver-

schilden, maar in 1619-1650 globaal beschouwd gelijkge-
richte prijsschommelingen vertoonden. Deze correlatie

gold in veel mindere mate voor talk; afgaande op de
schaarse prijscijfers van talk in Bijlage II ziet men
heel weinig van de grote prijsstijging van olign en vet-
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ten in 1630-1634, maar wel duidelijk de grote prijs-

stijging in 1640-1642.

Tot de plantaardige olian welke voor dezelfde doel-

einden als de genoemde dierlijke vetten bruikbaar waren,

behoorden hennepolie, olijfolie, raapolie en lijnolie.
24) Hiervan werden hennepolie grotendeels en olijfolie

volledig in Nederland ingevoerd; ze waren grondstof van
de beste zeep en vermoedelijk te duur om traan te ver-

vangen voor alledaagse zeep, dus concurreerden zij niet
rechtstreeks met traan. De prijzen van raapolie en

lijnolie lagen dichter bij die van walvistraan; Zij

konden traan gemakkelijk vervangen en concurreerden
hiermee rechtstreeks. Uit de grafieken 1, 3 en 4 in

Bijlage II blijkt, dat deze drie artikelen globaal be-

schouwd gelijkgerichte prijsschommelingen vertoonden -
met inachtname van het voorbehoud, waartoe het geringe
aantal prijscijfers in de jaren 1610-1650 noodzaakt.25)

In de publikaties van C.G. Zorgdrager en G. van
Sante 26) over de walvisvangst in de 18de eeuw vindt men

naast jaarlijkse traanprijzen de prijzen van raapolie

afgedrukt wegens het verband tussen beide artikelen.

Het werk van Zorgdrager merkt op, dat „de prijzen van de
raapoly, ..., nadat er een schraale of rijke vangst is
geweest, gemeenlijk volgens den prijs van de traan rij-
zen of dalen moet(en)".27) Deze twee gepubliceerde
reeksen traan- en olieprijzen beginnen eerst met het
jaar 1670, maar vanaf het begin van de walvisvangst in

ons land is er gediscussieerd over de mededinging tussen
beide artikelen. In mei 1620 deelde een factor of

agent van Enkhuizer kooplieden uit Rouaan - de grootste
stapelmarkt in Noordwest-Frankrijk - mede, dat de raap-
zaadoogst in dat land slecht zou zijn, zodat men vergro-
te vraag naar traan mocht verwachten.28) In 1621 steeg

de olie (t.w. raap- of lijnolie) in Nederland in prijs.
Op de vergadering van de kamers der Noordsche Compagnie
op 25 maart 1621 is daarom voorgesteld de traanprijs te

verhogen, hoewel er nog veel traan van het vorige sei-
zoen onverkocht was. Het verband tussen de prijzen van
beide artikelen is hieruit duidelijk. De bedoeling van
het voorstel was mogelijk om de oliehandelaren, die
klaagden over mededinging van traan, de wind uit de zei-
len te nemen. Wegens afwezigheid van enige leden is
over het voorstel geen beslissing genomen.29)

De oliehandel en olieslagerij hadden kort tevoren
geklaagd en hun klacht hfid indruk gemaakt op de Staten
van Holland. Deze weigerden daarom in 1621 om convooi-
schepen aan de Noordsche Compagnie toe te staan, totdat
de walvisvaart het algemeen belang voldoende baatte,

„temeer, soo verstaen wordt", vervolgden de Staten,  „dat
daer door gheruineert worden de oude neeringen van oly-
slaen en van de handelaren met zaet (d.i. 'raap- en lijn-
zaad)".30)
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Anderzijds wezen de Staten van Holland in hetzelfde
jaar een verzoek van de olieslagers om alle traan, zowel
door de Noordsche Compagnie als door anderen ingevoerd,
te belasten ter bescherming van de olieslagerij, van de
hand. Deze afwijzing was het werk van het stadsbestuur
van Amsterdam;  dit had kort tevoren de volgende resolu-
tie aangenomen:  „De Moscovytsche ende andere traenolye
int incomen te beswaren wort wederom alsvooren nyet goet
gevonden, maer sullen van deser stede mogen consenteeren
deselve met een redelycke impost op de consumtie te be-lasten".31)

E6n schrijver, L.A. Ankum, heeft de correlatie tus-
sen de prijzen van walvistraan en raapolie ontkend. Hij
grondvest zijn oordeel op een tabel met tien jaarcijfers
tussen 1630 en 1648, waarin hij de prijs van walvistraan
per kwarteel vergelijkt met de prijs van raapolie per
aam. 32) Zijn basis is echter veel te smal voor verge-
lijking en bovendien mag men de prijs per kwarteel voor
walvistraan niet vergelijken met die per aam raapolie;
men moet de prijs per aam omrekenen in een prijs per
kwarteel. Bij beschouwing van de grafieken 1 en 3
blijkt, dat er een globale, maar tamelijk duidelijke
correlatie was. Terecht verwerpt de beste historicus
van de Deense walvisvangst, Sune Dalgaard, dan ook An-
kums gevolgtrekking.33)

De prijzen van walvis- en levertraan, raap- en
lijnolie hebben tussen 1610 en 1650 blijkens de grafie-
ken heftig geschommeld. De walvistraan was in 1617 om-streeks f.37,50 per kwarteel waard.34)  · Van 1619 tot1622 schommelde hij om de f.30, in 1623 en 1624 was hij
omtrent f.45. In 1624 Opent de prijsstatistiek van
prof. N.W. Posthumus de reeks voor Groenlandse traan met
f.44,58. In 1625-28 was de prijs tamelijk stabiel op
ruim f.48. In 1630 begon hij snel te stijgen naar een
top van f.60 in 1633. Daarna daalde hij snel naar een
dieptepunt van f.31 in 1638. Hij herstelde zich en be-
reikte een kortstondige piek in 1641 met f.54,25. Van
1641 tot 1646 daalde hij naar een dieptepunt van f.27,63.
Daarop volgde prijsherstel tot en met 1650. De andere
drie artikelen vertonen in grote trekken een soortgelijk
prijsverloop.

Over de oorzaken van deze marktschommelingen bij
oli6n en vetten weten wtj tot dusver bijna niets. Het
is aannemelijk, dat de grote stijging van de traanprijs
in 1630-33 de hervatting van de baaivisserij door de De-
nen en de opkomst van de zeevisserij heeft aangemoedigd,
maar het is twijfelachtig of deze toename van de traan-
produktie geheel verantwoordelijk is voor de diepeprijsdaling, welke zich in 1634-38 voordeed. E6n ding
is zeker:  wegens scherpe mededinging van andere olion
was het monopolie van de traanproduktie en -afzet van de
Noordsche Compagnie onderhevig aan belangrijke beper-
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kingen. Er kon geen sprake zijn van prijszetting van
walvistraan aanzienlijk boven de prijs van andere dier-
lijke vetten en van plantenolie en van langdurige prijs-
stabilisering; slechts in 1625-1628 was de traanprijs
stabiel tussen f.47 en f.48. De traanmarkt was te open
om een sterk monopolie te vestigen.

De hoogte der traanprijzen heeft de neiging om aan
de walvisvangst deel te nemen sterk beInvloed. In tijd
van hoge traanprijzen was het streven van buitenstaan-
ders om het octrooi van monopolistische maatschappijen
te doen intrekken of te omzeilen het aktiefste. Tussen
1610 en 1614 schijnt de traanprijs relatief hoog te zijn
geweest, te oordelen naar de Engelse traanprijs tussen
f.50 en f.60 per kwarteel.35) Deze hoge prijs ver-
klaart de geestdrift van Britten, Nederlanders, Basken
en Denen om deel te nemen aan de walvisvangst in de
Poolstreken en deze vol te houden in weerwil van slechte
vangst of vijandigheden van concurrerende naties. In
1619-1622 was de traanprijs heel wat lager, omstreeks
f.30; in hoeverre de uitbreiding der walvisvangst en
traanproduktie hiervoor verantwoordelijk was, weten wij
niet. De Deense partikuliere reders hebben zich dan
ook teruggetrokken; slechts de Deense koning, die toen
toevallig over veel geld beschikte, heeft het bedrijf
van 1619 tot 1622 uitgeoefend, zodat de Deense vlag op
Spitsbergen bleef waaien.

Ook de Noordsche Compagnie heeft het bedrijf in de
moeilijke jaren 1619-1622 volgehouden, hoewel de kleine
kamers hiermee grote moeite hadden en sommige van hen in
een of meer seizoenen niet hebben deelgenomen, onder an-
dere Enkhuizen in 1620 en vermoedelijk Delft in hetzelf-
de jaar.36) De stilzwijgende verstandhouding welke in
1619 met de Muscovy Company bereikt is, heeft de Compag-
nie vermoedelijk tot volhouden aangespoord.

Zodra de traanprijs in 1623 aanzienlijk steeg naar
f.45, nam de animo voor de walvisvangst weer toe. In
Nederland liet de Kleine Noordsche Compagnie zich weer
gelden, totdat zij in dat jaar met de Grote Noordsche
Compagnie werd saamgesmolten. In Kopenhagen nam Johan
Braem de walvisrederij van de koning over en hij associ-
eerde zich met Baskische reders. Het gevolg was, dat
de Noordsche Compagnie de Baskische reders van het ei-
land Amsterdam verdreef. Het verdwijnen van Baskische
en Deense mededingers, de fusie met de Kleine Noordsche
Compagnie en de verlenging van haar octrooi versterkten
de positie der Noordsche Compagnie. Daardoor kon zij
de traanprijs in Nederland beter stabiliseren en men
ziet, dat deze prijs van 1625 tot 1628 op omstreeks
f.47,50 bleef. Zij slaagde hierin vermoedelijk door
haar produktie boven de hoeveelheid welke zij voor de
Nederlandse markt bestemde, uit te voeren, onder andere
naar Engeland. Het valt namelijk op, dat van 1626 tot
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1628 de traanprijs daar daalde, in tegenstelling tot de
prijs in Nederland, bij uitzondering zelfs onder de Ne-
derlandse prijs. De Muscovy Company klaagde zo bitter
over buitenlandse mededinging - vermoedelijk vooral van
Nederland -, dat de Engelse regering in 1628 voortaan de
invoer van buitenlandse traan verbood.37)

Vanaf 1629 steeg de traanprijs, zowel in Engeland
als in Nederland. Spoedig doken van vele zijden nieuwe
walvisondernemingen op. In Nederland rustten reders te
Amsterdam en Rotterdam schepen uit voor de vangst buiten
het octrooigebied der Noordsche Compagnie, bij Noord-
Noorwegen en IJsland, en een Friese compagnie begon de
zeevisserij bij Spitsbergen. Basken en Denen versche-
nen weer bij het eiland Amsterdam; de Noordsche Compag-
nie verdreef de Basken in 1632 en liet de Denen slechts
toe op het Deense eiland. Spoedig daarna gingen de
Basken over tot de zeevisserij. In Kopenhagen had de
compagnie van Braem moeite zich Deense en Noorse bela-
gers van haar octrooi van het lijf te houden; Zij werd

daarbij geholpen door de daling van de traanprijs vanaf
1633, welke de belangstelling bij buitenstaanders voor
de walvisvangst aanzienlijk verminderde.

De traanprijs herstelde zich krachtig, hoewel kort-
stondig, in 1640 en '41 en het is dan ook verklaarbaar,
dat in deze jaren in Nederland de actie tegen het oc-
trooi der Noordsche Compagnie sterker dan ooit was en
erin slaagde dat octrooi in 1642 te be indigen.   En
Johan Braem kreeg in 1641 een mededinger erbij, toen de
Hamburgse koopman Johan Been van de Deense koning ver-
gunning ontving de walvisvangst bij Spitsbergen uit te
oefenen.38)

Op de Nederlandse markt werden buitenlAndse traan
en olie wegens het ontbreken van beschermende invoer-
rechten onbelemmerd ingevoerd. Tevergeefs drong de
Noordsche Compagnie aan op heffing van dat soort invoer-
rechten om zich tegen de scherpe mededinging uit het
buitenland te verweren. Zij vroeg in 1617 om walvis-
traan en andere traan te belasten met f.8 per okshoofd -
d.i. f.2 per kwarteel - en baarden met f.6 per 100 pond.
Zij wilde echter traan uit Rusland (z.g.n. Moscovische
traan) hiervan vrijstellen, zogenaamd om de handel met
dat land te ontzien,39) maar in werkelijkheid vermoede-
lijk omdat de vislevertraan en robbetraan uit Archangel
vaak onzuiver waren, een lagere prijs opbrachten en der-
halve ongevaarlijke concurrenten waren. Het voorge-
stelde invoerrecht was matig in verhouding tot de prijs
van traan en baarden en de Admiraliteiten van het Noor-
derkwartier, de Maas en Zeeland waren zoals gewoonlijk
geporteerd voor verhoging van invoerrecht, welke hun
schrale kassen zou stijven. Maar Amsterdam wilde er
niet van weten, omdat daar de belangen van de open,
vrije stapelmarkt het zwaarste wogen.
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In 1633 begon de traanprijs te dalen en de Noord-
sche Compagnie deed daarom weer een poging om de mede-
dinging te beperken;  in 1636 vroeg zij de Staten-Gene-

raal om een monopolie van de invoer van alle walvistraan
- waardoor zij ook de zeevissers wilde weren -, maar zij
sloot „Moscovitse, robben- en Berger levertraen" hiervan
uit. Ditmaal stuitte haar verzoek af op verzet van de
Staten van Holland, waarachter men weer het verzet van
Amsterdam mag vermoeden.40)

Welk artikel van de reeks onderling concurrerende
olian en vetten „prijsleider" (price leader) was, d.w.z.
de leiding bij prijsveranderingen had en derhalve de
toon aangaf, is uit de schaarse gegevens moeilijk te be-
palen. Weliswaar leest men in Zorgdragers werk, dat

„de prijzen van de raapoly, die nadat 'er een schraale
of rijke vangst is geweest, gemeenlijk volgens de prijs
van de traan rijzen of daalen moet(en)",41) en volgt
hieruit, dat walvistraan prijsleider was, maar Zorgdra-
ger was als commandeur geneigd om de betekenis van de
walvisvangst en van traan op de markt van oli6n en vet-
ten te overdrijven. Uit de beduchtheid van de oliesla-
gers en zaadhandelaren voor de mededinging van walvis-
traan, uit de pogingen der Noordsche Compagnie om door
beperking van de traanproduktie de traanprijs op peil te
houden en uit de bovenvermelde bereidheid der Noordsche
Compagnie om andere dierlijke olion, met name robbe- en
levertraan, vrij te laten invoeren, blijkt, dat het aan-
bod van walvistraan in elk geval een marktfaktor van
grote betekenis was, groter dan het aanbod van robbe- en
levertraan.

Uit   het prij sverloop   van   de vier concurrerende olian,
t.w. walvis- en levertraan, raap- en lijnolie, in de ta-
bellen 1 en 2, p.323-328, Bijlage II, blijkt verder, dat
het prijspeil van levertraan, raap- en lijnolie per
kwarteel in de meeste jaren ten minste f.10 en dikwijls
veel meer boven dat van walvistraan lag. Ook dit grote
prijsverschil moet de olie- en zaadhandelaren bezorgd
over mededinging door goedkopere walvistraan hebben ge-
maakt.

De commerciale revolutie in de 16de eeuw - d.i. de
uitbreiding van de wereldhandel vanuit Europa naar Afri-
ka, Azid en de Amerika's - heeft blijkbaar de bevol-
kingstoename en de welvaart in Europa als geheel aan-
zienlijk bevorderd. Een van de gevolgen was een toe-
name van de vraag naar olian en vetten voor noodzakelij-
ke levensbehoeften en voor luxueus verbruik, namelijk
voor zeepbereiding, voor de textielnijverheid en leer-
looierij en voor verlichting. De massale invoer van
plantaardige en minerale olian in Europa uit andere we-
relddelen dateert eerst van het laatste kwart der 19de
eeuw. De groeiende behoefte aan olian en vetten voor
de genoemde doeleinden in de 16de en 17de eeuw is gedekt
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door uitbreiding van de koolzaadteelt in West-Europa,
door vergrote invoer van lijn- en hennepzaad uit de
Oostzeegebieden en van vistraan uit Noorwegen en Noord-
Rusland, alsmdde door uitbreiding van de walvis- en rob-
bevangst naar de Poolstreken. Walvis- en robbetraan
vonden dus een willige markt, ondanks periodieke prijs-
dalingen wegens de grote gevoeligheid van de markt voor
olian en vetten. De gerede afzet van traan verklaart
de snelle ontplooiing van de walvisvangst in de 17de
eeuw.

De weg van de traan van.de Groenlandse walvis naar
de verbruiker was meestal een lange weg. Hij leidde
van de traankokerij in de Poolstreken naar het walvis-
schip, daaruit rechtstreeks, of anders per lichter of
zolderschuit, naar een pakhuis in een Westeuropese ha-
venstad en vandaar via een ander zeeschip, een rivier-
schip of een kar naar de verbruiker. Gepubliceerde ge-
gevens over deze weg zijn schaars. Van de schepen wel-
ke beladen met Groenlandse traan in het buiten-IJ voor
Amsterdam ankerden, en later van de traankokerijen onder
de rook der havensteden gelegen, voerde men de vaten met
traan naar de pakhuizen om daar te worden opgeslagen.
De walvisbaarden vonden dikwijls een bergplaats op de
zolders van hetzelfde pakhuis.

De oude pakhuizen in de Nederlandse havensteden
zijn de zichtbare herinneringen aan de internationale
stapelmarkt, welke in ons land in de 17de en 18de eeuw
bloeide. In Amsterdam zijn bekend de drie Groenlandse
pakhuizen aan de Keizersgracht, nos.40-44,  welke beho-
ren tot de oudste en best bewaarde van de opslagruimten
in de hoofdstad. Zij zijn spoedig na de oprichting van
de Noordsche Compagnie gebouwd voor rekening van enige
bewindhebbers van de Amsterdamse kamer. De koopakte
voor de grond stond op naam van een van hen, IJsbrand
Dobbesen, en dateert van 1620.

Omdat vaten dikwijls lekten,   werd een groot  deel
van de traan in massa in gemetselde bakken in de kelders
opgeslagen. De Groenlandse pakhuizen hebben 60 van de-
ze oliebakken bevat, elk twee meter lang, twee meter
breed en vier meter diep.42)

Uit de namen van pakhuizen kon men dikwijls hun be-
stemming opmaken. De naam „Groenland",   eeuw  na  eeuw  in
witte letters op de groene luiken der zo6ven genoemde
pakhuizen geschilderd, wees duidelijk naar de walvis-
vaart, evenals de namen van andere Amsterdamse traanop-
slagplaatsen, te weten „De Walvis" en „De Groote Walvis"
aan de Elleboogsteeg (waar ook bakken zijn, vermoedelijk
voor het storten van traan) Spitsbergen" aan de Brou-"
wersgracht  no.   202      en „De Groote Walvischvanger"   op  het
Prinseneiland nos.'7-9. 43)

De traanopslag in andere Nederlandse havensteden
was minder omvangrijk, zodat de pakhuizen daar ook voor
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andere doeleinden zijn gebruikt en de herinnering aan
hun bestemming voor de walvisvaart veel meer is ver-
vaagd.

De voornaamste stapelmarkten voor walvisprodukten
waren gevestigd in de landen waar de walvisvangst het
aktiefste werd uitgeoefend. Die markten waren sinds de
late Middeleeuwen San Sebastidn in Spaans Biskaje,
Saint-Jean de Luz en Bayonne in Frans Biskaje, en sinds
omstreeks 1610 Londen en Amsterdam. Omstreeks 1650
werd Hamburg een markt van betekenis dankzij de opkomst
van de Noordduitse walvisvaart vanuit Hamburg, Bremen,
Emden en kleinere steden. De Deens-Noorse walvisvangst
was zo bescheiden van omvang, dat de walvisreders te Ko-
penhagen en Bergen een groot deel van hun produktie
rechtstreeks uit de Poolstreken naar Amsterdam en later
naar Hamburg verscheepten en aldaar verkochten in plaats
van het naar Kopenhagen te sturen.44)

De Engelse walvisreders bereikten, dat hun regering
de Engelse markt sloot voor vreemde walvisprodukten.
In 1614 werd de invoer van buitenlandse walvisbaarden
verboden, in 1628 de invoer van buitenlandse traan.37)
Zonder twijfel werden deze verboden ontdoken en kwamen
walvisprodukten tersluiks het land binnen, omdat de
Engelse  produktie na 1650 aanhoudend terugliep en smok-
kelarij destijds algemeen was.45) Maar de Engelse
markt was nominaal gesloten en Amsterdam bleef over als
vrije, open markt. Tevergeefs vroeg de Noordsche Com-
pagnie de Nederlandse regering de invoer van vreemde
traan en baarden te belemmeren.

De afzetgebieden van de traanhandel, die gevestigd
was in de stapelcentra, waren de Oostzeelanden, Duits-
land, Nederland, Belgia, Frankrijk, Brittannia en Span-
je.   Nederlandse traanhandelaren hadden vertegenwoordi-
gers of factors - dikwijls van Nederlandse afkomst - in
handelssteden in de genoemde landen, bijvoorbeeld Dan-
zig, Rouaan, Bordeaux, Bayonne en Saint-Jean de Luz.46)
Op al deze markten werd scherpe mededinging ondervonden.
Bijvoorbeeld op 26 april 1620 schreef de factor te Dant-
zig aan een bewindhebber der kamer Enkhuizen, dat de
verkoop van traan slecht ging, omdat er zoveel traan
werd aangevoerd u:it Zweden en Noorwegen.46) De traan
uit Zweden was vermoedelijk robbetraan, die uit Noorwe-
gen vislevertraan. Wegens deze mededinging is het
Oostzeegebied als afzetgebied voor de Nederlandse wal-
visvangst vermoedelijk minder belangrijk geweest dan
Duitsland, BelgiM en Frankrijk.

Op de Amsterdamse goederenbeurs werden vele han-
delswaren dagelijks op de prijslijsten genoteerd en ge-
publiceerd. N.W. Posthumus heeft deze lijsten verza-
meld en gedrukt. De prijsnotering van traan begint in
zijn statistiek met het jaar 1624. Omstreeks die tijd
was de geregelde handel in walvisprodukten ter beurze
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reeds enige jaren oud. De aanbieders van deze artike-

len zochten de openbare, open markt op om de hoogste
prijs te behalen, zowel de Noordsche Compagnie, als mono-
polist binnen bepaalde grenzen, als de reders na afloop
van het octrooi van deze Compagnie.                            1

Een verfijnde vorm van goederenhandel ter beurze
was de termijnhandel. Deze is ook ontstaan in traan

en baarden, maar het jaar van aanvang weet men niet.
Dat jaar valt vermoedelijk na de opheffing van de
Noordsche Compagnie, toen het aanbod van walvisproduk-
ten niet langer door haar werd beperkt en door de grote
uitbreiding van de visserij aanzienlijk is toegenomen.
47)

De geoctrooieerde compagnieon welke in de eerste
helft der 19de eeuw de walvisvangst grotendeels hebben
beheerst, hebben elkaar op de internationale stapel-
mar ten beconcurreerd, maar hogelijk ook bij gelegen-

heid samengewerkt om buitenstaanders uit de markt te
houden. De Muscovy Company kreeg zoals vermeld gedaan,
dat de Engelse regering de invoer van vreemde walvis-

produkten verbood. De Noordsche Compagnie werkte op
haar beurt de Deense compagnie van Braem tegen en de
Deense resident bij de Staten-Generaal beweerde in 1639

in een memorandum aan zijn regering, dat de Nederlan-
ders met verlies walvistraan op de Amsterdamse markt
verkochten wanneer de Denen daar hun waar wilden verko-

pen, om de Denen van de markt te verdrijven.48)
De opkomst van nieuwe mededingers, te weten de Ne-

derlandse zeevissers vanaf 1635, en de grote prijsda-
ling van walvisprodukten in 1633-38, wellicht als ge-

volg van die opkomst, brachten de Nederlandse en de
Deense geoctrooieerde compagnie n dichter tot elkander.
De Deense regering nodigde in 1639 de Nederlandse resi-

dent te Kopenhagen uit, een voorstel voor een vergelijk
tussen beide compagnieon te doen en de buitenstaanders
(d.z. de Nederlandse zeevissers)'te verdrijven. De

resident stelde voor om de Oostzeelanden als afzetmarkt

aan de Deense maatschappij over te laten en de overige
landen als markt voor de Noordsche Compagnie te reser-
veren. De Deense regering was echter van mening, dat

ook het Elbe- en Wezergebied aan de Denen moest toeval-
len. De Noordsche Compagnie wilde waarschijnlijk hier-
van niet weten. Daarna dook in Deense officiole kring-
en het verdergaande denkbeeld op om de Nederlandse en
Deense compagniean samen te smelten;  misschien was het
een idee van de Deense resident in Den Haag, Martinus
Tancken. De onderhandelingen wilden echter niet vlot-
ten. De verklaring is vermoedelijk, dat het lot van de

Noordsche Compagnie aan het einde van 1639 reeds beze-
geld was. Toen de Deens-Nederlandse onderhandelingen
in 1641 werden hervat, onder andere inzake de walvis-
vangst, was bekend, dat het octrooi van de Noordsche
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Compagnie in 1642 niet zou worden verlengd. Daarmee

was de verdeling van afzetmarkten van de baan.49)

2. Walvisbaarden

De hoornen baarden of baleinen afkomstig van baard-

walvissen waren in de Middeleeuwen in Europa bekend

dankzij de vangst van Noordkapers bij Noord-Noorwegen,
IJsland en Biskaje. De baleinen van de Noordkaper zijn

tamelijk stijf en in de Middeleeuwen wist men er weinig
mee aan te vangen. Een van de weinige, maar schilder-

achtige bestemmingen welke men vond, was de baarden te

splijten en er vederbossen voor de helmen der Franse
ridders van te maken. Deze helmversiering gold als
veel duurzamer dan een echte vederbos.50)

De Groenlandse walvis leverde sinds hij in de Pool-

streken werd gevangen, veel langere, buigzamere baarden.

Deze waren bruikbaarder en brachten meer geld op dan de
baleinen van de Noordkaper. De Groenlandse baarden

werden in grote bossen los van de bovenkaak gesneden na

beMindiging van het afspekken, op het landstation of op

het scheepsdek van elkaar gespleten en van tandvlees ge-

reinigd. In bundels bijeengebonden werden ze in de

thuishaven afgeleverd aan de pakhuizen van de reders,

soms baardhuizen genoemd, en later, tijdens de zee- en
ijsvisserij, aan de traankokerijen in Nederland. Daar

reinigde het volk van de kokerij ze van het resterende

vlees, vet en vuil, schrobde ze af, droogde ze in de

open lucht, sorteerde ze naar lengte en bond ze in bos-
sen. In deze min of meer gestandaardiseerde vorm kwa-
men ze in de handel en werden ze op de koopmansbeurs
verhandeld.

Men onderscheidde de Groenlandse baarden in maats-

of overmaats- en in ondermaatsbaarden. De eerste waren

zes voet en meer lang, de laatste onder zes voet lang.

Hoe langer ze waren, des te waardevoller;  de onder-
maatsbaarden stonden veel lager in prijs dan de andere.

Zorgdrager deelt mee, dat twee pond ondermaatsbaarden
voor 6dn pond maatsbaarden worden gerekend:51) d.w.z.

de ondermaatsbaarden brachten de halve prijs van maats-
baarden op. Een „gemene", d.i. een gemiddelde, walvis

van 50 kwartelen spek leverde ongeveer 300 maats- en
250 tot 300 ondermaatsbaarden op.

Voordat zij bij de baleinbewerker kwamen, onder-

gingen ze nog een bewerking. Ze werden veredeld tot

balein, namelijk ontdaan van de franje, in heet water
geweekt en met een schaaf in de lengte gespleten. De

stroken werden op gelijke lengte gesneden en in bundels
aan de baleinwerkers verkocht.

Tot het begin varf de 17de eeuw waren· zowel de vraag
naar als het aanbod van walvisbaarden gering. Het aan-
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tal bestemmingen voor dit artikel was klein. Na het
begin van de jacht op de Groenlandse walvis in 1611 kwa-
men opeens vrij grote hoeveelheden baarden van veel be-
tere kwaliteit dan voorheen aan de markt. Wegens de
geringe vraag was de markt spoedig overvoerd. Volgens
een tijdgenoot waren de baleinen, die in 1614 nog 30
stuiver per pond (d.i. f.150 per 100 pond) golden,52)
in 1617 gedaald tot f.27 en „tot geenen prijs geloopen",
d.w.z. diep in prijs gezonken.53) De bewindhebbers der
Noordsche Compagnie, in de eerste plaats van de kamer
Amsterdam, hebben toen gezocht naar ambachtslieden die
baarden zouden willen kopen en daarvan nieuwe produkten
maken. Dank zij hun pogingen om de afzet van balein te
verruimen zijn er dokumenten bewaard en zijn wij over
het begin van de baleinbewerking in Nederland veel beter
ingelicht dan over dit bedrijf na omstreeks 1650.   De
bewindhebbers zochten contact met een zekere Jan Osborn.
Hij was een van de Britse baleinbewerkers, die destijds
in Nederland woonden. Dezen hebben hun vaardigheid mo-
gelijk in hun geboorteland geleerd, omdat daar de wal-
visvangst eerder  dan  in  ons  land is begonnen. Van deze
baleinbewerkers zijn mij bekend de broers Jan of John en
Richard Osborn en Thomas Comes te Amsterdam alsmede Tho-
mas Russell te Rotterdam. Jan Osborn is geboren in
1584 en kwam 17 jaar oud uit Worcestershire naar Neder-
land om te leren hoorn en ivoor te draaien. Hij be-
hoorde vermoedelijk tot de groep Dissenters die naar een
van hun voorgangers, Robert Brown, hier de Bruinisten
werden genoemd;  zij weken in het begin van de 17de eeuw
naar ons land uit, omdat de Anglikaanse kerk hun het le-
ven moeilijk maakte. Als beroep van Jan Ooborn wordt
kokermaker opgegeven, als beroep van Thomas Comes mes-
hechtmaker. Balein werd later onder andere voor kokers
en mesheften gebruikt, dus beider beroep gaf een goede
scholing voor het bewerken van balein.

De Noordsche Compagnie verzocht Jan Osborn de be-
werking van balein te beproeven. De kroniekschrijver
Nicolaes h Wassenaer berichtte in 1624 over Osborn: „De-
se dit versoeck aennemende heeft daer studieuselijck op
ghelet, nacht en dagh zijn verstant en meditatie daeraen
legghende, of sulcke stoffe niet en conde tot een ander
gebruyck aengheleyt werden; (hij) heeft de schave daer-
op gheset, als oock den raspe, den vijl, daerna dat te
persen en drucken, en bevondt eyndelijck teghens aller
menschen opinie, bequaem te wesen tot veelderhande
wercken".54)

Het bewerken van balein was een geheel nieuw be-
drijf en daarom ondervond Osborn geen belemmering van de
zijde der handwerksgilden. Hij maakte uit balein lijs-
ten voor portretten, spiegels, buffetten, kamers (kamer-
wanden ?), schoorsteenmantels en andere, verder wandel-
stokken, mesheften, meetroeden en wijnroeden. Balein
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bleek geschikt voor inlegwerk, evenals schildpad en
ivoor, en vond toepassing bij siervoorwerpen van uiteen-
lopende aard. Het mooiste vond Wassenaer de vervaardi-
ging van portretten of medaljons uit balein:  „Men
maeckt daer tronian heel uytstaende (d.w.z. in haut-re-
lief) af, van mans en vrouwen, leeuwen, satyrs en alle
beeltenissen van historion, of sij van de beeltsnijders
gedaen waren". 54) Inderdaad zijn er enige medaljons
van balein, door Osborn gemaakt, bewaard gebleven.55)

Waarschijnlijk maakte Osborn het balein week in
heet water en legde het daarna in koperen vormen of on-
der  stempels,   die  in i jzeren handpersen werden aange-
drukt. Voor deze vormen en stempels riep hij de hulp
van kunstsmeden in.56) Volgens Wassenaer heeft hij
„door een sonderlinge wetenschap de dunne stucken (ba-
lein) soo in malkanderen weten te parssen, dat sy 66n
massa  syn en blyven". 57) Dit verwerken van dunne stuk-
ken betekende materiaalbesparing en gaf Osborn dus voor-
deel.

Toen de prijs der baarden in 1624 was gerezen tot
f.20 per 100 pond, al of niet dankzij Osborns vinding-
rijkheid, gaf de Noordsche Compagnie hem voor zijn
diensten een geschenk in geld.58)

Osborn kreeg in 1618 voor twaalf jaar octrooi voor
het bewerken van balein door schaven en persen.59) Hij
had echter te kampen met de gebruikelijke moeilijkheden
en geldelijke verliezen van een uitvinder. In 1620 ge-
tuigde  hi j,  dat  hi j „wynigh profijten van sijn inventie
of konst hadde getrocken teghens de groote kosten ende
moeyten bij hem daerin en over ghedaen".60) Hij kreeg
bovendien spoedig mededinging van lieden, die hem de
nieuwe kunst hadden afgekeken. Een zekere Herman Al-
bertsz Rooswinckel te Amsterdam ontving in 1620 van de
Staten-Generaal voor acht jaar octrooi voor het bewerken
van balein met de schaaf. „geheel verscheyden van de in-
ventie van Jan Osborn".6i) Weliswaar werd aan Roos-
winckel de verplichting opgelegd, dat hij geen inbreuk
op Osborns octrooi mocht maken, maar weldra kwamen zij
in conflict. Zij sloten daarna in 1620 wijselijk een
vergelijk en verzochten tezamen de Staten-Generaal Roos-
winckels octrooi ook aan Osborn te verlenen wegens de
geringe voordelen, welke Osborn van zijn uitvinding
trok.62)

Daarmee waren Jan Osborns moeilijkheden niet ge6in-
digd. Zijn broer Richard was enige jaren bij hem werk-
zaam en in de leer, maar hij liet zich door de meshecht-
maker Thomas Comes (eveneens van Engelse herkomst) over-
halen zijn broer te verlaten en met Comes een concurre-
rende baleinwerkerij op te richten. Als hun kapitaal-
verschaffer en medevennoot trad de koopman Hans de Rijs
of de Rees op.63) Jan Osborn protesteerde daartegen,64)
maar Thomas Comes en Richard Osborn beweerden, dat zij
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sommige vondsten eerder dan Jan Osborn hadden toegepast
en dat zij eerder dan hij koperen persvormen op balein
te drukken hadden besteld. Jan Osborn liet op zijn
beurt andere personen attesteren, dat hij eerder dan
zijn broer en Comes baleinpersen had laten maken.65)
Hij klaagde ook, dat zijn mededingers zijn knecht bij
hem hadden weggelokt.66)

Afgezien van de Osborns, Comes en Rooswinckel zijn
in de eerste helft van de 17de eeuw bekend de baleinbe-
werkers Jan Cranenburgh, in 1631 genoemd,67) en Herman
en Mattheus Dommer, in 1641 vermeld, allen te Amsterdam.
68)

Jan Osborn overleed in 1634. Een familielid, Con-
stantijn Osborn, misschien zijn zoon, handelde ruim der-
tig jaar later nog in balein.69) Jans uitvinding van
het persen van balein schijnt geen grote opgang te heb-
ben gemaakt. Na zijn dood „bleef zijn inventie steken"
en werd door niemand meer toegepast. Zo beweerden al-
thans Herman Dommer, meesterebbenhoutwerker te Amster-
dam, en Mattheus, zijn zoon, toen zij in 1641 octrooi
voor „het drukken in walvisbeen" verzochten en verkre-
gan.68) Blijkbaar wilden zij Osborns in onbruik ge-
raakte uitvinding weer leven inblazen.

Van de latere geschiedenis der baleinbewerking in
ons land is tot dusver weinig bekend. In Rotterdam
was in 1647 de „walvischbeensnijder" Thomas Russell -
waarschijnlijk van Engelse afkomst - gevestigd.   Hij
nam in dat jaar en in 1651 een leerjongen in dienst.70)
In 1663 kwam Thomas Russell de Jonge - mbgelijk een zoon
van de baleinbewerker - met een zekere Jan Formont over-
een, dat laatstgenoemde voor Russell 5000 tot 8000 pond
walvisbaarden zou snijden, d.w.z. veredelen tot balein,
op de wijze welke andere walvisbaardsnijders volgden,
die hun waar gewoonlijk verkochten aan Engelsen, Schot-
ten en andere nation te Rotterdam. Indien Formont het
werk alleen zou doen, zou hij 20 stuiver per 100 pond
krijgen, als Russell hem zou helpen, 12 stuiver.71) -
Een tweede „walvischbeensnijder", die in 1649 te Rotter-
dam wordt genoemd, was Evert Stoffels, 20 jaar oud.72)
Blijkbaar bestond reeds in deze jaren beroepsscheiding
tussen het snijden van ruwe walvisbaarden tot balein van
standaardformaat en het bewerken van dit balein tot ge-
bruiks- en siervoorwerpdn. De aanleiding hiertoe was
vermoedelijk de uitbreiding van de baleinbewerking door
het toegenomen aantal bestemmingen van dit materiaal.
In 1647 noemde de Frans-Biskaaise schrijver E. Cleirac
de volgende bestemmingen van walvisbaarden:  paraplu's,
waaiers, rijzwepen, dameskorsetten, mesheften en andere,
niet nader aangeduide bestemmingen.73)

Uit de eerste helft der 17de eeuw zijn zeer weinig
prijscijfers voor baarden bekend. De statistiek van
N.W. Posthumus aangaande baardenprijzen begint eerst met
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1661. In 1617 wordt een prijs van f.27 per 100 pond
vermeld, waarschijnlijk van maatsbaarden; de reders
vonden dit laag.74) In de volgende jaren is de prijs
echter veel dieper gedaald, waarschijnlijk omdat het
aanbod zich sneller dan de vraag uitbreidde. In 1623
werden de maats- en ondermaatsbaarden samen op gemiddeld
f.10 per 100 pond berekend.75) In 1624 golden de
maatsbaarden f.20 per 100 pond,76) dus meer. Voor 1632
wordt een zeer lage prijs van f.8 vermeld,76) in het-
zelfde jaar dat de traanprijs een hoge piek bereikte.

Deze geisoleerde prijscijfers zijn te vaag om hier-
op algemene conclusies te baseren, maar zeker is, dat
in de tweede helft der 17de eeuw de baardenprijs snel
tot grote hoogte is gestegen, ondanks de uitbreiding der
walvisvangst door de Nederlanders en Noordduitsers.
Voor 1652 wordt een prijs van f.11,50 per 100 pond ge-
noemd, voor latere jaren veel hogere. Blijkbaar is de
vraag naar balein aanzienlijk toegenomen voor uiteen-
lopende bestemmingen, overwegend door de grillige mode
bepaald.

**************
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EPILOOG

TERUGBLIK EN VOORUITZICHT

Met de verdwijning van de Noordsche Compagnie in
1642 - zij is niet officieel opgeheven - is het eerste
tijdperk van de Nederlandse walvisvaart geMindigd. Dit

tijdperk heeft geduurd van 1612 tot en met 1642, dus 30
jaar. Hierin is de grondslag van de Nederlandse wal-
visvangst stevig gelegd. Aan het begin stonden de re-
ders, uitrustingsbedrijven en varensgasten geheel vreemd
tegenover dit bedrijf. Basken moesten de nodige lei-
ding geven en de gespecialiseerde taken van harpoenier,
sloepstuurder, speksnijder en traankoker vervullen.De Nederlanders in de 17de eeuw waren echter vlugge

leerlingen en hebben zich geleidelijk met het vreemde
bedrijf vertrouwd gemaakt. De leidende positie der
Basken is na enige jaren teruggebracht tot een onderge-
schikte positie onder een Nederlandse commandeur. Zij

dienden gelijk voorheen als harpoenier, sloepstuurder en
speksnijder. Bij het einde der Noordsche Compagnie wa-
ren zij op deze posten gedeeltelijk vervangen door Ne-
derlanders.

Omstreeks dezelfde tijd hebben Noordduitsers hun
intrede op de Nederlandse walvisvloot gedaan, waarop zij
een halve eeuw later meer dan de helft der bemanning
zouden vormen. Zij dienden eerst in ondergeschikte
rangen, zoals matroos en sloeproeier, na enkele jaren
ook in de hogere rangen.

Omstreeks 1642 waren de uitrustingsbedrijven in
staat om te voorzien in alle gespecialiseerde behoeften
der visserij, zoals die aan sloepen, harpoenen, lijnen,
takels en de vele soorten snijgereedschappen. Kortom,
bij het einde van de Noordsche Compagnie was de walvis-
vangst van een uitheems bedrijf grotendeels een inheems
bedrijf geworden.

De Nederlandse walvisvaart was in het eerste tijd-

perk voortdurend in beweging, m.a.w. zij was een voor-
uitstrevend, dynamisch bedrijf. Zij zou dat nog bijna
een eeuw lang blijven. Reders en scheepsofficieren wa-
ren voortdurend op zoek naar nieuwe methoden en jacht-
velden. Ondanks haar octrooi was de monopolistische
marktbeheersing door de Noordsche Compagnie te beperkt
om steeds dezelfde methoden te volgen en een statische
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instelling te worden. De aanhoudende dreiging der in-
heemse en buitenlandse mededinging dwong haar om voort-
durend te zoeken naar verbeteringen.

Hier volgen enige voorbeelden van de aktieve geest
der reders en commandeurs, die optraden namens de Com-
pagnie. Zij verkenden een groot deel van de Noorde-
lijke IJszee, ontdekten de visrijkdom bij Jan Mayen-ei-
land en verzamelden inlichtingen over het verre jacht-
veld in Straat Davis, dat in het begin van de 18de eeuw
grote aanvullende betekenis zou krijgen. Zij moedigden
uitvindingen aan om het bedrijf technisch te verbeteren,
bijvoorbeeld de pogingen van Jan Osborn om aan balein
nieuwe bestemmingen en afzet te verschaffen, van Abraham
Vos (alias Vrolingh) om een nieuw instrument voor het
klein kappen van spek te vervaardigen, en van Abraham
Speeck om een vuurpijlharpoen te lanceren. Zij volgden
spoedig de zeevisserij na en namen hieraan aktief deel,
hoewel de bloeitijd van de baaivisserij nog lang niet
was afgelopen.

De bloeitijd van de Noordsche Compagnie was ook de
beste tijd der andere geoctrooieerde walvismaatschappij-
en, te weten de Muscovy Company in Engeland en de com-
pagnie van Johan en Goddert Braem in Denemarken. Van
deze drie organisaties bleek de Noordsche Compagnie de
sterkste en winstgevendste te zijn, ondanks haar losse
samenstelling; zij was immers een kartel, geen lichaam
onder een centraal beheer. De Muscovy Company is na
1635 ingekrompen, de Deense compagnie is steeds van be-
scheiden omvang gebleven met een uitrusting van twee tot
vier schepen per jaar en don landstation;  de Franse
compagnie van Jean Vrolicq, in 1632 gesticht, is nooit
goed van de grond gekomen.

Blijkbaar waren de produktiefaktoren ondernemers-
geest, kapitaal en geschoolde arbeid in Nederland over-
vloediger en beter georganiseerd dan in andere landen en
kon de Noordsche Compagnie werken met lagere kosten.
Bovendien kreeg zij in de eerste, woelige jaren meer ge-
wapende convooischepen dan de mededingende naties, wier
regeringen  in  deze tijd elders de handen vol hadden.
Ook de machtsfaktor heeft haar dus begunstigd. Zij
heeft een degelijke grondslag gelegd voor de latere ont-
plooiing van de Nederlandse walvisvangst.

In het succes van de Noordsche Compagnie ligt de
verklaring van haar verdwijning. In vele jaren leverde
het riskante bedrijf aantrekkelijke winsten en daardoor
waren meestal vele buitenstaanders begerig hieraan deel
te nemen. De walvisvangst miste de belemmeringen, welke
in de handel met Azi6 en de Amerika's de buitenstaanders
weerden en de geoctrooieerde maatschappijen in stand
hielden, namelijk de bijzonder grote kapitaalbehoeften -
waaronder de eerste West-Indische Compagnie dan ook is
bezweken - en de agressie van vreemde naties, welke be-
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scherming door de Staten-Generaal in de vorm van octrooi
nodig maakte. De walvisvangst vereiste veel minder ka-
pitaal dan de transoceanische handel, vooral toen de
landstations overbodig werden en de baaivisserij plaats
maakte voor de zee- en de ijsvisserij.   En na 1630 ver-
dween de bedreiging van buitenlandse agressie groten-
deels, afgezien van enige alleenstaande voorvallen met
de Muscovy Company, Basken en Denen. De Staten-Gene-
raal zagen daarom geen aanleiding meer om de walvis-
vangst te reserveren voor een kleine groep reders en zij
stelden in 1642 deze winstbelovende visserij open voor
alle gegadigden.

De verdwijning van de Noordsche Compagnie was voor
de Nederlandse walvisvaart van vitale betekenis. Zij
is na 1642 gedurende een halve eeuw zo snel uitgebreid,
dat men mag spreken van een stormloop om daaraan deel te
nemen. De vele zee-oorlogen in de 17de eeuw hebben
haar herhaaldelijk korte tijd stilgelegd, maar haar
groei niet geremd.

De verdwijning van de Noordsche Compagnie heeft
waarschijnlijk ook andere naties aangemoedigd tot deel-
name aan de visserij - het ontstaan van de Noordduitse
walvisvaart dateert van deze tijd - en zij heeft het
aantal Nederlandse deelnemers aan de baaivisserij aan-
zienlijk vergroot. Het aantal landstations is na 1642
uitgebreid - met hoeveel is niet bekend. Het kleine
jachtveld bij Noordwest-Spitsbergen kon deze vergrote
jachtbedrijvigheid niet dragen en na enige jaren ging de
baaivisserij snel achteruit. In de eerste tien jaar
van de 20ste eeuw hebben Noorse walvisvaarders met
Spitsbergen als basis dezelfde ervaring opgedaan met de
jacht op vinvissen.1) De oude walvisvangst was minder
intensief en doeltreffend dan de moderne en daarom heeft
het 20 tot 25 jaar geduurd eer de onbeperkt gedreven
baaivisserij bij Spitsbergen onrendabel is geworden.

Ingrijpende verandering van vangstmethoden, name-
lijk de overgang van afspekken en traankoken op het
strand aan de Poolzee naar flensen langsscheeps in zee
en traankoken bij de thuishaven, en later de overgang
van de zeevisserij naar de ijsvisserij, hebben een nieu-
we, grotere bloei van de Nederlandse walvisvaart inge-
luid. Zij breidde zich uit op plaatsen en in tijden
waar zij niet door octrooi werd ingeperkt; zij is inge-
leid door het ontstaan van de zeevisserij omstreeks 1635
en versneld na het einde van het octrooi in 1642. Tij-
dens de Noordsche Compagnie was de walvisvangst een be-
drijf van lokale betekenis met een jaarlijkse bruto-op-
brengst tussen f en 1* miljoen gulden;  de grote visse-
rij - dit was de haringvangst - was veel belangrijker.
Na de opening van de vrije walvisvangst in 1643 is zij
een bedrijf van nationale betekenis geworden. Voor de
voorstanders van ondernemingsvrijheid en tegenstanders
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van octrooien, zoals Pieter de la Court in de 17de eeuw,
was de opbloei der Nederlandse walvisvaart na afloop van
het octrooi der Noordsche Compagnie een der sterkste ar-
gumenten tegen het verlenen van octrooien. Tijdens de
grootste omvang van deze visserij werden jaarlijks 200
tot 250 schepen uitgereed en deze brachten  2,5 tot 3
miljoen gulden per jaar bruto aan walvisprodukten bin-
nen. Daarbij valt evenwel op, dat de bruto-opbrengst
per schip door de Noordsche Compagnie uitgerust veel ho-
ger was,2) dus dat de meerdere opbrengst van de vrije
walvisvangst met een veel grotere inzet van produktie-
faktoren werd verkregen.

Zoals gezegd heeft in Nederland het vrije onderne-
mersinitiatief reeds omstreeks 1635 de weg gewezen naar
de zeevisserij, welke niet onder het octrooi van de
Noordsche Compagnie viel. De uitbreiding der baaivis-
serij na 1642 heeft het einde hiervan verhaast, maar de
Nederlanders hebben toen zonder moeilijkheid volledig
overgeschakeld naar de zeevisserij en enige jaren later
naar de ijsvisserij. De Noordduitse reders hebben hen
hierin nagevolgd en de baaivisserij overgeslagen. Van
de andere naties hebben alleen de Basken dezelfde over-
schakeling toegepast, eveneens omstreeks 1635, omdat de
Nederlanders en Britten hun niet wilden toelaten land-
stations te stichten. De Basken hebben zelfs een grote
stap verder gedaan door terug te keren tot het koken van
spek tot traan aan boord van hun schepen wegens de grote
afstand van de Poolzee naar hun thuishavens.

De overgang van de Nederlanders van de geoctrooi-
eerde naar de vrije visserij vormt een grote tegenstel-
ling tot de instandhouding van geoctrooieerde compagnie-
en in Engeland en Denemarken. De Engelse en Deense re-
geringen hadden blijkbaar minder vertrouwen in de expan-
sieve uitwerking van het vrije ondernemerschap dan de
Staten-Generaal en zij meenden, dat de nationale walvis-
vaart octrooi nodig had voor haar voortbestaan. De-
zelfde faktoren welke zich keerden tegen de Noordsche
Compagnie, deden zich echter bij de Engelse en Deense
compagnie n gelden. Zij moesten voortdurend tegen me-
dedinging van buitenstaanders in het eigen land kampen;
zij ondervonden na 1635 en meer nog na 1642 de sterk
vergrote concurrentie van de Nederlandse en - sinds
1643 - Noordduitse walvisvaarders en zagen hun vangst
teruglopen. Zij bleven bij de baaivisserij en verzuim-
den over te schakelen nair de zee- en de ijsvisserij.
Voor haar was de herziening der bedrijfsmethoden blijk-
baar te ingrijpend om ze toe te passen. Daarom bete-
kende het einde van de baaivisserij tussen 1660 en 1670
ook het einde van de Engelse en de Deense walvisvangst
in de 17de eeuw.

-0-
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In het tweede deel van het onderhavige werk zullen
de achteruitgang van de baaivisserij en daarna van de
zeevisserij, de opkomst van de ijsvisserij, de bloei en
geleidelijke achteruitgang hiervan in Nederland, de oor-
zaken en de gevolgen hiervan worden besproken. Ver-
scheidene onderwerpen uit het tijdperk van de Noordsche
Compagnie, welke in het eerste deel niet of slechts kort
zijn besproken, zullen in het volgende deel worden be-
handeld en daarin beter tot hun recht komen. bijvoor-
beeld de ontdekkingsreizen, de overheidsbemoeiing, de
zeeverzekering, het zeerecht en de voorsprong in produk-
tiekosten van de Nederlandse walvisreders vergeleken bij
andere naties - de Noordduitsers uitgezonderd -, welke
de overheersende plaats van de Nederlanders en de Noord-
duitsers in de walvisvangst verklaart.

**************
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BIJLAGE   I

rABEL 1

BELONINGSVOET VAN BASKISCHE* EN NEDERLANDSE
WALVISVAARDERS, 1616-1669

Pot de vin Vat-
Jaar Functie (potwijn) Visgeld geld  Noot

1616 harpoenier*
16 okt. sloepstuurder* f.375** f.47,50** -   1)

lijnschieter*

1616
16 okt. speksnijder* f.125** f.10** -    2)

1617 harpoenier*
3 april sloepstuurder* f.60 f.83,33 -   3)

lijnschieter*

1617 harpoenier*
3 april sloepstuurder* geen f.90 -   4)

lijnschieter*

1617 harpoenier* onver-
31 juli  sloepstuurder* meld f.62,50**    -    5)

lijnschieter*

1617
26 aug. speksnijder* f.125** f.10** -   6)

1618 harpoenier* onver-
9 mei sloepstuurder* meld f.62,50**    -    7)

lijnschieter*

1618
4 okt. speksnijder* f.208,25** f.10 (?) -   8)

1624 harpoenier
26 april sloepstuurder f.18 per f.70 -    9)

lijnschieter maand

1628 harpoenier*
16 okt. sloepstuurder* f.125** f.162,50** -   10)
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Pot de vin Vat-
Jaar Functie (potwijn) Visgeld geld  Noot

1631 harpoenier
13 feb. sloepsvolk f.100 f.159 -    11)

1632 harpoenier
8 dec. sloepsvolk f.180 f.125 -    12)

1633 harpoenier*
20 okt. Sloepsvolk* f.550 geen f.5,50  13)

1634 harpoenier
27 jan. sloepstuurder f.120 geen f.5 14)

lijnschieter

1634 harpoenier*
3 dec. sloepsvolk* f.550 geen f.5,10  15)

1642 harpoenier*
25 aug.  sloepstuurder* f.166,67** f.125** -    16)

1651 harpoenier*
15 sept. sloepstuurder* f.250 geen f.1,05  17)

1660 harpoenier*
28 sept. sloepstuurder* f.208,25** geen f.0,80  18)

1661
26,27,31 harpoenier* onver- geen f.1 19)

aug. sloepstuurder* meld

1663 harpoenier*
29 maart sloepstuurder* f.120 geen f.0,84**20)

1663 harpoenier* f.99,60**
27 sept. sloepstuurder* +f.60 geen f.0,84**21)

1668 harpoenier* f.100 geen f.0,85  22)
14 sept. sloepstuurder* f.50 geen f.0,50  22)

Sloepstuurder f.50 geen f.0,60  22)

1669 harpoenier* 'f.110 geen f.0,90  23)
26 sept. harpoenier* f.65 geen f.0,70  23)

Toelichting

Basken zijn aangeduid met een *, Nederlanders missen
de *.
Frans geld omgerekend in Nederlands· geld is aangeduid
met **. Gebruikt zijn de dcu, het livre tournois en de
sol of sou. 1 6cu is 3 livres tournois A 20 sous; dus
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1 6cu is 60 sous.
De wisselkoers tussen de Scu en de gulden heeft in de
17de eeuw nogal geschommeld, maar bij de omrekening is
uitgegaan van een standvastige parikoers van 1 6cu is
100 groten; een groot is een halve stuiver of f.0,025,
dus 1 6cu is f.2,50 Nederlands geld. Dit is de pari-
koers vermeld door Ricard  in „Le n6goce d' Amsterdam";
zie N.W. Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis","
P·585. Bijgevolg is een livre tournois f.2,50 : 3 is
f.0,833 en een sou is f.2,50 : 60 is f.0,04.

Noten

1) G.W. Kernkamp, „Stukken over de Noordsche Compag-
nie", in: „Bijdragen en Mededeelingen van het His-
torisch Genootschap", 19de deel, Utrecht 1898, p.366,
16 oktober 1616.

2) Kernkamp, „Stukken", p.367-368, 16 oktober 1616.

3) Kernkamp, „Stukken", p.368, 3 april 1617.
4) Kernkamp, „Stukken",   p.368, 3 april  1617.
5) Kernkamp, „Stukken", p.370, 31 juli 1617.

6) Kernkamp, „Stukken", p.370, 26 augustus 1617.
Vermeld is een „pot de vin" van 150 Scus tournois;
dit moet hoogstwaarschijnlijk livres tournois zijn,
daar ik nergens elders 6cus tournois heb gelezen en
het pot de vin in Scus h f.2,50 berekend bijzonder
hoog zou zijn. Berekend in livres tournois is het
pot de vin f.125; dit is evenveel als een Baskische
speksnijder op 16 oktober 1616 kreeg toegezegd:  zie
boven noot 2.

7) Kernkamp, „Stukken",   p.371,   9  mei  1618.

8) Kernkamp, „Stukken", p.371, 7 oktober 1618.

9) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.747
no.7, 26 april 1624.

10) Gemeente-archief Delft, notarieel archief no.1614,
p.138, notaris C. Coeckebacker, 16 oktober 1628.

11) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.148,
P.489, 13 februari 1631.

12) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.787,
notaris Verhey, 8 december 1632: Philips Pelt huurt
Nederlandse harpoeniers voor Johan Braem, walvisre-
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der te Kopenhagen.

13) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
256, p.227, 20 oktober 1633.

14) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
668, notaris J. Warnaerts, 27 januari 1634: Claes
Cool huurt voor de IJslandse Compagnie te Kopenha-
gen drie harpoeniers, drie sloepstuurders en drie
lijnschieters, allen Nederlanders.

15) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
402, p.25, 3 december 1634: Claes Cool huurt voor
de IJslandse Compagnie te Kopenhagen drie Baskische
harpoeniers en driemaal vier sloepsgasten (blijkbaar
Nederlanders).

16) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief, nota-
ris Capoen, 25 augustus 1642.

17) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
442, p.87, 15 september 1651, vergoeding van reis-
en verblijfkosten 8 dagen h 32 stuiver per dag voor
harpoenier en sloepstuurder samen.

18) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
731, p.171, 28 september 1660.

19) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
522, p.833, notaris V. Mustelius, 26, 27 en 31 au-
gustus 1661 , afrekening van commandeur Jan Pietersz

van der Velde met zijn Baskisch personeel: vergoe-
ding van reis- en verblijfkosten f.50 en 8 dagen
kostgeld h 32 stuiver per dag voor harpoenier en
Sloepstuurder samen.

20) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
739, p.68, notaris D. Block, 29 maart 1663.

21) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
739, p.71, notaris D. Block, 27 september 1663.

22) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
521, p.424, 14 september 1668.

23) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief  no.
522, p.474, 26 september 1669.
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TABEL 2 : STUURMAN

Pot de vin                              *Jaar Visgeld Vatgeld Bron
of handgeld

17. 8.1661          ?           ?      13 stuiver 16)

26,27 en
31. 8.1661          ?           ?      13 " 17)

8.1683          ?           -      13 " 21)

1684 f40 tot f60      -      13 tot 15 " 22)

1700 of 1701 f70          -      17 " 26)

1701 f70          -      15 " 25)

een der jaren
1702 - 1705 f60          -      16 " 27)

1711          ?          -      15 " 29)

6. 4.1745 f65         -      16* " 31)

10. 4.1745 f60          -      16 " 32)

12. 4.1745 f60          -      16 " 33)

12. 4.1745 f65          -      16+ " 34)

12. 4.1745 f65          -      16 " 35)

13· 4.1745 f60          -      16 " 36)

1747 f60          -      16   "        40)
28. 2.1747 f80          -      18 " 37)

3. 4.1747 f80          -      18 " 38)

1766 f80          ?      ?             41)

1766 f70          -      17 " 42)

1769 f70          -      17 " 43)

1770 f70          -      17 " 44)

1802 f85                 ?            45)
1802 f70          -      ?             46)

1815 f70          -      ?             47)

1819 f70          -                    48)

1823 f90 fl     ?             49)

* De noten staan hierachter op p. 314-318.



292

TABEL 3 : COMMANDEUR

Pot de vin Vatgeld
Datum        of      Visgeld (per kwar- Baardgeld

potwijn * teel traan)

1.12.1642 f150 + f350

10. 2.1653      -               8 stuiver

23· 5.1655 f100 + f100 12&  "

4. 2.1656 f50 + f350 2 1'

23· 2.1657 f100 18 " 50 stuiver
per 1000

14· 1.1661 f120 20 "

17· 8.1661 onvermeld 22 " % stuiver
per baard

26, 27 en f250 f12   30   "       1 stuiver
31. 8.1661 per baard

25·10.1661 f5O + f50 - 20 " + stuiver
per baard

12. 4.1662 f250 + f250         25   "       + stuiver
per baard

30. 9.1671 f125 30 „ + stuiver
per baard
+ f25 voor
vol schip

?. 8.1683 onvermeld 22 "

1684 f100 tot 20 tot 30
f150 stuiver

12. 9.1690 f112 20 "

1701 f150 24 "
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Klaar- Lossen Andere **maken van BronVerering emolu-
van het het menten
schip  schip

9                ?      ?        9         2)

Gage f40 per   4)
maand

7)

11)

f125 voor 400 of meer 13)
kwartelen traan

f300 potwijn  15)
ingeval van
verlenging
contract

f9                16)

fl per kwarteel traan f40 17)

boven 200 kwartelen

f100 voor 400 kwartelen 30 stuiver 18)
traan + f50 voor elke 100 per walrus-
kwartelen traan boven 400 kop

f100 voor 400 of meer f30 f30 alle robben 19)
kwartelen traan

f2 per kwarteel traan 20)

voor meer dan 150 kwarte-
len + f25 voor 200 kwar-
telen

f25 21)

22)

23)

25)
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TABEL 3 : COMMANDEUR (vervolg)

Pot de vin Vatgeld
Datum of Visgeld (per kwar- Baardgeld

potwijn * teel traan)

1700 of f125 -    20 stuiver        -
1701

een der f125 - 20 "
jaren
1702-1705

1711 onvermeld f20 20 "   -

3. 4.1747 f150 -    30   "       30 stuiver
per 100

?· 4.1747 f125 onvermeld onvermeld        -

?. 4.1747 f125 onvermeld onvermeld        -

1747 f125 -    25 stuiver f25 per vis
voor 1 tot
200 vat, 50
stuiver voor
elk vat bo-
ven 200

* 2 bedragen in deze kolom betekenen betaling bij de
uitreis respectievelijk bij terugkomst

**De noten staan op p.314-318 hierachter.
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Klaar- Lossen Anderemaken van **
Verering emolu- Bronvan het het

schip schip
menten

26)

27)

f25 29)

f25 38)

f25 39)

f25 39)

f25 39)
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TABEL 4 : SPEKSNIJDER

Pot de vin, Visgeld voor  Vatgeld Baard-   *
Jaar potwijn of ontweiden (per kwa - Bron

handgeld ( ontweigeld) teel traan) geld

20. 9.1654 f58         f5       14 stuiver  -     5)

23·11.1654 f70 f12      15   "      -     6)

13· 9.1655 f70 flO 16   "      -     9)

17· 9.1656 f70 f10       16   "      -    12)

17· 8.1661      ?          f6       15 " -    16)

26, 27 en
31. 8.1661 f? + f40 flO 30 „ 4 st. 17)

?. 8.1683      ?          f8       ?           -    21)

1684      ?          f5       ?           -    22)

1700 of 1701 f75         ?        18 " -    26)

1701 f70         ?        15 " -    25)

1702/1705 f60         ?        15 " -    27)

1711      ? f2* 15 " -    29)

6. 4.1745 f65         ?        16+ " 31)

10. 4.1745 f70 .? 17 " 32)

12. 4.1745 f65         ?       16+ " -    33)

12. 4.1745 f60         ?        16 " -    34)

12. 4.1745 f65         ?        16*  " . -    35)

13· 4.1745 f65         ?        16+ " 36)

1747 f70         f7       17 " -    40)

28. 2.1747 f80.8st. ? 18   "      -    37)

1766 f80         ?        ?           -    41)

1766 f65         ?        17* " -    42)

1769 f70         f5       17   "      -    43)

1770 f70         f5       17 " -    44)

1802 185         2                    -    45)

1802 f70         ?        ?           -    46)

1815 f70         ?        ?           -    47)

1819 f70         ?        ?          -    48)

1823 f80         ?        ?           -    49)

* De noten staan hierachter op p.314-318.
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TABEL 5 : SPEKSNIJDERSMAAT

Pot de vin, Visgeld voor  Vatgeld (per    *
Jaar potwijn of ontweiden kwarteel Bron

handgeld (ontweigeld) t raan  )

17· 8.1661 f25 f2* f4 visgeld 16)

26, 27 en
31. 8.1661        ?           f5       14 stuiver 17)

6. 4.1745 f55           ?       15*
" 31)

10. 4.1745 f55            ?       15*
" 32)

12. 4.1745 f55           ?       15*
" 33)

12. 4.1745 f55          ?      15*
" 34)

12. 4.1745 155           ?       15*
„ 35)

13· 4.1745 f55           ?       16
" 36)

1747 f55 f21 15* " 40)

28. 2.1747 f70.9st.      ?       17
" 37)

1766 f60           ?       16*
" 41)

1766 f70           ?       ?             42)

1769 f60          f3       16 " 43)

1770 f60 f2+ 16 " 44)

1802 f75           2       ?            45)
1802 f60           ?       ?            46)

1815 f60           ?       ?             47)

1819 f60           ?       ?            48)

1823 f70           ?       ?            49)

* De noten staan hierachter op p.314-318.
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TABEL 6 : HARPOENIER

Pot de vin, Vatgeld       *
Jaar potwijn of Visgeld per kwarteel Bron

handgeld traan

8.10.1642 f80 17 stuiver     1)

3. 1.1643 f50 f100                    3)

25· 8.1655 f17 13 stuiver    8)

16. 9.1655 f70 15 " 10)

17· 9.1656 f65 16 " 12)

4.12.1659 f70 18 " 14)

17· 8.1661        ?                    13   "        16)

26, 27 en ) (? 7
" 17)

31. 8.1661) (? 6* " 17)

?. 8.1683        ?                    14 " 21)

1684 f40 tot f50 12 tot 14 " 22)

12. 9.1690 (f40 12 stuiver 23)
(f45                   13   "        23)

1701 f54 14 " 25)

1700 of ) (f70                   17   "        26)
1701      ) (f50 14 " 26)

een der jaren) (f60 15 " 27)
1702 - 1705 ) (f45 13 " 27)

1711        ?                    15,14 of
12 stuiver 29)

6. 4.1745 f50 15 " 31)

10. 4.1745 (f55 15 " 32)
(f50 15 " 32)

12. 4.1745 f50 15 " 33)

12. 4.1745 f50 15 " 34)

12. 4.1745 f45 15 " 35)

13· 4.1745 f50 15 " 36)

28. 2.1747 f60 16 " 37)

1747 f45 14+  "        40)

27. 2.1766 f55                                41)

1766 f50 15 " 42)

1769 f50 15 " 43)
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Pot de vin, Vatgeld       *
Jaar potwijn of Visgeld per kwarteel Bron

handgeld traan

1770 f50            -      15 stuiver 44)

16. 2.1802 f60 ?      ?             45)

25· 3.1802 f50            ?      ?             46)

5. 4.1815 f50 ? ? 47)

22. 3.1819 (f50                                 48)
(f36             ?      ?              48)

7. 3.1823 (f60            ?      ?             49)
(f32            ?      ?             49)

* De noten staan hierachter op p.314-318.
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TABEL 7 : (OPPER)TIMMERMAN

Pot de vin,                               *
Jaar potwijn of  Maandgeld Visgeld Vatgeld Bron

handgeld

17· 8.1661 f34 f34       -       -     16)

26, 27 en
31. 8.1661 f39 f39       ?       ?     17)

?. 8.1683 f36 f36 f2       -     21)

1684 f36 f36       ?       ?     22)

1701 f30 f30       ?       ?     25)

1700 of 1701 f40 f40      f3       ?     26)

1702/1705 f34 f34 f2       ?     27)

27· 9.1706 f36 f36       ?       ?     28)

1711 f36 f36 fl*      -     29)

6. 4.1745 f40 f40       -     3 st, 31)

10. 4.1745 f39 f39      f3             32)

12. 4.1745 f40 f40 fl       -     33)

12. 4.1745 f37 f37 fl       -     34)

12. 4.1745 f38 f38 fl       -     35)

13· 4.1745 f40 f40      f3       -     36)

1747 f42 f42      f4       -     40)

28. 2.1747 f41 f41 _    15 St. 37)

1766 f42 f42       9       9     41)

1766 f43 f43 f2       -     42)

1769 f38 f38      f3       -     43)

1770 f39 f39 f2       -     44)

1802 f40 f40       ?       ?     45)

1802 f69 f69       ?       ?     46)

1815 f40 f40       ?       ?     47)

1819 · f40 f40 f2       -     48)

1823 f44 f44 fl       -     49)

* De noten staan hierachter op p.314-318.
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TABEL 8 : (OPPER)KUIPER

Pot de vin,                                 *
Jaar potwijn of  Maandgeld  Visgeld  Vatgeld Bron

handgeld

17· 8.1661 f26 f26 16)

?. 8.1683 f28 f28       f3              21)

1701 f22 f22        ?        ?     25)

1700 of 1701 f36 f36        ?        ?     26)

1702/1705 f27 f27                 ?     27)

6. 4.1745 f26 f26 1 st. 31)

10. 4.1745 f28 f28 fl 32)

12. 4.1745 f26 f26       f3              33)

12. 4.1745 f24 f24 fl 34)

12. 4.1745 f26 f26 fl 35)

13· 4.1745 f28 f28 f2 36)

1747 f30 f30 f2 40)

28. 2.1747 f30 f30 4 st. 37)

1766 f28 f28        ?              41)

1766 f29 f29       f3              42)

1769 f29 f29       f3              43)

1770 f28 f28       f3              44)

1802 f30 f30        ?        ?     45)

1802 f30 f30        ?        ?     46)

1815 f30 f30        ?        ?     47)

1819 f30 f30 f2 48)

1823 f30 f30 fl 49)

* De noten staan hierachter op p.314-318.
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TABEL 9 : CHIRURGIJN OF MEESTER

Pot de vin Vergoeding
'Maand- Vis- Vat- voor kist BronJaar potwijn of

handgeld geld geld geld  met medi-
camenten

17. 8.1661 f32 f32 geen geen      ?      16)

?. 8.1683     ?       ?       ?   9 st.      ?      21)
1684 f28 f28      ?      ?       ?      22)
1701 f27 f27      ?      ? f27 25)

1700 of
1701 f29 f29      ?      ? f29 26)

1702/1705 f27 f27      2      9       ?      27)
1711 f25 f25 fl           -             ?           29)

6. 4.1745 f28 f28 -   1 st.             31)
10. 4.1745 f27 f27 fl      -              32)
12. 4.1745 f27 f27 fl      -       ?     33)
12. 4.1745 f25 f25 fl      -              34)
12. 4.1745 f27 f27 fl      -       ?     35)
13. 4.1745 f28 f28 f2      -       ?     36)

1747 f30 f30     f3      - . f30 40)
28. 2.1747 f28 f28 -   3 st.      ?      37)

1766 f28 f28 f2 -    ' f28 42)
1769 f28 f28 f2      - f28 43)
1770 f28 f28 f2      -       ?     44)
1802 f30 f30      ?      ?       ?      45)
1802 f30 f30      ?      ? f30 46)
1815 f33 f33      ?      ?       ?      47)

* De noten staan hieracHter op p.314-318.
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TABEL 10 : KOK

Pot de vin, Maand-Jaar potwijn of Visgeld  Vatgeld Bron*
handgeld geld

17· 8.1661 f25 f25      f4        -      16)

?. 8.1683 f26 f26      f3        -      21)

1684 f26 f26       ?        ?      22)

1701 f27 f27                ?      25)

1700 of 1701 f33 f33       9        ?      26)

1702/1705 f27 f27       ?        ?      27)

1711 f26 f26 f2*       -      29)
6. 4.1745 f28 f28 -    3 stuiver  31)

10. 4.1745 f28 f28 fl        -      32)

12. 4.1745 f29 f29 fl        -      33)

12. 4.1745 f28 f28 f2        -      34)

12. 4.1745 f28 f28 fl        -      35)

13· 4.1745 f28 f28      f3        -      36)

1747 f28 f28      f3               40)

28. 2.1747 f28 f28 -    3 stuiver  37)

1766 f28 f28       ?        ?      41)

1766 f29 f29 fl        -      42)

1769 f28 f28 f2        -      43)

1770 f28 f28 f2 -  ·          44)

1802 f30 f30       ?        ?      45)
1802 f30 f30                2      46)

1815 f30 f30       ?        ?      47)

1819 f30 f30 f2        -      48)

1823 f30 f30 fl       -      49)

* De noten staan hierachter op p.314-318.
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TABEL 11 : SCHIEMAN

Pot de vin.'  Maand-
Jaar potwijn of Visgeld  Vatgeld Bron*

handgeld geld

?. 8.1683        ?        f27      f3        -      21)

1700 of 1701 f35 f35      f4        -      26)

1702/1705 f26 f26      f3        -      27)

1711 f26 f26 f2+       -      29)

6. 4.1745 f28 f28 -    3 stuiver  31)

10. 4.1745 f28 f28 -3" 32)

12. 4.1745 f27 f27      f3        -      33)

12. 4.1745 f28 f28      f3        -      34)

12. 4.1745 f28 f28      f3        -      35)

13· 4.1745 f28 f28      f3        -      36)

1747 f27 f27 -    3 stuiver  40)

28. 2.1747 f27 f27 -       3     "          37)

1766 f28 f28       ?        ?      41)

1766 f28 f28      f3        -      42)

1769 f28 f28      f3        -      43)

1770 f28 f28      f3        -      44)

1802 f30 f30       ? ? 45)

1802 f30 f30       7               46)

1815 f30 f30       ?        ?      47)

1819 f30 f30 f2        -      48)

1823 f30 f30 fl        -      49)

*  De noten staan hie rachter  op p. 314-318.
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TABEL 12 : (HOOG)BOOTSMAN

Pot de vin Maand-
Jaar Visgeld  Vatgeld Bron*of handgeld geld

17· 8.1661        ?         ?       f4        -      16)

27, 28 en
31. 8.1661 f26 f26       ?        ?      17)

?. 8.1683        ?         ?        -    11 stuiver 21)

1684 f26 f26       ?        ?      22)

1700 of 1701 f35 f35       9        ?      26)

1701** f60 geen -    14 stuiver 25)

1702 - 1705 f27 f27       ?        ?      27)

6. 4.1745 f28 f28       ?     3 stuiver 31)

10. 4.1745** f55 geen - 15 " 32)

12. 4.1745 f50 f50 - 15 " 33)

12. 4.1745 f50 f50 -    15  "      34)

12. 4.1745 f55 f55 - 15 " 35)

1747 f29 f29      f3               40)

28. 2.1747 f30 f30       -     4 " 37)

3. 4.1747 f30 f30       -     4 " 38)

1766 f28 f28       ?        ?      41)

1766 f29 f29      f3        -      42)

1769 f28 f28      f3        -      43)

1770 f28 f28      f3        -      44)

1802 f30 f30       ?        ?      45)

1802 f30 f30                       46)

1815 f30 f30       ?        ?      47)

1819 f30 f30 f2        -      48)

1823 f30 f30 fl        -      49)

** Tevens harpoenier, derhalve partgelder, geen
maandgelder.

*  De noten staan hierachter op p.314-318.
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TABEL 13 : ONDERTIMMERMAN

Pot de vin.'  Maand-
Jaar potwijn of geld Visgeld  Vatgeld Bron*

handgeld

1711 f19 f19 fl        -      29)

6. 4.1745 f21 f21 -    1 stuiver  31)

12. 4.1745 f22 f22 fl        -      33)

12. 4.1745 f20 f20 fl        -      34)

12. 4.1745 f19 f19 fl        -      35)

13· 4.1745 f24 f24      f3        -      36)

28. 2.1747 f23 f23 -    1 stuiver  37)

1766 f22 f22       ?        ?     41)

1766 f23 f23 fl        -      42)

1769 f20 f20 fl        -      43)

1770 f 22 f22 fl        -      44)

1802 f24 f24       2        ?      45)

1802 f29 f29       ?        ?      46)

1815 f24 f24 f2        -      47)

1819 f24 f24 f2        -      48)

1823 f22 f22 fl        -      49)

* De noten staan hierachter op p. 314-318.
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TABEL 14 : ONDERKUIPER

Pot de vin, Maand-Jaar potwijn of Visgeld  Vatgeld Bron*
handgeld geld

17· 8.1661 f21 f21       ?        ?      16)

1711 f16 f16 fl        -      29)

28. 2.1747 f22 f22 -    1 stuiver  37)

1747 f22 f22 fl        -      40)

1766 f21 f21       ?        ?      41)

1766 f25 f25 fl        -      42)

1769 f20 f20 fl        -      43)

1770 f21 f21 fl        -      44)

1802 f23 f23       ?        ?      45)

1802 f27 f27       2        9      46)

1815 f20 f20       ?        ?      47)

1819 f26 f26 f2       -     48)
1823 f24 f24 fl        -      49)

* De noten staan hierachter op p.314-318.
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TABEL 15 : BOOTSMANSMAAT

Jaar Visgeld  Vatgeld Bron*
.Pot de vin Maand-
of handgeld geld

12. 4.1745 f22 f22      f3        -     35)

13· 4.1745 f24 f24      f3        -     36)

1747 f21 f21      f3        -     40)

1802 f24 f24                ?     45)

1802 f27 f27       2        9     46)

1815 f25 f25       7        ?     47)

1819 f22 f22 f2        -     48)

1823 f22 f22 fl        -     49)

* De noten staan hierachter op p. 314-318.
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TABEL 16 : (VOL)MATROOS

Pot de vin, Vat-     *Jaar potwijn of Maandgeld Visgeld Bron
handgeld geld

17· 8.1661 f22; f18; f22; f18; fl*        -     16)
f17 f17

27, 28 en f20; f18 f20; f18    ?          ?     17)
31. 8.1661

?. 8.1683 f19; f18; f19; f18;   ?          ?     21)
f17 f17

1684 f20; f19; f20; f19;   ?          ?     22)
f18 f18

28. 7.1701 f20 f20 fl*        -     24)

1701 f17 f17         9          ?     25)

1700 of f26 tot f26 tot f2 tot     -     26)
1701 f20 f20 fl

1702/1705 f18 tot f18 tot fl tot     -     27)
f16 f16 nul

1711  f18; f17 f18; f17 fl         -     29)

1742 f19 f19         ?          ?     30)

1743 f22 f22         ?                30)

6. 4.1745 f20 f20         -         1 st. 31)

10. 4.1745 f20 f20 fl         -     32)

12. 4.1745 f20; f19; f20; f19; f3; fl     -     33)
f18 f18

12. 4.1745 f20; f19; f20; f19; f3; fl     -     34)
f18 f18

12. 4.1745  f20; f19;   f20; f19; f3; fl -     35)
f18 f18

13· 4.1745 f21; f20; f21; f20; fl        -     36)
f19; f18 f19; f18

28. 2.1747 f20; f19 f20; f19 - 1 st. 37)
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TABEL 16 : (VOL)MATROOS (Vervolg)

Pot de vin, Vat-     *Jaar potwijn of Maandgeld Visgeld Bron
handgeld geld

1747  f20; f19; f20; f19; flt; fl - 40)
f18 f18

1766 f20; f19; f20; f19;   ?          ?     41)
f18 f18

1766 f24; f23; f24; f23; fl         -     42)
f22 f22

1769  f19; f18 f19; f18 f3; fl     -     43)

1770 f19 f19 fl         -     44)

1802 f20; f19 f20; f19    ?          ?     45)

1802 f25 tot f25 tot     ?          ?     46)
f20 f20

1815 f20 f20         ?          ?     47)

1819 f19 f19 f2         -     48)

1823 f20 f20 fl         -     49)

* De noten staan hierachter op p. 314-318.
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TABEL 17 : LICHTMATROOS

Pot de vin, Vat-     *Jaar potwijn of Maandgeld Visgeld Bron
handgeld geld

1701 f17 f17            ?       ?     25)

10. 4.1745  f17; f16 f17; f16 fl       -     32)

12. 4.1745 f17 f17 fl       -     33)

12. 4.1745 f17; f16; f17; f16; fl       -     34)
f15; f14; f15; f14;
f12 f12

12. 4.1745 f17; f16; f17; f16; fl       -     35)
f15; f12 f15; f12

13· 4.1745 f18; f17; f18; f17; fl       -     36)
f16; f15; f16; f15;
f14; f13 f14; f13

1766 f17; f16 f17; f16 fl       -     41)

1769  f17; f16; f17; f16; fl       -     43)
f15 f15

1770 f17 f17 fl       -     44)

1802  f17; f16 f17; f16       ?       ?     45)

1802 f16 f16            ?       ?     46)

1815 f19 f19            ?       ?     47)

1819 f18; f17; f18; f17; f2             48)
f16 f16

1823 f19; f18; f19; f18;     fl       -     49)
f17 f17

* De noten staan hierachter op p. 314-318.
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TABEL 18 : KOKSMAAT

Pot de vin,
Jaar potwijn of  Maandgeld Visgeld Vatgeld Bron*

handgeld

?. 8.1683 f15 f15       ?       ?     21)

1701 flO f10       ?       ?     25)

1700 of 1701 f19 f19       ?       ?     26)

1702/1705 f11 f11       ?       ?     27)

1711 f12 f12       ?       ?     29)

6. 4.1745 f13 f13       -     1 st. 31)

10.4.1745 f11 f11 fl      -     32)

12. 4.1745        f9         f9       fl      -     33)

12. 4.1745        f7         f7       -       -     34)

12. 4.1745        f6         f6       -       -     35)

13· 4.1745 f12 f12       fl      -     36)

28. 2.1747 f18; f16 f18; f16     -     1 st. 37)

1747 f13 f13 fl      -     40)

1766 f12 f12       ?       ?     41)

1766 f13 f13 fl      -     42)

1769 f13 f13 fl·     -     43)

1770 f13 f13 fl      -     44)

1802 f12 f12 ? ? 45)

1802 f12 f12       ?       ?     46)

1815 f12 f12       ?       ?     47)

1819 f12 f12 f2      -     48)

1823 f12 f12 fl      -     49)

* De noten staan hierachter op p.314-318.
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TABEL 19 : KAJUITSJONGEN OF KAJUITSWACHTER

Pot de vin,
Jaar potwijn of  Maandgeld Visgeld Vatgeld Bron*

handgeld

?. 8.1683 f8 f8       ?       ?     21)

1701 f10; f6 f10; f6     ?       ?     25)

1700 of 1701 f15 f15 f2       -     26)

1702/1705 f11 f11 fl       -     27)

1711 flO f10       ?       ?     29)

6. 4.1745        f9         f9       ?       ?     31)

10. 4.1745        f8 f8 fl            32)

12. 4.1745        f9         f9      fl       -     33)

12. 4.1745        f5         f5       -       -     34)

12. 4.1745        f6         f6      fl       -     35)

13. 4.1745 flO f10       -            36)

28. 2.1747        f9         f9       -     1 st. 37)

3. 4.1747 f13 f13 fl            -        38)

1747 f11 f11       -     1 st. 40)

1766 flO f10       ?       ?     41)

1766        f9         f9      fl       -     42)
1769 flO flO fl       -     43)

1770        f8 f8 fl       -     44)
1802 flO f10       ?       ?     45)
1802 flO f10       ?       ?     46)

1815 f8 f8       ?       ?     47)

1819        f6         f6       ?       ?     48)
1823 flO flO fl        -      49)

* De noten staan hierachter op p.314-318.
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NOTEN BIJ DE TABELLEN 2 TOT EN MET  19
IN BIJLAGE  I

1) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
1569, p.473, notaris P. Capoen, 8 oktober 1642.

2) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
1502, p.94, notaris Jan Volkertsz Oli, 1 december
1642; 2 kooplieden te Emden, Oost-Friesland, huren
Cornelis Jansoon Keyser van Jisp als commandeur.

3) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief  no.
1570, P.15, notaris P. Capoen; 3 januari 1643  huurt
men een harpoenier van Osterrisdr, Noorwegen.

4) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
2114A, p.60-61, notaris J. Thielmans, 10 februari
1653; Abraham Pelt, koopman te Amsterdam,huurt voor
Goddert Braem te Kopenhagen een schipper-en-comman-
deur of commandeur-en-stuurman.

5) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.505,
p.509, notaris V. Mustelius, 20 september 1654.

6) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.505,
p.617, notaris V. Mustelius, 23 november 1654.

7) Rijksarchief Haarlem, notarieel archief Jisp, no.
2980, notaris D. Ackerman, 23 mei 1655·

8) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.506,
p.400, notaris V. Mustelius, 25 augustus 1655.

9) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.506,
P.421, notaris V. Mustelius, 13 september 1655;  hiur
van harpoenier-en-speksnijder.

10)Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.506,
P.466, notaris V. Mustelius, 16 september 1655.

11)Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
2141, p.27, notaris Nic. van Born, 4 februari 1656;
Philips Pelt, koopman te Amsterdam, huurt voor de
Groenlandse Compagnie te Kopenhagen Pieter Reyniers
van Ditmarsen als schipper-en-commandeur.

12)Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.507,
P.346, notaris V. Mustelius, 17 september 1656.

13)Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
2745, notaris P. van Buytene, 23 februari 1657.
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14) Rijksarchief Haarlem, notarieel archief Jisp, no.
2980, notaris D. Ackerman, 4 december 1659.

15) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
2756, notaris P. van Buytene, 14 januari 1661.

16) Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Collectie
Michiel Adriaensz de Ruyter, Aanwinsten 1896, no.
XCV, 181, 17 augustus 1661;  afrekening met het volk
van het schip de 'Liefde', commandeur Lambert Hen-
dricksz.

17) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
514, p.833, 26, 27 en 31 augustus 1661;  afrekening
met het volk van het schip de 'Gouden Leeuw', com-
mandeur Jan Pietersz van de Velde.

18) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
539, p.331, 25 oktober 1661; commandeur Cornelis
Dircx de Vrome voor 1662 gehuurd.

19) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
705, p.18, 12 april 1662; huurcontract met comman-
deur Jan Pietersz van de Velde.

20) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
1078, p.276, 30 september 1671.

21) Gemeente-archief Amsterdam, archief Burlamachi,
augustus 1683;  afrekening met bemanning van schip
de 'Jupiter', commandeur Claas Vlysman.

22) P.P. van S., „Korte beschri ving om een Groeniand-
vaerder uit te rusten (enz.)" in: „De seldsaame en
noit gehoorde walvisvangst voorgevallen bij Sint-
Annaland in 't jaar 1682 den 7 october, midsgaders
een pertinente beschrijvinge van de geheele Groen-
landsche vaart", Leiden 1684, p.14 en volgende.

23) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
457OB, notaris J. Backer, 12 september 1690; Jan
Mortier huurt  voor Jan Tourton, beiden  kool.man  te
Amsterdam, een commandeur, 4 harpoeniers en een
sloepstuurder.

24) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
5288, notaris S. van Sevenhoven, 28 juli 1701; ver-
klaring van matrozen van FKhr en Terschelling.

25) Ludwig Brinner, „Die deutsche Grdnland fahrt",  Ber-
lijn 1913, p.69; stuk in staatsarchief te Aurich,
waarschijnlijk van 1701 (betreft vermoedelijk een
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walvisschiF uit Emden uitgevaren.   C.d.J.).

26) C.G. Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", 's-Gra-
venhage 1728, p.340, jaar 1700 of 1701.

27) C.G. Zorgdrager, „Groenlandsche Visscherij", 's-Gra-
venhage 1728, p.341, een der jaren 1702-1705.

28) Rijksarchief Haarlem, notarieel archief Zaandam, no-
taris Ph. v.d. Stengh, 27 september 1706.

29) J. Honig Jzn. Jr. Historische, Oudheid- en Letter-7,

kundige Studion", deel 2, Zaandijk 1867, p.82-84;
afrekening met bemanning van 'De twee papierkoopers',
commandeur Symon Cornelisz Hottentot, 1711.

30) Ludwig Brinner, „Die deutsche Gr8nlandfahrt",   Ber-
lijn 1913, P.69, noot 2:  in 1742 maandgeld voor
volmatroos f.19, in 1743 f.22.

31) Rijksarchief Haarlem, notarieel archief Zaandam, no-
taris M. Beets, 6 april 1745; monsterrol schip de
'Louwrens', commandeur Pieter Jansz Groen, van Wijk
op Zee.

32) Rijksarchief Haarlem, notarieel archief Zaandam, no-
taris M. Beets, 10 april 1745; monsterrol van schip
de 'Bruynvis', commandeur Pouwels Dirksz van FBhr.

33) Rijksarchief Haarlem, notarieel archief no. 5987,p.97,
notaris M. Beets, 12 april 1745; monsterrol van de
'Maria Alida', boekhouder Jan Louwe Jr., commandeur
Freedrick Karstensz, alle rangen (behalve comman-
deur) handgeld, vatgeld, maandgeld, visgeld, wijn-
koop.

34) Rijksarchief Haarlem, notarieel archief Zaandam no.
5987, p.98, notaris M. Beets, 12 april 1745;  mon-
sterrol van de 'Hendrik', boekhouder Jan Louwe Jr.,
commandeur Jan Dirks van 't Feur (d.i. FMhr), alle
rangen (behalve de commandeur) handgeld, vatgeld,
maandgeld, visgeld, wijnkoop.

35) Rijksarchief Haarlem, notarieel archief Zaandam, no.
5987, p.99, notaris M. Beets, 12 april 1745;  mon-
sterz·ol  van ' 's Lands Welvaaren', boekhouder J. Louwe
Jr., commandeur Pieter Dirksz, alle rangen (behalve
de commandeur) handgeld, vatgeld, maandgeld, vis-
geld, wijnkoop.
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36) Rijksarchief Haarlem, notarieel archief Zaandam, no.
5987, P.102, notaris M. Beets, 13 april 1745;  mon-
sterrol van de 'Hollandia', boekhouder Michiel
Bruynvis, commandeur Symon Claasz Keuken, alle rang-
en (behalve de commandeur) handgeld, vatgeld, maand-
geld, visgeld, wijnkoop.

37) Hans Linke, „Die geschichte der Borkumer WalfUnger-
familie Meyez·"; Nordwestdeutscher Verlag Ditzen &
Co., Bremerhaven 1970, p.76-80, monsterrol van het
schip de 'Elisabeth', commandeur Pieter Meyer, 28
februari 1747, van Zaandam naar Straat Davis, nota-
ris Michiel Geerts te Zaandam.

38) Rijksarchief Haarlem, notarieel archief Zaandam, no-
taris M. Beets, 3 april 1747; monsterrol schip de
'Twee gebroeders', commandeur Jacob Simonsz Kleyn.

39) Rijksarchief Haarlem, notarieel archief Zaandam, no-
taris M. Beets, april 1747, monsterrollen.

40) A.H. Stibolt, „Naermere Besvarelse (enz.)", in „Det
Kongelige Danske Landhuusholdnings Selskabs Skrif-
ter,   Forste Deel", Kopenhagen 1776, p.377-394,   „An-
hang",   monsterrol van schip  de   ' Jan', commandeur
Simon Jansz Walig in 1747.

41) Gemeente-archief Amsterdam, monsterrol van schip
'Hogenboom', commandeur Hillebrand Kersyes, 27 fe-
bruari 1766.

42) Scheepvaarthistorisch Museum Amsterdam, Journaal van
schip 'Westvriesland', commandeur Jan Groot, in 1766.

43) Scheepvaarthistorisch Museum Amsterdam, Journaal van
schip 'Westvriesland', commandeur Jan Groot, in 1769.

44) Scheepvaarthistorisch Museum Amsterdam, Journaal van
schip 'Westvriesland', commandeur Jan Groot, in 1770.

45) Gemeente-archief Amsterdam, Monsterrcl van schip
'Hollandia', commandeur Dirk Gerritsz Swart, 16 fe-
bruari 1802.

46) Gemeente-archief Amsterdam, monsterrol schip de
'Eendracht', commandeur Claas Broertjes, 25 maart
1802.

47)  Gemeente-archie f Amsterdam, monster·J·ol  Finkschip
'Groenland', commandeur Jacob Broertjes, 5 april
1815.
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48) Gemeente-archief Amsterdam, monsterrol pinkschip
'Groenland', commandeur Jacob Broertjes, 22 maart
1819.

49) Gemeente-archief Amsterdam, monsterrol pinkschip
'Groenland', commandeur Frans Douw, 7 maart 1823.
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TABEL 20 : AFREKENING VAN DE 'JUPITER', 1683

Afrekening  met de bemanning  van het schip  de ' Jupiter',
commandeur Claas Cornelisz Vlysman, met 32 eters, reis-
duur van 24 april tot 20 augustus 1683, d.i. 2 maanden
en 26 dagen; de vangst was 15 walvissen welke 445 kwar-
telen traan opleverden.1)

Totaal ontvang-
Maand- Vat- Vis- en, zonder

geld geld geld  handgeld, in Noot
guldens en
stuivers 2)

Partgelders
Commandeur geen 22st geen f.672/19      3)
Stuurman 13St f.289/-
Bootsman-
harpoenier      "      11st     "       f.244/15

Harpoenier      " 14st f.311/10
Chirurgijn      "       9st     "       f.200/5       4)

SpeksnijdeI·     " geen f.8 f.120/-       5)

Maandgelders
Kok f.26     " f.3 f.120/10
Schieman f.27 f.3 f.131/-       6)

(Opper-)
timmerman f.36 f.2 f.134/10

(Vol)matroos-
sloepstuurder f.19 f.3 f.101/11

Opperkuiper f.28     " f.3 f.126/6

Onderkuiper f.21     " geen f. 60/18

(Vol)matroos-
lijnschieter f.20     " 30st f. 80/10

(Vol)matroos f.].9     " geen f. 55/12
f.18 f. 52/-
f.17     "       "       f. 49/7

Koksmaat f.15             "       f. 43/10

Kajuitsjongen f. 8   "     "     f. 24/-

1) Bron: Gemeente-archief Amsterdam, archief Burlamachi.

2) Totaal uitbetaalde handgeld (v66r de reis) is
f.894/15, niet verder gespecificeerd.
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3) Specificatie:  vatgeld f.489/10, baardgeld f.158/9,
nalopen van het schip f.25.

4) Het is ongebruikelijk, dat de chirurgijn partgelder
was en waarschijnlijk als harpoenier dienst deed;
deze combinatie is hier te verklaren uit de kleine
bemanning van de 'Jupiter': 32 eters in plaats van
40 tot 45 eters op de meeste walvisschepen.

5) De speksnijder kreeg ongetwijfeld vatgeld in zijn
andere bediening, waarschijnlijk als harpoenier.

6) Hieronder f.7/10 premie voor het schieten van een
vis, vermoedelijk als invaller voor een harpoenier.
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TABEL 21 : AFREKENING VAN 'DE TWEE PAPIERKOOPERS', 1711

Afrekening met de bemanning van het schip 'De Twee Pa-
pierkoopers', commandeur Symon Cornelisz Hottentot, met
44 eters; reisduur 4 maanden en 17 dagen, in het jaar
1711. 1)

Totaal ontvangen,
Maand- zonder handgeld,

Vatgeld Visgeldgeld in guldens en
stuivers

Partgelders

Commandeur geen f.1 f.20 f.328/-     2)

Stuurman      "    15 st geen f.137/5     3)

Speksnijder     "

Speksnijders-
maat            "     15 st f.2/10 f.139/15

Harpoenier      '     15 st geen f.124/15
14 St " f.114/2
12 st " f.100/6     4)

Maandgelders

(Opper)tim-
merman f.36 geen f.1/10 f.174/18

Schieman f.26 " f.2/10 f.136/4

Kok f.26 " f.2/10 f.136/4

Chirurgijn f.25  . " f.1 f.121/3

Ondertimmer-
man f.19    " f.1 f. 93/16

Onderkuiper f.16    " f.1 f. 80/1

(Vol)matroos f.18 " f.1 f. 89/4
f.17 f.1 f. 84/12/8

Koksmaat f.12    " geen f. 54/16

Kajuits-
wachter f.10    "      "          f. 45/13

1) Bron: J. Honig, De Groenlandsche en Straat Davissche
visscherij, in: Studian, deel 2, p.82-84; het uit-
betaalde handgeld of potwijn is in de afrekening
blijkbaar niet vermeld.

2) Hieronder f.25 „voor naloopen of schippershuur",
d.w.z. toezicht houden op uitrusten en lossen van het
schip.
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3) Hieronder f.15 „voor 't vinden van vijf der visschen",
d.w.z. voor het signaleren van walvissen.

4)  Hieronder  f. 2/10  „voor   ' t vinden  van een halve visch".

Opmerking: Enige bemanningsleden kregen in een bepaalde
bediening visgeld, namelijk de sloepstuurders f.2/10 per
gevangen walvis. De voorzanger kreeg voor zijn dienst
f.3/3.
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BIJLAGE II

TABEL 1

PRIJZEN VAN OLI6N EN VETTEN OP DE AMSTERDAMSE BEURS

DIERLIJKE OLIaN EN VETTEN

Groen- Robbe- Lever- Lever- Oosterse
landse traan traan traan talk

Jaar traan gls per gls per gls per gls per
gls per kwarteel ton kwarteel  100 pond
kwarteel

1)        1)        2)        1)

1609 40,50 47,00 94,00

1610

1619 22,50

1620

1621

1622

1623

1624 44,58 43,88 87,76 19,07

1625 48,18 19,55

1626 48,15 16,75

1627 48,50

1628 48,50 46,00 92,00 18,00

1629 18,00

1630 54,94 48,50 97,00 17,75

1631 57,54 47,20 60,00 120,00 16,01

1632 56,00 51,50 55,50 111,00 16,78

1633 60,00 54,25 56,00 112,00 18,00

1634 56,00 54,00 19,00

1635 47,67 46,00 92,00

1636 40,38 38,00 76,00 18,31

1637 36,00 33,50 67,00 17,OC

1638 31,00 33,50 31,75 63,50 15,50

1639
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TABEL 1 (Vervolg)

Groen- Robbe- Lever- Lever- Oosterselandse traan traan traan talkJaar traan
gls per gls per gls per gls pergls per

kwarteel kwarteel ton kwarteel  100 pond

1)        1)        2)        1)

1640 40,50 37,50 75,00 21,50
1641 54,25 50,00 100,00 28,50
1642 49,00 42,30 84,60 23,77
1643 40,13 34,00 68,00 18,50
1644

1645 31,13 32,00 64,00 18,00
1646 27,63 17,52
1647

1648 37,28 38,00

1649 43,50 43,00 23,12
1650 48,67 43,00 24,00
1651 37,50 23,00
1652 45,00 23,00
1653 60,00 22,50
1654 60,70 22,50
1655

1656

1657

1658

1659

1660

1664 39,50 22,50
1665 58,50 19,75
1669 39,17 34,20 15,29

Bronnen:

Robbetraan:  W.J. van Hoboken, „Prijzen van traan en
walvischbaarden in Nederland 1609-1811", scriptie in
Economisch-Historisch Archief, 's-Gravenhage, 1934,
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46 pp. met diagrammen, ongepubliceerd, Bijlage I p.20.

Groenlandse traan (Greenland whale-oil):  N.W. Posthu-
mus,   „Nederlandsche prijsgeschiedenis", deel een,
E.J. Brill, Leiden 1943, p.84.

Levertraan (Cod-liver oil):  Posthumus, p.77-78.

Oosterse talk (Baltic tallow):  Posthumus, p.247-248.

1) Een kwarteel is 232,8 liter.

2) Een ton is * kwarteel, d.i. 116,4 liter.
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TABEL 2

PRIJZEN VAN OLIaN EN VETTEN OP DE AMSTERDAMSE BEURS

PLANTAARDIGE OLI6N EN VETTEN

Raapolie Lijnolie Raapolie Lijnolie
Jaar gls per gls per gls per gls per

aam 1) aam 1) kwarteel 2) kwarteel  2)

1609 35,88 35,88 58,62 58,62

1619

1620

1621

1622

1623

1624 35,57 34,28 58,11 56,00

1625 35,50 33,31 58,00 54,42
1626 36,56 32,94 59,73 53,81

1627

1628 35,50 35,00 58,00 57,18

1629

1630 41,13 37,00 67,19 60,45

1631 44,58 39,56 72,83 64,63

1632 54,50 50,50 89,04 82,50
1633 49,00 44,88 80,05 73,32

1634 42,00 40,00 68,62 65,35

1635 50,00 44,33 81,69 72,42

1636 39,25 36,00 64,12 58,81

1637 34,50 31,75 56,36 51,87

1638 36,50 30;75 59,63 50,24

1639

1640 47,00 42,00 76,78 68,62
1641 52,33 49,33 85,49 80,59
1642 52,00 49,00 84,95 80,05

1643 40,63 43,75 66,38 71,47
1644
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TABEL 2 (Vervolg)

Raapolie Lijnolie Raapolie Lijnolie
Jaar gls per gls per gls per gls per

aam 1) aam 1) kwarteel 2)  kwarteel 2)

1645 40,95 38,70 66,90 63,22

1646 38,04 33,96 62,15 55,48

1647

1648 35,00 32,75 57,18 53,50

1649 42,75 32,88 69,84 53,72

1650 39,20 32,00 64,04 52,28

1651 45,00 36,00 73,52 58,81

1652 40,00 37,50 65,35 61,26

1653 44,17 45,92 72,16 75,02

1654 44,00 45,30 71,88 74,01

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664 37,00 38,00 60,45 62,08

1665 41,00 43,00 66,98 70,25
1666

1667

1668

1669 39,88 36,13 65,15 59,03

Bron: N.W. Posthumus, „Nederlandsche prijsgeschiedenis",
deel een, E.J. Brill, Leiden 1943;  Raapolie (Rape-oil)
p.251, Lijnolie (Linseed-oil) p.438-439.

1) Een aam·zaadolie is 142,5 liter (N.W. Posthumus,
p.LIV).

2) Een kwarteel traan is 232,8 liter.
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TOELICHTING BIJ DE TABELLEN EN GRAFIEKEN

IN BIJLAGE  II

Prilzen

Mijn voornaamste bron voor de aangehaalde prijzen
van walvistraan, levertraan, talk, raapolie en lijnolie
is N.W. Posthumus, „Nederlandsche prijsgeschiedenis",
deel een, Leiden 1943. Deze verzameling prijsstatis-
tieken heeft het grote voordeel, dat zij gebaseerd is op
oorspronkelijke, controleerbare gegevens, namelijk ge-
drukte prijscouranten in Amsterdam gepubliceerd.   De
werken van Zorgdrager en Van Sante bevatten reeksen
prijscijfers van walvistraan en raapolie, maar de her-
komst van deze cijfers is onbekend; zij zijn voor het
onderhavige werk niet gebruikt, want zij vangen aan om
of nabij het jaar 1670. Posthumus' prijsreeksen hebben
het nadeel, dat het aantal afgedrukte prijscijfers van
jaar tot jaar veel varieert, zodat het jaargemiddelde
van deze cijfers nu eens op 12, dan weer op 4 of slechts
6dn prijsnotering berust, en dat voor verscheidene jaren,
soms enige jaren achtereen, geen prijscijfers bekend
zijn.

Niettemin zijn Posthumus' prijsreeksen de volledig-
ste; men moet ze dan ook gebruiken, hoe·onvolmaakt ze
soms ook zijn. Soms kan men ze aanvullen met prijsno-
teringen uit andere bronnen, bijvoorbeeld uit notariole
contracten, ook al zijn die prijsnoteringen op andere
wijzen tot stand gekomen en niet geheel met de beurs-
prijzen in Posthumus' reeksen vergelijkbaar.

Inhoudsmaten

Het bepalen van de inhoud van vroegere inhoudsmaten,
zoals kwartelen spek, okshoofden en kwartelen traan, va-
ten levertraan en amen raapolie, in hedendaagse maten,
zoals liters, en het vaststellen van de verhouding tus-
sen de vroegere maten leveren moeilijkheden op wegens
het uiteenlopen hiervan in tijd, plaats en produkt.   De
oude gepubliceerde bronnen zijn op dit punt dikwijls
vaag of stemmen niet overeen, en bij het invoeren van
metrieke maten in de 19de eeuw heeft men niet altijd de
oude voormetrieke maten nauwkeurig bepaald omdat men de
verhouding tussen oude en nieuwe maten zo eenvoudig mo-
gelijk wilde maken.

Toch is het noodzakelijk om de·vroegere inhoudsma-
ten om te rekenen in hedendaagse om ze onderling verge-
lijkbaar te maken en om de prijzen der verschillende
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oliMn en vetten op 66n noemer te kunnen brengen.
Oude bronnen voor Nederlandse maten en gewichten

zijn:
C. van Leeuwen, Schoolboeck der wynroeveryen";.
Amsterdam 1663

J.P.    Ricard, „Le ndgoce d' Amsterdam" ; Rouaan   1723 ,
p.19-20

J. Lulofs, Grondbeginselen der wijnroey- en peil-"
kunde"; Leiden 1764

„De Koopman", deel een, no.25, Amsterdam 1768,
p.196.

Deze schrijvers stemmen overeen, dat een kwarteel
gelijk is aan een vierde okshoofd walvistraan en ver-
deeld is in 12 steekan of steekkan, elk van 16 mengelen;
dus 1 kwarteel is 192 mengelen.

Men moet echter weten, dat de oude walvisvaarders
met een kwarteel traan een inhoud van 12 steekan bedoel-
den, maar met een kwarteel spek een inhoud van 17 tot 18
steekan, omdat zob kwarteel spek bij het koken ongeveer
een kwarteel traan van 12 steekan uitleverde. Zie op
dit punt Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.335,
370; „De Rijper Zeepostil", p.356; Tegenwoordige"
Staat der Vereenigde Nederlanden", deel een, p.608, en
Muller Noordsche Compagnie", p.129 noot 2."

Hedendaagse schrijvers, o.a. Posthumus, „Nederland-
sche prijsgeschiedenis", p.LV, stellen een steekan op
19,4 liter, dus een kwarteel traan op 232,8 liter. Een
kwarteel walvisspek was derhalve 310 tot 349 liter. Een
mengel of mingel is ongeveer 1,2 liter.

Levertraan werd per vat of ton verhandeld. De in-
houd hiervan in liters is onzeker. Van Hoboken, „Prij-
zen van traan en walvischbaarden in Nederland", schrijft
op p.11 in dit verband:  „Makelaar A. Dijkman*) bezigt
in zijn prijscouranten voor levertraan tonnen van 6
steekan. Blijkbaar is dus een ton hetzelfde als een
smalton en gelijk aan + quarteel, dus als onze bereke-
ning van 1 quarteel juist is,116,4 liter. Dit klopt
ook met de prijzen, die voor een traansoort per quarteel
vaak ongeveer het dubbele zijn van die voor traan per
ton, en met het feit, dat 6 steekan of + quarteel ook de
gangbare maat was voor haringtraan."

Ik neem derhalve aan, dat levertraan werd verhan-
deld per vat of ton of smalton, gelijk aan een half
kwarteel, dus aan 116,4 liter.

De aam gold voor zaadolie in het algemeen 128 meng-
elen of 64 steekan, volgens o.a. Ricard, „Le ndgoce
d' Amsterdam " , p.1 9. Posthumus, p.LIV, stelt de aam
echter op 120 mengelen (hopelijk geen drukfout voor 128)
en op 142,5 liter. Ik heb deze inhoud voor de aam
raap- en lijnolie aangenomen.
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Opmerking

Voor de grafische uitbeelding van de prijzen van
olion en-vetten is de vorm van het staafdiagram gekozen,
omdat de bekende reeksen jaarprijzen vele en somtijds
grote gapingen vertonen. Ik geef boven het overbruggen
van deze gapingen door het trekken van rechte en m.i.
dus misleidende stippellijnen de voorkeur aan het staaf-
diagram, dat·de discontinuiteit der prijsreeksen onver-
bloemd toont.

*) Deze Amsterdamse beursmakelaar gaf in de tweede helft
der 18de eeuw eigen prijslijsten met beursnoteringen
Uit.

**************



65 - Grafiek 1 Prijzen van Groenlandse traan in guldens per kwarteel
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123- Grafiek 2 Prozen van vislevertraan in guldens per kwarteel
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90 - Grafiek 3 Prijzen van raapolie in guldens per kwarteel -
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Grafiek 4 Prijzen van lijnolie in guldens per kwarteel
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it.  Schets van de Groenlandse pakhuizen aan de Keizersgracht nos. 40,42
en 44 te Amsterdam, ontleend aan het "Grachtenboek" van Caspar Philips
jacobszoon, Amsterdam, 1768-1771. In de 19de eeuw zijn er blijkbaar
vensters bijgemaakt en heeft men de drie onderste groene luiken voorzien
van het opschrift "Groenland" in wit.
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Ill. Engelse kaart van Spitsbergen, gepubliceerd bij Thomas Edge, "Dutch,
Spanish, Danish Disturbance (etc.)", oorspronklijk gepubliceerd in "Purchas
his Pilgrimes', Londen, 1625. Van de tafrelen op de kaart stellen de nos. 2,
3,4,7,8, 9 en 10 de opeenvolgende fasen van de walvisvangst en -verwerking
voor, de nos. 5 en 6 de walrusvangst en no. 11 de berenjacht.
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IV. Kaart van "De Hollandtsche ofte Mourits-Bay" bij Noordwest-
Spitsbergen, door Jan Jansz, oorspronkelijk afgedrukt in Jacob Colom,
"Oprechte Vyerighe Colom", Amsterdam, 1651, herdrukt     o.a.     in
F.C. Wieder, "The Dutch discovery and mapping of Spitsbergen", Amster-
dam, 1919, plaat 19.
Let wel: Het Noorden is links.
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V. Schilderij van een Deens landstation aan de Noordelijke 1Jszee door
Abraham Speeck, rechtsonder gedateerd 1634, aanwezig  in het museum
Skokloster bij Stockholm
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VI. Schilderij van een Nederlands landstation aan de Noordelijke 1 szee,
toegeschreven aan Cornelis Willemsz de Man (1621-1706) en gedateerd 1639,
.ianwezig in het Rijksmuseum te Amsterdam, catalogusno. 1515a

De  toeschrijving aan Cornelis  de Man, geb. Delft 1621, overl. aidaar 1706, is
twijfelachtig, daar  hij  in  1639 nog slechts 18 jaar was. Het schilderij is in derechterbenedenhoek gesigneerd CDMAN 1639.
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gen    Nos.    V    en    VI.     Let    op het profiel   van de Berenberg links, ietwat

overdreven steil weergegeven.
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SUMMARY

The first volume of "History of old Dutch whaling,
1612-1642", deals with early whale-fishery,  with  the
factors of production (viz. enterprisers and providers
of capital; forms of enterprise; labour; material and

technique) which joined forces in Dutch whaling, and
with its first period 1612-1642, when it was largely mo-

nopolised by the "Noordsche of Groenlandsche Compagnie".
The intention is to describe this fishery in a second

volume dealing with the period from 1642 up to its ces-
sation in the middle of the 19th century.

Chapter I contains a brief biological description
of whales and seals and distinguishes between pre-capi-
talistic, early capitalistic and modern capitalistic
whaling. Early capitalistic whaling comprised the ac-
tivities of the Basques, the British, the Dutch and·
North Germans, and the North Americans. Modern capita-
lism was ushered in by the Industrial Revolution and was
initiated by the Norwegian, Svend Foyn, who invented the
mechanically propelled catching vessel and the heavy
harpoon gun circa 1870.

The author points out the difference between the
fishery that originated locally from pre-capitalistic
whaling, and that introduced from abroad. The British
and Dutch followed the example of the Basques and gra-
dually dispensed with Basque personnel so that the in-
dustry became entirely autochtonous. In this naturali-

sation process the fishery evinced a tendency to provin-
cialise, i.e. to move from the national centres of ship-
ping and commerce to smaller towns.

Chapter II sketches the origin of European whaling
in Norway, the rise of Basque whaling in the Middle Ages,
and of the British and Dutch fisheries circa 1600.

Arctic whaling as practised by Europeans passed
through three phases: (1) bay fishery from 1610 to cir-
ca 1670; (2) sea or coastal fishery from circa 1635 to
1670;  and (3) ice fishery from circa 1670 to the end of
the industry. The bay fishery was practised in the
fjords of Spitsbergen, Jan Mayen and Greenland and to a
lesser extent off North Norway and Iceland. There the
blubber was boiled to train-oil on shore stations. The
Dutch land station on Amsterdam Island off the coast of
Spitsbergen was one of repute.

Chapter III describes the class of Dutch whaling
enterprisers and the forms of enterprise. In the pe-
riod under review whaling was a new, risky enterprise
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requiring considerable capital and the shipowners were
mostly wealthy merchants living in the main Dutch ports.
They came from many different branches of commerce and
fisheries  and 'some  of them owned soaperies or cobblers'
shops, which were industries consuming whale-oil.

When the Noordsche Compagnie came to an end, the
fishery started to attract increasing numbers of small
merchants and capitalists, many of whom lived in the
Zaanstreek which, with Amsterdam, became the main centre
of the industry.

Conspicuous among the founders of the Noordsche
Compagnie were prominent merchants who had emigrated
from Belgium after her reconquest by the Spanish king in
1580-90; and conspicuous after the end of this Compag-
nie were the Baptists or Mennonites. especially numerous
in the Zaanstreek. Both groups of enterprisers were
very religious and showed more than average initiative,
inventiveness and parsimony.

The forms of enterprise in Dutch whaling were:  (1)
the part-ownership (partenrederij), (2) the pre-company
(voorcompagnie), and (3) the joint-stock company (aan-
delenmaatschappij). The Noordsche Compagnie was a ·com-
bination of pre-companies which became associated in
1614 and obtained a charter from the States-General.
The pre-company was a vague, loose partnership founded
for a few years by a group of capitalists; these wished
to undertake certain risky business ventures requiring
considerable capital, and often applied for a charter to
exclude competitors. The pre-company was the forerun-
ner of the joint-stock company.

The part-ownership was a very popular form of en-
terprise, consisting of an association of small capita-
lists who left the management of the ship and its fish-
ing equipment to the bookkeeper and the skipper or com-
mandeur. Large groups of the Dutch population became
partners  in the shipping trade and fisheries. Within
a few decades after the dissolution of the Noordsche
Compagnie the part-ownership had replaced the pre-com-
pany.

Joint-stock companies were rare and none of them
were commercial successes in the fisheries of the Dutch
and other nations, which furnishes further proof of the
typical early capitalistic nature of Dutch whaling.

Chapter IV deals with labour. The crews on the
Dutch whaleships lived in the ports where chambers of
the Noordsche Compagnie had been established, and in ad-
jacent villages. Initially the technical specialists,
who were harpooners, boat steerers and master flensers,
were Basques. Gradually they were replaced by Dutchand by about 1670 there were no Basques serving in Dutch
whaleships.

After the dissolution of the Noordsche Compagnie in
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1642 the Dutch whaling fleet grew rapidly and personnel
had to be found farther and farther away from the Dutch
ports. As in other sectors of the Dutch economy the
shipowners enlisted many men and boys from poorer Euro-
pean countries. Many ships officers hailed from Dutch
Friesland and the Dutch and German Wadden Islands. The

common sailors came from the adjacent coastal regions
and even from poor inland regions of the Netherlands,
Germany and Denmark (Jutland). On the average two-
thirds of the crews were foreigners.

The few wage figures available are printed in An-
nexure I. They show short-term fluctuations but a re-
markable long-term stability. During the second half
of the 18th century the merchant fleets of other Euro-
pean countries expanded, causing many whalers to trans-
fer to merchant ships.

Chapter V describes the ships, their equipment and
the whaling technique. In the time of the bay fishery
and in the first years of the sea fishery, land stations
on Arctic islands were used. Circa 1635 whalers who
wished to circumvent the charters of the Dutch, English
and Danish companies had recourse to coastal fishery and
dispensed with permanent land stations. When the bay
and sea fisheries declined between 1660 and 1670 owing
to the scarcity of whales, the whalers pursued them into
the floating ice and thus initiated the more dangerous
ice-fishery.

The end of bay fishery meant that blubber was no
longer boiled at stations on Arctic islands but was
transported to European ports and boiled in adjacent
try-works. Capital investment was reduced when land
stations became superfluous, thereby facilitating en-
trance of small capitalists to the industry.

During the first half of the 17th century the Bri-
tish and Dutch presumably improved the technique applied
by their tutors, the Basques. We have no details at
our disposal, except for a few unsuccessful Dutch inven-
tions, such as a tool for cutting blubber into finks, a
rocket harpoon or rocket lance and a method of pressing
baleen into artistic forms.

Chapter VI describes the Noordsche Compagnie,
founded in 1614 in Dutch ports by pre-companies who
wished to end mutual competition and to join forces to
oppose the vigorous foreign competition, especially that
of the English Muscovy Company.

The founders obtained a charter from the States-
General which excluded competition in the Republic and
was renewed up to 1642. The pre-companies were known
as chambers of the Noordsche Compagnie, but remained in-
dependent. They concluded a cartel for the sale of
whale-oil in the Republic and co-operated in the export
of whale-oil and in the sale of baleen. They did not
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amalgamate as the pre-companies who founded the Dutch
East Indian Company had done in 1602, because whaling
did not requirp as much capital as colonial trade and
the risk of foreign aggression was smaller.

After several years of hostilities the Noordsche
and the Muscovy companies demarcated their own spheres
of influence on the west coast of Spitsbergen and left
each other in peace. Of the other nations the Danes
were tolerated by the Dutch in their sphere and the Bas-
ques under French or Spanish flag were expelled. Con-
sequently, in 1635 they had recourse to sea fishery;
they boiled whale-oil in their ships instead of on the
shore of Spitsbergen.

In 1614 the Noordsche Compagnie discovered Jan
Mayen Island and there founded shore stations, undis-
turbed by foreign competitors. The company successful-
ly overcame the aggression and competition of foreign
whalers and enjoyed a domestic monopoly for the sale of
whale-oil, but ultimately had to yield to domestic com-
petitors. It first had to admit people of the province
of Zeeland to the cartel, then people from Rotterdam who
had founded the company but had established another com-
pany for whaling off Jan Mayen, and then peoFle of
Friesland. Resistance to its monopoly grew after 1630,
several competitors resorting to sea fishery for circum-
venting its charter, and in 1642 the States-General did
not renew its charter.

In the following years there was a general rush to
participate in whaling and to found land stations on
Spitsbergen. The whales became scarce in the fjords of
this archipelago and between 1660 and 1670 the bay fish-
ery petered out. In the same years the sea or coastal
fishery grew and withered, and after 1670 the ice fish-
ery expanded and flourished.

Finally Chapter VII deals with the sale of and the
markets for whale-oil and baleen, but as yet little is
known of the years covered by this book. The increase
in population and wealth in Europe during the 16th cen-
tury and the beginning of the 17th century gave a fillip
to the demand for oils and fats and whale-oil found a
good market. It was used as raw material by soap ma-
kers, as an additive material by garbers and manufactu-
rers of paint and tar, and as an illumination and medi-
cinal oil. In all these uses whale-oil had to compete
with seal oil, cod-liver oil and oils of rape seed and
linseed. Since the rise of whaling the global correla-
tion between the prices of whale-oil and of seed oils
has been well known. It is clear that high market pri-
ces of whale-oil encouraged the participation of new-
comers in whaling, with a consequent increase in the
opposition to the charter of the Noordsche Compagnie.

In contrast to the market for whale-oil, the outlet
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for the second product of whaling, baleen, was initially
limited and the small market was soon oversold. The
Noordsche Compagnie promoted efforts to find new uses
for baleen and the names and experiments of a few baleen
workers in the Netherlands are known to us. For the
rest the details in regard to the use and sale of baleen
in this period are as yet obscure.

**************
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NOTEN

HOOFDSTUK I: INLEIDING

1) Een belangwekkende vorm van overgang van vroegkapita-
listische naar modernkapitalistische walvisvangst
vindt men thans nog op de Azoren. Zie Robert Clark4

„Sperm whaling  in open boats  in the Azores",  in
„Norsk Hvalfangst-Tidende", 42ste jaargang Nr.  7,
juli 1953, P.265-277, verkort herdrukt zonder schrij-
versnaam in L.H. Matthews, ed., „The whale", Londen,
1968, p.146-152.

2) Hans Bogen, „Linjer  j den norske hvalfangsts histo-
rie",  Oslo, 1933, p.13: Concentratie is het kenmerk"

van de grote walvisvaart".
3) E.P. Hohman, „The American whaleman", p.9-10.

4) De ontstaansvoorwaarden voor de moderne walvisvaart

in Noorwegen zijn diepgaand geanalyseerd door Arne
Odd Johnsen, Causation problems of modern whaling","
in „Norsk Hvalfangst-Tidende", augustus  1947.

5) Ook voor andere takken van visserij geldt, dat zij
door de concentratie van internationale handel en

handelsscheepvaart in de grote havensteden worden af-
geschrikt van vestiging aldaar of worden uitgedreven.
In de 17de eeuw heeft Amsterdam tevergeefs getracht
rederij ter haringvangst aan te trekken en heeft Rot-
terdam zijn omvangrijke haringvisserij zien uitwijken

naar Vlaardingen en Maassluis. Zie T.S. Jansma, „De
economische en sociale ontwikkeling van het Noorden",
in „Algemene geschiedenis der Nederlanden", deel 6,
Utrecht, 1953, p.126.

6) Waar in deze paragraaf de bron niet vermeld is, heb
ik gebruik gemaakt van de algemene werken M.A. IJsse-
ling  en A. Scheygrond, „De zoogdieren van Nederland",
deel 2, 1943, p.385-453, Orde Walvisachtigen, en Orde
Zeeroofdieren (d.z. robben), - de artikelen „Cetacea"
en  „Seals"  in de „Encyclopaedia Britannica", uitgave
1963,  - C.F. Feltmann  en W. Vervoort, „Walvisvaart",
Gorinchem, 1949,  - E.J. Slijper, „Walvissen", Amster-
dam,1958. - Voor de goede orde vermeld ik, dat de
kleine zoogdierorde der Zeekoeien of Manati evenzeer
als de walvissen aan het waterleven aangepast is; ook
deze dieren worden in het water geboren en komen
nooit aan land en worden met de handharpoen gevangen.

7) Herman Melville, „Moby Dick, The whale", eerste druk
New York,1851; Frank T. Bullen, „The cruise of the
Cachalot, round the world after spermwhales", eerste
druk Londen, 1897.
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8) Volgens een wijdverbreid geloof, dat stand hield tot
en met de Middeleeuwen, was de tand van de narwal
afkomstig van het fabelachtige vierhoevige landdierde  eenhoorn of „unicorn".      Hi j bezat daardoor  to-
verkracht, o.a. de eigenschap aan vergif in spijzen
en dranken zijn werking te ontnemen. Daarom stel-
den hooggeplaatste mensen hoge prijs op het bezitervan. Zie M.A. van Andel, „Klassieke wondermidde-
len",  Gorinchem,1928 ,en  M.A. van Andel, „Voorzorgs-
maatregelen tegen vergiftiging aan de Middeleeuwschetafel",  in de „Nieuwe Rotterdamsche Courant", zondag
18 mei 1930, ochtendblad A.

9) Een van de vele Latijnse namen van de Noordkaper was
dan ook Balaena Biscayensis, thans in onbruik.

10) William Scoresby Jr An account of the Arctic re-., „
gions, with a history and description of the Nor-thern whalefishery", Edinburgh, 1820, 2 delen,  -D.F.   Eschricht   and J. Reinhardt,   „On the Greenland
Right Whale",    in   W. H. Flower, „Recent memoirs   on   the
Cetacea"; London Ray Society,  1866, - Robert  W.
Gray, „The colour  of the Greenland  sea  and  the  mi-
grations of the Greenland whale and narwhal", in„Geographical Journal", December  1931.

11) Cornelis Gijsbertus Zorgdrager, „Bloeijende opkomst
der aloude en hedendaagsche Groenlandsche vissche-
rij"; eerste druk, Amsterdam,1720.

12) Artikel 7 van het Reglement voer het bergen van
schepelingen en goederen van verongelukte walvis-schepen, opgesteld in 1677 en door de Staten van
Holland en Westfriesland goedgekeurd bij resolutievan 22 januari  1695,   in zijn geheel afgedrukt  in
P. Dekker, „De laatste bloeiperiode van de Neder-
landse Arctische walvis- en robbevangst", 1761-1775,
Zalttourmel, 1971, p.288-290.

13)   S.  Hart, „De eerste Nederlandse :ochten ter walvis-
vaart", in „Amstelodamum", 49ste jaarboek, 1957,p.43, noot 3.

HOOFDSTUK II: OORSPRONG EN AANNAEG VAN DE
EUROPESE WALVISVANGST

1) Graham Clarke, „Whales as an economic factor in pre-historic Europe", in „Antiquity" Nr. 82, juni 1947,
P.93.

2)  G. Gjessing, „Arktiske helleristninger i Nord-Norge";Oslo 1932. Een van de rotstekeningen in Noorwegen,
op het eiland RoddMy, is weergegeven in E.J. Slijper,„Walvissen", Amsterdam,1958, p.12. Zij stelt een
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man in een soort kajak voor, die twee dolfijnen of

bruinvissen en een rob schijnt te achtervolgen.

3) Hans Bogen, „Linjer  i den norske hvalfangsts histo-
rie", Oslo, 1933, p.8.

4) Zeller, „Der Walfischfang der Basken", p.18;
Starbuck, „History of the American whale-fishery",
p.19;  J.Brunchorst, „Hvalfangst i den Bergenske
skjaergaard", in „Naturen", 1889, p.161-171.

5) Clarke, „Whales  as an economic factor", p.86-87.

6) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.118.

7) Zie bronnen in noot 2 voor afbeeldingen.

8) De rotstekeningen worden dikwijls verklaard als
jachtmagie om de vangst van de afgebeelde dieren en
hun voortplanting te bevorderen. Zie o.a. Bjarn

Hougen, „Farer med katalog, Hvalfangstmuseum  i   San-
defj ord", Oslo,1938, p.8.

9) Henk Hoeppener, „Halieutica", o.a. p.100-101.

10) Japetus Steenstrup, „Nogle Bemaerkninger om Ottar's

Beretning til Kong Alfred om Hvalros- og Hvalfangst
i  Nordhavet  paa hans Tid"; in „Historisk Tids-
skrif t", Kopenhagen,1889. - Ottars reisverhaal staat
in het toevoegsel bij Alfred de Grotes vertaling van
Paulus Orosius' landenbeschrijving en is o.a. ge-
drukt  in de „Voyages", uitgegeven  door de Hakluyt
Society te Londen in 1927.

11)  „Kongespeilet" (Le miroir  du roi), hoofdstuk  12.

12) Bjarne Aagaard, „Den gamle hvalfangst"; '   Oslo, 1933,
p.21.

13) Uitvoerige bewijzen voor walvisvangst bij Normandid

in de 10de en 1lde eeuw n.C. uit Middeleeuwse oor-

konden zijn medegedeeld door Johan C.H.R. Steenstrup,
„Nornannerne",   deel  I,   p.187 e.v. In Latijnse oor-

konden worden walvisvaarders aangeduid met het Ger-
maanse woord „walmanni", die maatschappen (societa)
vormden. Normandi@ had een tamelijk geregelde uit-
voer van walvisspek, -vlees en -baarden naar Franse
en Engelse steden, Q.a. Londen.

De vraag is, welke soort walvis bij de kust van Nor-
mandia werd gevangen. De Normandische schrijver
S.B.J. Noel de la Morinihre, „Histoire gdndrale des
p&ches anciennes et modernes", deel I, Parijs, 1815,

p.218 en 229, en op zijn voorbeeld andere schrijvers,
houden de vermelde „crassi pisces" (Latijn voor gro-
te of vette vissen, in het oud-Frans „grapois",
waarvan de dolfijnnaam „grampus" is afgeleid?),
welke de Normandiars vingen, voor bruinvissen (mar-
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souins, Meerschweine). Johan Steenstrup ontkent
dat, hij houdt ze voor grote walvissen, en wel
Noordkapers. De voornaamste aanwijzing hiervoor is
de verkrijging van baarden met marktwaarde, dus van
behoorlijke lengte, door Normandiars. Deze kunnen
alleen van Noordkapers afkomstig zijn. Van deze
walvissoort is bekend, dat hij zich in tamelijk on-
diepe baaien waagt om te paren of jongen te werpen,
veilig voor orca's (zwaarddolfijnen) en haaien, die
op jonge walvissen loeren.
Het aantal Noordkapers dat in de winter de kust van
Normandie en/of Bretagne heeft bezocht, was vermoe-
delijk klein, zodat zij na intensieve jacht in de
late Middeleeuwen daar niet meer verschenen. Toch
duiken in de Middeleeuwen somtijds onverwachts in-
drukken van de walvisvangst op. In 1288 vroeg de
aartsbisschop van Keulen hulp aan de hertog van Gel-
derland om een inval van hertog Jan van Brabant af
te slaan. Hij deed zijn verzoek gepaard gaan met
een vergelijking ontleend aan de walvisvangst, welke
men niet van een geestelijk vorst zo ver in het bin-
nenland zou verwachten: „Bereidt U voor, er is in
ons land een walvis aangekomen, die ons rijk zal ma-
ken. Hij heeft zich zo ver in (d.i. binnen) de
dijken gewaagd, dat men de harpoen naar hem kan uit-
werpen, maar hij is zo vet en zwaar, dat ik hem al-
leen niet meester kan worden". Aangeh aald   door   A.van Hulzen, „Vaderlandse geschiedenis", P. Noordhoff,Groningen ,1966,  p.81.

14) Noel de la Morinihre, „Histoire gdndrale", deel I,
p.218, 229.

15) Fridtjof Nansen, „Nord i taakeheimen", p.138, aange-
haald door Rabot La p6che de la baleine par les"
Basques", p.404.

16) Zeller, „Der Walfischfang der Basken", p.14. - Ik
heb dit werkje in deze paragraaf meermalen aange-
haald, omdat het een goed overzicht verschaft. Dr.
Heinrich Ludwig Zeller gaf onder de titel „Der Wal-
fischfang der Basken" in de serie „Seerechtliche
Forschungen",   Heft 1, „Abhandlungen  aus dem Gebiete
des Seerechtes nebst Grenzgebieten und Hilfswissen-
schaften", Leipzig 1915, een handschrift van de Bi-
bliothdque Nationale de Paris, genummerd „Nouvelles
acquisitions francaises no.10406", uit. Het hand-
schrift draagt het opschrift: „De l'isle d'016ron,
et des jugemens surnommds d'Oldron, des ordonnances
de Vuisbui (d.i. Visby in Zweden) et des rhglemensde  la Hanse theutonique",  een  boek  in 4', ondertitel:
„Article touchant la p6che des baleines sur le c6te
de  Guyenne". Het handschrift behandelt slechts  de
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walvisvangst van de Basken. Het einde van de tekst

vermeldt als de schrijver de bekende Simon Barth616-
my Joseph .Noel  de  la Morinihre, geboren te Dieppe
1765, overleden te Trondheim 1822.

17) Scoresby, .,Arctic regions", deel 2, p.17.
18) Jenkins, ,,History of the whale-fishery", p.61.

19)  Rabot, „La pdche  de la baleine  par les Basques",
p.404.

20) Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.14.
21)   Francesco Duro, „Disquisiciones nauticas", Madrid

1881, deel 6, p.292, aangehaald door Rabot, „La
p6che   de la baleine   par les Basques " ,   p. 405.

22)   Cleirac,   „Us et coutumes  de  la mer", Bordeaux  1661,
P.149.

23) Zeller, „Walfischfang", p.19.
24) Zeller, „Walfischfang", p.18-19.
25 )   Cleirac,   „Us et coutumes " ,   p. 151 .

26 )   Cleirac,   „Us et coutumes " ,   p. 151 .

27) Rabot, „La peche", p.406. Het Nederlandse tijd-

schrift„Europische Mercurius" beschreef nog in 1740
(deel 1, januari-juni 1740, p.142) uitvoerig het

vangen van een walvis met jong door inwoners van
Castro de Urdiales in Asturia. Dit was vermoede-
lijk een naspel   van de eertijds bloeiende   kus twal-
visvangst.

28) Ik schrijf verre in plaats van pelagische visserij.
Pelagisch betekent zowel in volle zee, buiten ge-
zicht van de kust, als in de diepe zee.

29) Zeller, „Walfischfang", p.19.

30) Jenkins, „History of the whale-fishery", p.62.

31) Francisque-Michel, „Histoire du commerce  et  de  la
navigation h Bordeaux", p.239.

32 )   Cleirac,   „Us et coutumes " ,   p. 151 ; Zeller,    „Wal-
fischfang" p.21-22. Cleirac deelt mee, dat een
traditie  te Cap Breton in· Guyenne (Frans Baskenland)
beweert, dat tegen het jaar 1372 de bewoners van dat

dorp walvissen bij New Foundland en in de Sint Lau-
rensbaai vingen. Deze onbewezen mededeling is door
vele schrijvers overgenomen, o.a. door Zeller, t.a.p.,
en laatstelijk door E.J. Slijper, „Walvissen",  Am-
sterdam,1958, p.17. De eerste die deze bewerin$
terecht heeft geloochend, was Henri Harrisse, „De-
couverte et dvolution cartographique de Terre
Neuve", Parijs,1890, aangehaald door Michel Vaucaire,
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„Histoire   de la pdche   A la baleine " ,   p.6 7.
33) De genoemde kroniek van IJsland is aangehaald door

Croizier, „Histoire  du  port de Bayonne", Bordeaux,
1905, P·212, die weer is aangehaald door Vaucaire,
t.a.p. (noot 32 hiervoren), p.68. De Grundarfjord
ligt aan de noordwesthoek van IJsland.
Scoresby, „Arctic regions",   deel 2, p.17-18,   zegt,
dat de IJslanders op voorbeeld van de Basken schepen
op de walvisvaart uitreedden, maar overdrijft waar-
schijnlijk. De IJslanders bezaten destijds niet de
kapitalen en bekwaamheid om walvissen op Westeurope-
se wijze te vangen. Wel is aannemelijk, dat Bas-
kische schippers IJslanders huurden als sloeproeiers
en als hulpkrachten bij het flensen en traankoken op
de kust van IJsland.

34) Vaucaire, „Histoire", p.68.
35) Jenkins, „History", p.74.
36) Jenkins, „History", p.67.
37) Hakluyt's,Frincipal Navigations, Voyages, Traffiques

and Discoveries of the English Nation", aangehaald
door Jenkins, „History", p.76.

38) Jenkins, „History", p.76.
39) Zeller, „Walfischfang", p.21.
40) Zeller, „Walfischfang", p.28; Jenkins, „History",p.64; "Kort Verhael  van de gedaente der walvisschen",bijlage 13 bij S. Muller Fzn., „Geschiedenis der

Noordsche Compagnie", p.377.
41) In 1578 droeg de koning van Spanje aan een zekere

Bernardino de Mendoza op, onderzoek te doen naar een
reis door Engelsen in 1576 naar Labrador gedaan.
„waar de Basken de walvis jagen", aldus de Spanish
State Papers 1568-79, p.567, aangehaald door Jen-
kins, „History", p.68.

42) Muller„,Noordsche Compagnie",p.73, noot 1.
43) Conway, „No Man's Land", p.53.
44) Resolutian Staten-Generaal, 18 maart 1613.
45) Resolutijn Staten-Generaal, 3 april 1613.

46) Resolutian Staten-Generaal, 21 en 23 maart 1613.
47) Rabot, „La peche", t.a.p., p.407.
48) Muller, „Noordsche Compagnie",p.300.
49) Cleirac, „Us et coutumes", p.153. Bij deze gele-

genheid ging, evenals bij de Spaanse inval in 1511
in Frans Baskenland, te Ciboure en Saint-Jean de Luz,
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veel archiefmateriaal door brand verloren, tot grote
schade van de geschiedschrijving van de Baskische
walvisvaar.t . - Zeller, „Walfischfang" ,   p.3 8.

50) Cleirac, „Us et coutumes", p.153.
51 )   Cleirac,    „Us et coutumes " ,   p. 153 . Door het traan-

koken aan boord bleef het vervoer van spekafval
achterwege. Dat afval nam ongeveer de helft van de

laadruimte welke door traan werd ingenomen, in be-
slag, volgens Cleirac. De Fransen beweerden, dat

traan welke van vers spek werd gekookt, van veel be-
tere kwaliteit was dan de traan welke na het vervoer

van het spek naar Europa werd gebrand.
Ondanks de voorzorgsmaatregelen bestond er altijd
brandgevaar op de Baskische walvisschepen en .ging er
soms een schip door brand verloren. Friedrich Mar-
tens zag op zijn reis naar Spitsbergen in 1671 twee

Franse schepen verbranden. (Martens, „Reisebe-
schreibung", p.5 4. ) Wegens het brandgevaar en ver-
moedelijk ook wegens het vele en zware extrawerk dat
het korte vangstseizoen belemmerde, kookten de an-
dere naties niet op hun schepen.

52) Martha Brock  Utne   og 0. Solberg, „Finmark omkring
1700"' P.41.

53) Bobd, „Den Granlandske Handels- og Kolonisations
Historie", p.29; D. Crantz, „The history of Green-
land", deel 2, p.41-42, noot.

54)   Cleirac,   „Us et coutumes ", P.154; Zeller,  „Wal-
fischfang",   p.3 3.

55) Jenkins, „History  of the whale-fishery", Appendix  I.
In Brittannia is discussie gehouden over de vraag of
de Muscovy Company een „regulated trading company"
was of wel een joint stock company". Armand J..

Gerson, „The organization and early history of the
Muscovy Company", New York,1912, p.38, omschrijft  de
„regulated trading company" als „a group of persons
incorporated by charter, enjoying the monopoly of a
certain trade as individuals", en de „joint stock
company" als een vennootschap welke „engages in
trade collectively, each member owning a share of
the joint stock and receiving a proportionate share
of the profits". In afwijking van oudere medede-
lingen uit de tweede hand toont hij uitvoerig aan,
dat de Muscovy Company  een  „j oint stock company"  was,
dus een modernere ondernemingsvorm dan de „regulated
company". Hij verklaart op p.44 deze aard van de
Muscovy Company in de eerste plaats uit de grote af-
stand tot Rusland (en tot de IJszee, mogen wij toe-
voegen met het oog op haar walrus- en walvisvangst)
en de daarmee verbonden moeilijkheden voor indivi-
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duele kooplieden om zaken met dat verre, weinig be-
kende land onder een grillig despotische Tsaar te
doen.

56)  „A note  of  all the necessary instruments and appur-
tenances belonging to the killing of the whale", in
Hakluyt's „Principal Navigations", deel 2, p.161-165.
Een tweede gissing inzake het vreemde woord cara-
belie door mij geopperd is, dat dit een plaatsnaam
voorstelt, namelijk Carabella aan de kust van Kola
niet ver van Varda. Gustav A. Guldberg vermeldt
deze plaats op p.6-7 in zijn artikel „Nordkaperen
eller Biskayerhvalen", in „Naturen, Illustreret
Maanedsskrift for populaer Naturvidenskab, udgivet
af Bergens Museum 1889", tweede reeks, derde jaar-
gang, p.1-11.

57) Jenkins, „History of the whale-fishery", p.74.
58) Jenkins, „History", p.75-76. Het bijvoegsel tot de

tweede druk van Zorgdrager, „Bloeyende opkomst der
aloude en hedendaagsche Groenlandsche visscheri j ",
's-Gravenhage 1727, getiteld „Korte beschryving van
de Terreneufsche bakkeljaauvisschery voor de Noord-
kust van Amerika en op de Terreneufsche banken",
p.377-391, vermeldt niets over walvisvangst tij New
Foundland. Nederlanders hebben weinig bij New
Foundland gevist maar wel gehandeld. De verhande-
ling over de visserij bij dat eiland is mogelijk uit
het Frans vertaald.

59 )   Conway,    „No   Man 's   Land " ,   p.2 1,   30.
60) Conway, „No Man's Land", p.25, 28.
61) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.244.
6 2)    Conway,     .,No   Man ' s    Land ",    p.4 5.
63)   Zie   over Alan Sallowes uitvoerig  S.   Hart, „De eerste

Nederlandse tochten ter walvisvaart", p.34-36. Ne-
derlandse mede-opvarenden gaven na de reis ongunsti-
ge getuigenissen over Sallowes, maar volgens Hart
waren zij mogelijk bevooroordeeld en onbillijk je-
gens deze vreemdeling. Sallowes was hun visloods,
niet hun vaarloods. De visloods, tegenwoordig op
de walvisvaart „vangstleider" genoemd,  had  tot  taak
de schepen naar de vis of walvis te brengen en de
schepelingen instructie te geven over de vangst en
de verwerking der walvissen of robben. De Neder-
landers hadden geen Britse vaarloods nodig om Spits-
bergen te bereiken. In de Republiek waren sinds de
reizen van Willem Barendsz, Heemskerck en Rijp ruim-
schoots voldoende stuurlieden die de weg daarheen
kenden. Hiervoren op blz. 25 is reeds meegedeeld,
dat in 1613 reders in Frankrijk en Spanje gevestigd
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hebben getracht, in Nederland stuurlieden in dienst
te nemen om hun walvisschepen naar Spitsbergen te
brengen;  daar had de walvisvangst namelijk in 1612
goede resultaten opgeleverd. Onder andere de be-
kende stuurman Jan Jacobsz May (neef van Jan Corne-
lisz May, die in 1614 Jan Mayen-eiland heeft ontdekt
en benoemd) verhuurde zich als vaarloods door bemid-
deling van Lambert van Tweenhuysen aan een reder te
La Rochelle. Op aandrang van de Admiraliteit van
Amsterdam en van de kamer Amsterdam der Oost-Indi-
sche Compagnie (die vreesde dat de zogenaamde wal-
visschepen koers  naar Azie zouden zetten) verboden
de Staten-Generaal bij plakkaat van 22 maart 1613 om
zonder speciale toestemming in buitenlandse dienst
op de oorlogs-, koopvaardij- en vissersvloot te tre-
den. De genoemde stuurlieden moesten derhalve hun
contract met de Franse en Spaanse reders verbreken.
Zie  S.  Hart, „De eerste Nederlandse tochten  ter  wal-
visvaart", p.47-49.

64) Muller, Geschiedenis der Noordsche Compagnie",  p.71."

Een opmerking met dezelfde strekking is gemaakt door
Macpherson, „Annals of commerce", deel 2, p.264,
aangehaald door Scoresby, „Arctic regions",  deel  2,
P.24.

65) L'Honor& Naber, „Reizen van Jan Huyghen van Linscho-
ten naar het Noorden, 1594-1595"; Linschoten-Ver-
eeniging, deel 8, p.53·

66) L'Honord Naber, „Reizen", noot 11, p.56.
67) L'Honor6 Naber, „Reizen", p.56.

68) Muller, „Noordsche Compagnie", p.37.
69) L'Honord Naber, „Reizen", p.239.
70)  Gerrit  de Veer, „Reizen van Willem Barendsz, Jacob

van Heemskerck, Jan Cornelisz Rijp en anderen naar
Het Noorden, 1594-1597";  geredigeerd door S.P.
L'Honord Naber en uitgegeven door de Linschoten-Ver-
eeniging, deel 2, p.256.

71)  Hart, „De eerste Nederlandse tochten ter walvis-
vaart", p.32-33·

72 )   Hart, „De eerste Nederlandse tochten" ,   p. 28-31 .
73) Hart, „De eerste Nederlandse tochten", p.54-59.

74) Aldus berichtte schipper Thomas Edge in zijn verslag
van de voorvallen bij Spitsbergen in 1612-1622, af-
gedrukt door S. Muller Fzn. in zijn „Geschiedenis
der Noordsche Compagnie", p.386-393, met name op
P. 387•

75) Muller, „Noordsche Compagnie", p.74.
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76)  Hart, „De eerste Nederlandse tochten ter walvis-
vaart", p.40, noot 3.

77) Hart, „De eerste Nederlandse tochten ter walvis-
vaart " ,   p. 37-38.

78) Muller, „Noordsche Compagnie";     Hart, „De eerste  Ne-
derlandse tochten ter walvisvaart", p.42-43 en de
twee bijlagen op p.60-64.

79 )   Conway,    „No   Man 's   Land " , p.6 3. Verslagen van tijd-
genoten over de botsingen bij Spitsbergen in 1613 en
de eerstvolgende jaren zijn van Nederlandse zijde
gepubliceerd door Hessel Gerritsz, „Histoire  du  pays
nommd Spitsberghe", einde  1613 (bli jkens de Franse
tekst bestemd voor internationaal gebruik om het Ne-
derlandse standpunt te propageren, heruitgegeven
door S.P. l'Honor6 Naber, „Beschryvinghe van der Sa-
moyeden landt en Histoire du pays nomme Spitsberghe",
Linschoten-Vereeniging, deel 23, 1924);  van Britse
zijde door de ooggetuigen Poole, Baffin, Edge en
Fotherby, herdrukt in „Hakluytus Posthumus   or  Pur-
chas his pilgrimes", deel 13 en 14, Glasgow,1906;
Edge  bovendien in Muller, „Geschiedenis der Noord-
sche Compagnie", Bijlage 15, p.386-393. (Zie noot
20 hiervoor.)

80) J.A. Bennet, „Verhandeling over de walvisschen enz.",
Koninglijke Maatschappij der Wetenschappen,A' dam,1809.

81) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.207, deelt
mede, dat reeds in 1611 te Amsterdam, Schiedam,
Hoorn, Enkhuizen en Middelburg inschrijvingen voor
de walvisvaart zijn gedaan. Hieruit blijkt niet,
dat in 1611 inderdaad walvisschepen zijn uitgevaren.

82) R.C. Bakhuizen van den Brink, „Isaac le Maire, eene
voorlezing", in „De Gids", jaargang 1865, deel 4,
p.1-56: „De handelsbevolking, welke zich in het
jaar 1585 uit Antwerpen naar de noordelijke koopste-
den verplaatste, vond daar een vruchtbaren bodem,
maar die noeste bewerking vorderde om die vruchten
te dragen. De grondstof lag vooral in het talrijke
en uiterst bedreven varensvolk, dat deels op de
schepen der Watergeuzen den prijs der roekeloosheid
en stoutmoedigheid had behaald, deels in den handel
op Moskovidn en vooral in de walvischvangst eene de-
gelijke leerschool had gemaakt".

83) A.B. van Deinse, „Sedert wanneer is de walvisvaart
vanuit Nederland bedreven?" in „Lutra, Orgaan  van  de
Vereniging voor zoogdierbescherming", deel 8, Nr. 2,
oktober 1966, p.17; S. Lootsma, „Bijdrage tot de
geschiedenis der Nederlandsche walvischvaart",  Am-
sterdam,1937, p.1-17. Van Deinse noemt als bror_
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van Bakhuizen van den Brinks bewering diens bundel
archiefstukken, getiteld „Noordsche togten", aanwe-
zig in het Algemeen Rijksarchief en docrgewerkt door
Muller op zijn eigen grondige wijze. Muller ver-
meldt de bundel op p.VII van zijn boek over de
Noordsche Compagnie, maar neemt toch 1612 als begin-
jaar van de Nederlandse walvisvaart aan. Hij heeft
in de bundel dus geen overtuigend bewijs gevonden,
dat de Nederlandse walvisvaart v66r 1612 is begonnen.

84) Van Deinse heeft in zijn proefschrift over walvissen
in Nederland aangetroffen (1924) een tweede bewijs
voor het begin van Nederlandse walvisvaart voor 1612
geput uit de brochure van Otto van Stralen, .,Ameland
en zijn bewoners" (Dokkum, 1911, p.14).
Dit „bewijs" is overgenomen door Lootsma in zijn
„Bijdrage", t.a.p. noot 29, p.5 en afbeelding t.a.p.
p.112. Van Stralen deelt mee, dat de preekstoel in
de kerk te Ballum op Ameland in 1604 door comman-
deurs ter walvisvangst is geschonken. S. Hart
heeft in zijn artikel „De eerste Nederlandse tochten
ter  walvisvaart" ( „Amstelodamum", 49e jaargang  1957,
P.31) aangetoond, dat de preekstoel in 1772 uit Har-
lingen naar Ballum is overgebracht, en aldus Van
Stralens bewering weerlegd. Het jaartal 1604 op de
preekstoel heeft Hart echter niet verklaard.
Van Deinse heeft zijn tweede bewijs daarop laten
vallen,   maar in „Lutra"    (t.a.p.   noot   83 ) een ander
bewijs aangevoerd. Op p.19 van dit artikel geeft
hij een afteelding van een gevelsteen op een boeren-
huis in het Bilt, Friesland, waarop hij de onderkaak
van een Groenlandse walvis ziet. Omdat de steen
ook het jaartal 1574 draagt, concludeert hij, dat de
eigenaar van dit huis, Claes Barthouts, harpoenier
op de walvisvangst is geweest, dus de eerste bekende
Nederlandse walvisvaarder in de 16de eeuw. - Ik meen,
dat men deze conclusie niet mag aanvaarden, zolang
andere bewijzen ontbreken. Zelfs al zou vaststaan,
dat de gevelsteen een walviskaak voorstelt,  dan  mag
men hieruit nog niet afleiden, dat Nederlanders in
de 16de eeuw walvissen hebben gevangen.
Een ander bewijs van Nederlandse walvisvangst v66r
1612 is aangevoerd  door  Drs. E. Besse, „Het begin
der walvischvaart in ons land", in „Bijdragen voor
vaderlandsche geschiedenis", deel 4, jaargang 1943,
p.261. Zijn bewijsplaats is een transportacte ge-
dateerd 5 juli 1591, waarin enige stukken derg, d.i.
rietland, te Uitgeest overgedragen worden. De be-
wijsplaats luidt als volgt:
.,Frans Fransz van Haerlem, als procuratie hebbende
van d'eerbare joncvrouwe Margriete van de Merwen,
nagelaten weduwe van Dirck van Nuysenburch, in dato
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den 23en dach anno 1581 ons schout en schepenen ge-

bleeken, heeft vercoft Aernt Bruynsz tot Uytgeest

seve perthytges oft derchges gelegen bij de meldyck
soo groot ende cleyn alse aldaer gelegen sijn, met
alsulcke vrijdommen als die hebben ende de buyren
dat bekennen, midts dat soe wanneer als deese dergen

tot werven gemaeckt zijn, dat men opte selve werven

geen traen en sullen maecken oft oock geen lijm en
sullen moegen sieden om geen stanck voor de buyren
noch  voor  ' t  lant van Backersven te hebben".
Besse concludeert hieruit, dat in 1591 vanuit Uit-

geest walvisvaart werd uitgeoefend; hij acht name-
lijk traankoken onafscheidelijk hiermee verbonden.
Maar er staat, dat traankoken verboden was, niet dat
er walvisvaart werd gedreven. Bovendien kan traan

zeer wel van andere dieren dan walvissen gekookt
worden, bijvoorbeeld van robbespek of kabeljauwle-
ver, door vissers aangevoerd. In het Noorderkwar-

tier begon men in deze jaren immers met de handel op

Noord-Noorwegen en Noord-Rusland. Op deze kusten

kochten Nederlanders vislever, mogelijk ook robbe-
en walrusspek, verpakten deze in vaten en brachten
ze naar hun land om traan eruit te koken. Een

voorbeeld hiervan uit dezelfde tijd is de Delfsha-
vense schoenmaker en traanhandelaar Dirck Adriaensz

Leversteyn, later bekend als walvisreder. In 1593
richtte hij aan de Zeedijk onder Schoonderloo bij
Delfshaven een traan- of leverhuis op: dit was een

inrichting om traan uit vislever of andere grondstof
te koken. Zie Bijlsma, „Oud-Rotterdamsche Groen-

landsvaart",p. 200.
85) Muller, „Noordsche Compagnie", Voorrede, p.VII.

HOOFDSTUK III: DE PRODUKTIEFAKTOREN : DE REDERS EN
DE ONDERNEMINGSVORMEN

1)   Diductus,   in „De Koopman",   deel   3   Nr.   38,   1771,
p.304.

2) „De Koopman", deel 4 Nr. 12, 1773, p.93.
3) Voorbeelden zijn Jan Simonsz Blauhulck, koopman te

Enkhuizen (Kernkamp, „Stukken over de Noordsche Com-
pagnie",   p. 299  noot), en Willem Bastiaansz Schepers,
groot koopman te Rotterdam („Nieuw Nederlandsch Bio-
graphisch Woordenboek"), beiden reders  op de walvis-
vaart en bewindhebbersvan de plaatselijke kamer der
Oost-Indische Compagnie.

4) Muller, „Geschiedenis der Noordsche Compagnie", p.67
noot 2.
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5) Van Brakel, „De kamers der Noordsche Compagnie naafloop van het octrooi", p.4-5.
6) Bijlsma,,;De Rotterdamsche Rijkheid  in het midden

der zeventiende eeuw", in „De Wapenheraut" 1913:
kooplieden-en-reders ter haringvisserij en walvis-vaart waren Jacob Dirxz van der Veen, Pieter Hu-
brechtsz Punt, Daen Dirxz Dane, Jean Hennekyn e.a.;
de laatste was als onvermogende wees naar Rotterdam
gekomen en leerde de handel bij burgemeester Corne-lis Hartichvelt.

7) Voorbeelden zijn Dirck Adriaensz Leversteyn te
Delfshaven en Bernard van Pavie te Rotterdam (zieBijlsma, „Oud-Rotterdamsche Groenlandsvaart", p.200,213) en Lambert van Tweenhuysen te Amsterdam.als
mede-eigenaar van een zeepziederij te Haarlem (Hart,
P.59).

8) Van Braam, „Bloei en verval van het economisch-so-
ciale leven aan de Zaan in de 17e en 18e eeuw", p.12.

9) Van Braam, „Bloei en verval", p.55.
10) J. Honig, „De Groenlandsche en Straat Davissche vis-

scherij"  p.108 noot. Hij vervolgt: „Er was een
tijd dat'in dit handeldrijvende dorp geen behoeftige
gevonden werd, ja de armenkas zoo rijk was, dat wieer aan vervallen mogt, een inkomen van f.6 h 800
gulden 's jaars genoten zou hebben. Wanneer er
eene collecte gedaan moest worden voor noodlijdenden,of als een ramp stad of land getroffen had, was ner-
gens de milddadigheid grooter dan in dat eenvoudige
dorp, waar een der inwoners, bij een inkomen van
f.120.000 geen f.1000 jaarlijks verteerde".

11) Max Weber, „Die protestantische Ethik und der Geistdes Kapitalismus". Uit deze verwijzing mag de le-zer niet concluderen, dat ik een rechtstreeks oorza-
kelijk verband tussen de opkomst van het kapitalismeen van het Protestantisme aanneem; Max Weber heeft
dat trouwens ook niet gedaan. De bijzondere bij-
drage van sommige minderheidsgroepen aan de ont-
plooiing van het kapitalisme is niet zozeer te ver-
klaren uit hun godsdienstige opvatting als wel uit
hun bijzondere maatschappelijke positie, welke het
gevolg was van die opvatting.

12) J. Honig, „De Groenlandsche en Straat Davissche vis-
scherij " ,   p. 152: „In het onderling huwen van leden
der zelfde familidn lag nog eene andere reden, danhet streven om de kapitalen bijeen te houden.   Deaanzienlijkste handelaars dier dagen werden onder de
doopsgezinden gevonden. Bij hun was in vroegeren
tijd de zoogenaamde ' buitentrouw' niet geoorloofd".
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13) Brinner, „Die deutsche Gr6nlandfahrt", p.157.

14 )   Brinner , „Die deutsche Gr5nlandfahrt " , p. 149-150 ,
162, 339·

15)   Zie  de „T' Saamenspraak tusschen een apothecar,   tim-
merman, smit, wever en kleermaker"   in „De seldsaame
en noit gehoorde walvisvangst, voorgevallen by Sint
Anna land in 't jaar 1682 enz." door P.P.v.S., Lei-
den 1684, p.53-63. Al deze ambachtslieden beklagen
zich op rijm over hun zorgvolle leven aan de wal en
nemen zich voor, op de walvisvaart te gaan, waarvan
zij grote geldelijke verwachting hebben. De kleer-
maker vindt zijn veeleisendste klanten de Mennonie-
ten, welke hij als weinig sympathiek beschrijft op
p.62.

16) J. Rogge, „Het geslacht Rogge te Zaandam", p.43, 155

17) G.J. Honig, „Wat een antieke waaier ons kan vertel-
len", p.164.

18 )   J.    Rogge , „Het geslacht Rogge te Zaandam " ,    p. 93-94.

19 )    G.J.    Honig,    „Wat een antieke waaier   ons kan vertel-
len" ,   p. 164 .

20) Starbuck, „History  of the American whale-fishery",
p.74.

21 )   E.P.   Hohman , „The American whaler" , p.1 0. Herman
Melville heeft in zijn bekende roman „Moby Dick"
over de Noordamerikaanse walvisvaart een der Quaker-
reders, Bildad genaamd, raak getypeerd als schijn-
vroom en geldzuchtig.

22) Zie C. de Jong, „Het Haugiaanse Reveil en de kapita-
listische ontwikkeling van Noorwegen",   in „De Econo-
mist", Haarlem,1951, p.845-848, en C. de Jong, „Een
standaardwerk over het ontstaan van de moderne wal-
visvangst", in „Economisch-Historisch Jaarboek",
deel  29, ' s-Gravenhage, 1963, p.302-316.

23) Van Braam, „Bloei en verval", p.58-59.
24) Muller, „Geschiedenis der Noordsche Compagnie",

P.78-79.
25) Kannegieter, „Het een en ander over de familie Hin-

lopen", p.33·
26) Men denke hierbij aan andere initiatiefnemers, met

name Nicasius Kyen en Dirck Adriaensz Leversteyn,
aan de Enkhuizenaren Blauhulck en Maelson en anderen.
De derde niet-Amsterdamse initiatiefnemer tot de op-
richting van de Noordsche Compagnie, de Hagenaar An-
thonie Monier, kan blijkens zijn naam weer van Waal-
se herkomst zijn geweest.
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27) Zie N.W. Posthumus, „De Oosterse handel te Amster-
dam" ,   p. 109 .

28) Van Braam,· „Bloei en verval  van het economisch-so-
ciale leven aan de Zaan", p.64 e.v.

29) Asser, Schets  van het Nederlandsche handelsregt","
1873, P·124.

30) Zie de talrijke transporten van parten in schepen,
vleten, pakhuizen, molens,   enz.   in de Veylboeken  van
Westzaandam in het Rijksarchief te Haarlem, geraad-
pleegd door o.a. Lootsma, „Bijdrage tot de geschie-denis der Nederlandsche walvischvangst", p.47, 55,
59-60, 129-134, 140-150.

31) Wetboek van Koophandel art. 323-340;  Asser, .„Schets
van het Nederlandsche handelsregt", 1873, P·123 e.v.;
Molengraaff-Derhout Mees, „Inleiding  tot het Neder-
landsche handelsrecht", 1935, p.155-157.

32)   Van der Heyden, „De ontwikkeling  van de Naamlooze
Vennootschap in Nederland  v66r de codificatie",
1908, p.80.

33) Christensen, „Dutch trade  to the Baltic about  1600",
p.120, 123.

34) Bewijsplaatsen bij P.J. Blok, „Koopmansadviezen aan-
gaande het plan tot oprichting eener compagnie van
assurantie, 1629-1635 ".

35) Van der Heyden, „De ontwikkeling van de N.V.", p.81,
187.

36) Van Braam, „Bloei en verval", p.68.
37) Christensen, „Dutch trade to the Baltic", p.122.
38) Christensen, „Dutch trade to the Baltic", p.125.
39) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.239.
40) Christensen, „Dutch trade to the Baltic", p.122,

deelt mede, dat reeds de 16de-e€uwse Delftse reder
Van  Adrichem de schepen, waarvan hij boekhcuder  was,
voorzag van brood en bier, geproduceerd uit door hem
verschaft graan, alsmede van vlees en haring uit
eigen handel.

41) .,Tegenwoordige Staat der Nederlanden",   1lde  deel,
Amsterdam ,1739,  19de hs., p.58, deelt mede,  dat de
boekhouder van een walvisrederij aan de Zaan door-
gaans f.75 per schip per jaar krijgt. Lubertus
Piscator in „De Koopman", deel 4, 1774, Nr. 5, p.39,
vermeldt, dat de Zaankanter boekhouders f.70 totf.75 krijgen, „maar deezen verzoet het weder veel,
dat zij er gemeenlijk leveranciers of traankookers
bij zijn". De   schrijver  van „De Walvischvangst",
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deel 1, 1784, p.34, bericht, dat een Zaanse boekhou-
der doorgaans f.75 tot f.80 ontvangt. Natuurlijk
kwamen er uitzonderingen voor op deze regel. J. Ho-
nig, „De Groenlandsche en Straat Davissche vissche-rij", p.88 en 90, vermeldt salarissen van f.150 voor
Zaanse boekhouders. Een Rotterdams contract van
partenrederij uit 1669 daarentegen noemt een salaris
van f.50 per jaar; dit is belangrijk beneden het
(18de-eeuwse) salaris der Zaanse boekhouders. (Ge-
meente-archief Rotterdam, inv. no. 522 fo. 253, no-
taris V. Mustelius, 27 mei 1669. )

42) Rijksarchief Haarlem, notaris D.A. Ackerman, Jisp,
23 mei 1655, geciteerd door Loctsma, „Nederlandsche
walvischvaart " ,p.8 2.

43) De enige commandeur, die ik heb ontmoet als parten-
reder, is Jan Fietersz van de Velde van Rotterdam,
een zeer fortuinlijk visser, die in 1662 1/8 part
bezat in het walvisschip, dat hij voerde; Gemeente-
archief Rotterdam, notarieel archief no. 705 fo. 18,
12 april 1662. Er is dan ook geen grond voor Van
Braams bewering   op   p. 66 van „Bloei en verval  van  het
economisch-sociale leven  aan  de  Zaan",  dat  de  vol-
gende evolutie algemeen plaatsvond: „De commandeur
eerst huurder, later eigenaar, nog later mede-eige-
naar van het schip".

44) De bewoners van de Zaanse dorpen Wormer en Jisp
deelden in 1514 mede, „dat zij hem meest generen mit
ten harinck te vaeren, ende hebben onder hem selven
4 buysse, daer de buyeren ende arme gesellen haer
broot an winnen  mit  een  deel  nets te reeden". Fruin,
„Informacie van 1514", p.65.

45) Lootsma, „Nederlandsche walvischvaart", p.47, noot 2,
citeert als bewijs de Veiltoeken van Westzaandam,
11  januari 1681 (Rijksarchief Haarlem): „De erfge-
namen van zalige Jan Arentsz Koopman presenteeren...
eenige netjes off vier en tzestigste parten in 't
schiF de 'Klock' met desselffs Groenlants vistuygh".
Kranenburg, „De zeevisscherij van Holland",  p.59,
verklaart een part scheeps als een storting in geld
voor een aandeel in haringbuis en vistuig, een part
nets (netje) als een participatie in het vistuig
door inbreng in natura van dit vistuig; dat waren
vnl. drijfnetten. Ik heb geen bewijs voor dit on-
derscheid van storting in geld resp. in natura bij
de walvisvaart gevonden.

46) Kranenburg, „De zeevisscherij van Holland", p.59,
constateert dit bij de haringvisserij.

47) Kranenburg, „De zeevisscherij van Holland", p.59-60.
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48) Den Dooren  de   Jong en Lootsma, „De zeeverzekering
der Nederlandsche walvischvaart 1612-1803",   p.23.

49)   Kranenburg, „De zeevisscherij van Holland", p.56-57,
59-60.

50) De voorcompagnie is het uitvoerigst behandeld door
S.   van   Brakel, „De Hollandsche handelscompagniean
der zeventiende eeuw, hun ontstaan, hunne inrich-
ting",    's-Gravenhage, 1908,   en   E.J.J.   van der Heyden,
„De ontwikkeling van de Naamlooze Vennootschap in
Nederland  v66r de codificatie", 's-Gravenhage, 1908.

51) Van Brakel, „De Hollandsche handelscompagnie6n",
P.105.

52) Van Dillen, „Nieuwe gegevens omtrent de Amsterdam-
sche   Compagnie van Verre", p.356, heeft aangetoond,
dat het vermoeden van Van Brakel, „De Hollandsche
handelscompagniedn", p.56, inzake de overdraagbaar-
heid van de aandelen of portian in de voorcompagnie
juist is.

53) Van Brakel, „De Hollandsche handelscompagnie6n",
p.120-121.

54)  Van der Heyden, „De Naamlooze Vennootschap", p.77-79.
In deze commanditaire deelname der medeparticipanten
ziet hij de kiem van de rechtspersoonlijkheid, die
nog ontbreekt bij de voorcompagnie, maar volledig
aanwezig is bij de sociateit.

55) Van Brakel De Hollandsche handelscompagnie6n","
p.162-163.

56) Van Brakel, „De Hollandsche handelscompagniean",
P.101.

57) Vergelijk Van Brakel, „De Hollandsche handelscompag-
niedn",   p.72-73.

58) Van .Brakel wijst op p.106-107 op zelfbevoordeling
dcor de invloedrijke bewindhebbers ten koste van de
participanten. In hs. VI zullen wij terugkomen op
de voorcompagnie in de praktijk.

59) Van der Heyden, „De Naamlooze Vennootschap", p.32-35.

60) Anderson, „Origin of Commerce",   deel 2, verslag   over
1693, P.200;  verslag over 1696, p.216.

61)  Vooral  in het „wonderjaar" 1720 werden  in  ons  land
op Brits voorbeeld vele sociateiten opgericht en
vond er voor het eerst een massale introductie van
aandelen („actian") op de effectenbeurs plaats, ge-
volgd door levendige beurshandel. Het grote pu-
bliek ontdekte als het ware, dat de sociateit zich
goed leende voor omvangrijke, riskante, veel kapi-
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taal vereisende ondernemingen. De meeste takken
van handel, nijverheid, scheepvaart, visserij en
kredietwezen en de meeste steden in ons land werden
omstreeks 1720 tijdelijk aangetast door een koorts-
achtige bedrijvigheid tot stichting van soci teiten.
Opvallend is, dat geen van de opgerichte sociateiten
blijkbaar dringend behoefte voelde aan een octrooi
of recht op monopolie door de overheid verleend, in
tegenstelling tot de oudere socidteiten in Nederland
en elders, welke in de regel tot stand kwamen met
verlening van octrooi. Dat betekent, dat de soci6-
teit als ondernemingsvorm zich begon te emanciperen
van de steun en bemoeienis der overheid. - Van der
Heyden, „De Naamlooze Vennootschap", p.167.

62) Anderson, „Origin of commerce", deel 2, verslag over
het jaar 1724, p.311.

63) Sprenger van Eyk, „Geschiedenis en merkwaardigheden
der stad Vlaardingen", p.57-58, bijlagen p.16-20.

64) De Rotterdamse directeuren waren:  Jacob Noorthey,
Abraham van der Pot, Dirk Hoogstrate, Jacobus van
Rijckevorsel, John Donraad en John Goddard, allen
bekende kooplieden; de Vlaardingse directeuren wa-
ren Jacobus Braat en Cornelis van Rijn. Zie Ge-
meente-archief Rotterdam, notarieel archief no. 2443
fo. 35, notaris W. v. Rijp, 2 en 3 februari 1721.

65) Conditian (d.z. Statuten) van de Vlaardingse Compag-
nie in bijlagen van Sprenger van Eyk, „Geschiedenis
en  merkwaardigheden  der stad Vlaardingen", p.16-20.

66) In 1721 en '22 voer commandeur Jacobus Groeneveldvoor de „Commercie-Compagnie h Vlaardingen",  dat  is
de in de tekst besproken Compagnie, naar Straat Da-
vis, en ving l* visson, d.i. 80 vaten spek, resp.
10 vissen, d.i. 400 vaten spek. Zijn tweede reis
was dus zeer fortuinlijk. Zie Van Sante, „Alphabe-tische Naamlijst van alle de commandeurs", p.232.
In 1721 rustte de Vlaardingse Compagnie ook het
schip 'Vlaardingen' onder schipper Ary de Groot uit
naar Straat Davis, dat v66r 25 juli al weer terug
was; Gemeente-archief Rotierdam, notarieel archiefno. 1833 fo. 41, notaris F. Waarts, 25 juli 1721.

67) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
1833 fo. 41, notaris P. Waarts, 25 juli 1721.

68) Wisse, „De Commercie-Compagnie te Middelburg", p.36.
69) Van der Heyden, „De Naamlooze Vennootschap", noot 35p.151, noemt behalve De Souza Brito ook de Jood Ja-

cob Hiskia Machado als ontwerper van actiesociatei-ten.
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70) Van der Heyden, „De Naamlooze Vennootschap", p.150.
71) Van der Heyden, „De Naamlooze Vennootschap", p.159.

72) Van der Heyden-Van der Grinten, „Handboek voor de
N.V.", Zwolle,1955, p.6.

73) Van der Heyden, „De Naamlooze Vennootschap", p.179.

74) Van 1777 tot en met 1780 voer commandeur Hendrik Mom
voor de Nederlandsche Maatschappij van Reederij en
Koophandel naar „Groenland"   en   ving:

Jaar Vissen Vaten spek
Kwartelen

traan
1777           5 160 234
1778           1             8          12
1779           2            85         113
1780           1            40          54

Zie Van Sante, „Alphabetische Naamlijst".
In 1781 maakte de vierde Engelse oorlog (1780-84) de
walvisvaart onmogelijk. In 1782 kreeg de Maat-

schappij toestemming het walvisschip te verkopen
naar het buitenland (Resolutie Staten-Generaal,
8 maart 1782); zij staakte daarmede de walvisvangst
voorgoed.

75) Zie „Tweede Vervolg tot Berigt  van den tegenwcordi-
gen   Staat der Vaderlandsche Maatschappij"   door  Cor-
nelis Ris in de bundel geschriften van Cornelis Ris
over deze instelling, pamfletten - Knuttel no. 19163,
P.156. De directie deelt mede,  „dat  onze Maat-
schappij niet moet worden aangemerkt als een ordi-
naires comptoir van negotie, zoo als eenige weinige
persoonen met elkander geassocieerd zijnde in com-
pagnie  negotiaren, en waarin elk deelgenoot daarvan

desnoods gerekend wordt aansprakelijk te zijn voor
het geheel; maar evenals de Compagniean van Oost en
West, die alleen werken met het ingelegde capitaal
en op crediet van hetzelve, zonder meer, invoegen
dat noch directeuren noch deelnemers, ten eenigen
dage zullen kunnen worden aangesproken over hetgene
niet in wezen is".

76) Van der Heyden, „De Naamlooze Vennootschap", p.187.

77)  Van der Heyden, „De, Naamlooze Vennootschap",   p. 206-
207·

78) Zie o.a. A.R. Martin, „Dagbok hallen vid en resa
till Norrpolen eller Spitsbergen", 1758, p.103, over
de Zweedse Groenlandse Compagnie, opgericht 1754:
„Zou men op voorbeeld van andere naties zich meer
schepen verschaffen, dan zou de vangst zekerder
zijn". De Deen Stibolt schreef in „Naermere Bes-
varelse ... om Hvalfiskeriernes Hindringer og Op-
komst", p.336, dat 20 tot 24 schepen, elk 160 com-
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mercielast groot, het beste aantal voor een walvis-
maatschappij zijn: „... hoe kleiner het getal sche-
pen, des te onzekerder de vangst".

79) Anderson, „Origin of commerce", deel 2, verslag over
1696, p.216.

80) Anderson, „Origin of commerce", verslag over 1732,
p.339. Volgens   Van der Heyden, „De Naamlooze   Ven-
nootschap",   p.168, is Anderson kantoorbediende  van
de Zuidzee Compagnie geweest.

81 )C.   Normann, „Hval-, Hvalros- og Saelhundefangstens
Historie", in „Tidsskrift for SBvaesen, Ny Raekke,
2.Bind", Kopenhagen,1867, p.26-55.

82) Kranenburg, „De zeevisscherij van Holland", p.69-70.
83) In de Nederlandse Republiek waren de kooplieden zich

zeer goed bewust van de nadelen, verbonden aan de
grote geoctrooieerde compagniedn wegens de hoge kos-
ten voor directie en administratie. In 1629 be-
streden enige Haarlemse kooplieden het plan tot op-
richten van een geoctrooieerde Compagnie van Assu-
rantie, die een grote vloot convooischepen zou uit-
rusten en waaraan de reders en kooplieden verzeke-
ringspremie zouden moeten betalen. Zij merkten
o.a. op: „Den loon van de bewinthebbers, opsiender4
boeckhouders, ontfangers, clercken, dienaars ende
cherchiers sal misschien wel hondert duysent guldens
jaerlijcx aendragen (d.i. bedragen). Dat sal pro-
fijt geven aen dien, die het ontfangen, maer voor
d'inwoonders (der Republiek) sal het voor last ende
schade gerekent worden, also men int gemeen soo wey-
nigh bewinthebbers off besoldenaers soeckt, als het
mogelijck is".   Zie Blok, „Koopmansadviezen aan-
gaande het plan tot oprichting eener Compagnie van
Assurantie" (1629-1635), p.34.

84) De Engelse schrijver David Macpherson, „Annals of
commerce, manufactures, fisheries and navigation",
dl 3, Londen 1805, P.277, noot, geeft duidelijk
blijk van het nieuwe inzicht, dat de grote maat-
schappij zich niet leende voor de visserij. Hijvermeldt het geringe succes van de in 1749 opge-
richte „Society of the British Fisheries" en voegt
er in een noot aan toe: „It has with great truth
been remarked by a very judicious gentleman, that
all the companies who have set on foot fisheries on
a great scale, and proposed to carry all before them
by the weight of their capital, have miscarried.
They rendered the necessary apparatus dear by a sud-
den demand beyond the quantity in the market; they
immediately employed more people than could possiblybe found duely qualified;  and they caught more fish
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than they could find sale for, either in the countrj
or abroad in competition with the better-cured her-
rings, and established markets, of the Dutch. He
observes,'that all the fisheries, that have ever
profered, have gradually arisen from small begin-
nings, the number of people  bred  to  them,  and  the
increase of the markets, keeping pace with the gra-
dual augmentation of the fisheries. When to the
above drawbacks upon the prosperity of a fishery up-
on a great scale, we add the waste and want of eco-
nomy in the transactions of great societies, and add
to all these the innumerable hardships of the salt
laws, we need not wonder that all the patriotic ef-
forts of great societies have been hurtful to them-
selves, and barren of benefit  to the country".
herbert Heaton, „Economic history of Europe", New
York - Evanston, 1965, p.366, meent dat in het alge-
meen de „joint stock company" minder financieel suc-
ces  dan de „private  firm" had. De kern van zijn
verklaring van dit feit is: „The private firm was
more versatile and could undertake a greater variety
of activities than was possible for a company esta-
blished for one special purpose".

HOOFDSTUK IV: DE PRODUKTIEFAKTOREN : DE BEMANNING

1) Aanhaling uit een gedicht, voorin het journaal van
de overwintering op Jan Mayen, gedrukt in 1638,
overgenomen uit Brander, „Het eiland Jan Mayen",p.48

2) Fruin, „De Enqueste van 1494", p.3.
3)   Fruin, „De Informacie  van   1514 " ,   p. 489 ,    573 ·
4) Fruin, „De Informacie van 1514", p.67.
5) Fruin, „De Informacie van 1514", p.65.
6) Lootsma, „De walvischvangst", artikel 2 in dagblad

.,De Zaanlander", jaarg.   1929, in Rijksarchief  Haar-
lem.

7)  „Ti jdschrift tot bevordering  van ni jverheid",  deel  2,
Departement Zaandijk, aangehaald door Lootsma,   „De
walvischvangst", artikel 2 in „De Zaanlander", jaarg.
1929, noot 6.

8)  J.  van der Weide  Bzn,   „Uit het leven  van een Groen-
landsvaarder",   in „Het Nederlandsche Zeewezen",
1 maart 1921, p.56. Haagsma, „Frieslands Groen-
landsvaart ", artikel 8 in de Sneeker Courant",B

jaarg. 1899, in Rijksarchief Leeuwarden.
9) Muller, „Geschiedenis der Noordsche Compagnie",p.109.



361

10) Kranenburg, „De zeevisscherij van Holland", p.58, 84.
11)   Tack, „Die Hollandsganger in Hannover und Oldenburg",

p.169.

12) Brinner, „Die deutsche Granlandfahrt", p.93, noemt
in het bijzonder de „Lippsker" uit Lippe-Detmold in
Westfalen als voorbeeld.

13) Aangehaald in Jan Romein De lage landen bij de3,zee", Utrecht,1934, p.25·
14) Wel trachtten de kustbewoners telkens land op de

Noordzee te herwinnen, maar een volgende vloed ver-
nietigde in deze jaren dikwijls wat zij hadden her-
overd. De herbedijking gold bovendien de vrucht-
bare  „Marschen" of „kogen"   ( „K5ge")  en  niet  de  zan-
dige, schrale Waddeneilanden. Eerst in de 17de
eeuw won men blijvend op de zee. De Sleeswijkers
kregen daarbij kapitaal en technische hulp uit Ne-
derland. De betrekkingen tussen Nederland en
Noord-Duitsland waren niet alleen van scheepvaart-
kundige, maar ook van water- en landbouwkundige
aard. Sinds de 13de eeuw trokken dijk- en water-
bouwkundigen en polderjongens uit ons land naar het
buitenland, o.a. Noord-Duitsland, om dijken en slui-
zen aan te leggen en het water te bedwingen. In
hun spoor volgden later kapitaalverschaffers, die
bedijkingen financierden en bedijkte grond kochten
en verpachtten, en boeren, die grond van hen pacht-
ten. Onder de vele bekwame ingenieurs", die zich.
naar „Oostland" begaven,   was Jan Adriaansz Leeghwa-
ter, die in 1633-34 werkzaam was bij het afdammen
van het Butsloterdiep bij Tondern. Zijn poging
werd verijdeld door de grote vloed van 10 op 11 ok-
tober 1634. Van deze ramp geeft hij een levendig
ooggetuigeverslag in het „Chronykje" achterin zijn
„Haerlemmermeerboeck". Zie ook Antonius Heimreich,
„Nord-Fresische Chronick", Sleeswijk, 1666;    J.G.  de
Roever, „Jan Adriaensz Leeghwater", Amsterdam,1944,p.203 e.v.; J. van Veen, „ Inpolderingen in vroegereeeuwen door Nederlanders in het buitenland", in„C.B.
Centraal blad der bouwbedrijven voor Nederland enkolonien", 3lste jaarg. Nr. 1, juli 1939, p.3-6.

15)  C.P. Hansen, „Chronik der friesischen Uthlande",
p.112, 122.

16) Brinner, „Die deutsche Grdnlandfahrt", p.75. Hijlegt ook verband tussen de deelname der Noordfriezen
aan de walvisvaart en het verbod van de Franse ko-ning in 1633 aan zijn (Baskische) onderdanen om
dienst te nemen op Nederlandse walvisschepen, uitge-
vaardigd bijna gelijktijdig met de „Manndranke" van
1634· Dat verbod werd echter z6 slecht nageleefd,
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dat de feitelijke uitwerking te gering was om
schaarste aan volk op de Nederlandse walvisvloot te
veroorzaken.

17) Hansen, „Chronik der friesischen Uthlande", p.129.

18) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no. 91
p.226 (272), notaris J. van Aller, 13 oktober 1621:
Jasper Claesz van Veuren (d.i. F6hr of Veurne?), ma-
troos van schipper Mathijs Jansz Hoepstock, in 1621
in „Groenlant" geweest.

19) Hansen, Chronik der friesischen Uthlande", p.129."

20) Aangehaald door Hansen, „Chronik der friesischen
Uthlande", p.134.

21) Brinner, „Die deutsche Gr6nlandfahrt", p.78-79.
22) Hansen, Chronik der friesischen Uthlande",   p.144,"

201.

23) Hansen, Chronik der friesischen Uthlande", p.165."

24) Voorbeelden van Nederlandse commandeurs op Hamburgse
schepen in de tweede helft der 18de eeuw zijn Hidde
Dirksz Kat en Marten Jansen, beiden van Ameland, en
Tjipke Teeus van Schiermonnikoog; zie de bibliogra-
fie achterin dit werk.

25) Hansen, Chronik der friesischen Uthlande", p.165.
'1

26)  Margareta  Boie, „Der Sylter Hahn", Stuttgart, 1926;
Nederlandse vertaling: „De ongekroonde koning van
Sylt " ,    ' s-Gravenhage . 1941 .

27) Een korte levensbeschrijving van Lorens Petersen
Hahn   staat in Wanda Oesau, „ Schleswig-Holsteins    Gran-
landsfahrt", p.228-230. Brinner, „Die deutsche
Grbnlandfahrt", drukt  op p. 527-529  een  acte  van  ad-
miraalschap (d.i. convooi) uit 1705 af, waarin Lo-
rentz Pietersen Haen (Nederlandse spelling!), com-
mandeur op het Hamburgse schip 'Statswolvaert', op-
treedt als vicecommandeur, dat betekent hier vice-
admiraal.

28) Hansen, „Chronik der friesischen Uthlande", p.180;
Brinner, „Die deutsche Grbnlandfahrt", p.86-88.

29) Hansen, „Chronik der friedischen Uthlande",  p.136.
30) Als de eerste leraar in zeevaartkunde op de Noord-

friese eilanden beschouwt men Richardus Petri, 1620-
1678, predikant op Westerland-Fahr. De overleve-
ring verhaalt, dat Rard Jensen, leraar te Toftum op
F6hr, in het raadhuis te Amsterdam bij een daar op-
gehangen astronomisch instrument een fout ontdekte.
Ocke Tfickis, in 1688 op Fahr geboren en op zijn vele
reizen met Nederlandse walvisschepen Ariaan Theunisz
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genoemd, schreef een bekend „Besteckbuch", dat door
Friese, Duitse en Nederlandse zeelieden werd ge-
bruikt. Naar verluidt heeft hij van de stad Am-
sterdam als erkenning van zijn verdiensten voor de
zeevaart een jaargeld gekregen. Aldus Hansen,
„Chronik der friesischen Uthlande", p.136, 216, en
aangehaald door Wanda Oesau, „Schleswig-Holsteins
Gr6nlandsfahrt", p.273-274. Bevestiging van deze
overleveringen heb ik in Nederlandse bronnen niet
gevonden.

31) De Spanjaarden oefenden in de tweede helft van de
18de eeuw walvisvangst aan de kust van Peru uit,
volgens Jenkins, „A history  of the whale-fisheries",
p.211. De „Schleswig-Holsteinische Provinzialbe-
richte", 10.Jahrg. Band 1, Heft 1, 1796, p.2, delen
mede: „In den letzten Jahren ist von Spanien her
Nachfrage nach unseren Wallfischfangern geschehen;
wirklich befinden sich jetzt zwei Harpuniere  in
spanischen Diensten im Sadmeer".

32) Aangehaald door Hansen, Chronik der friesischen"

Uthlande", p.210.

33) Hansen, „Chronik der friesischen Uthlande", p.143.

34)   Posselt,   „Uber den gr5nlandischen Wallfischfang",
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verband tussen het mislukken van de oprichting der
Compagnie van Assupantie, welke na 1640 voorgoed
van de baan was, en de oprichting van de zeemans-
buidels.   M. i. ten onrechte. De Compagnie van
Assurantie was een plan van reders en kooplieden,
die hun schepen en ladingen onderling wilden ver-
zekeren. Dit plan liet de schepelingen echter
buiten beschouwing.

154) Lootsma, „Draeght elckanders lasten", p.21. De
buidel te Broek in Waterland is beschreven door
J.C. van der Does. Een zeevarende beurs waarvan
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Lootsma en Van der Does nog niet afwisten, was die
te Aartswoud. Zie hierover P. Bossen, „Kroniek
van de dorpen Aartswoud en Hoogwoud", Alkmaar,1938,
P.36, ,Zeevarende beurs te Aartswoud : Gewoonte
was dat de schepen 's zomers voeren en 's winters
werden opgelegd en gekalfaterd. Om bij strenge
winters in de behoefte van sommige zeelui te voor-
zien en de gezinnen te helper, die hun steun (d.i.
kostwinner) hadden verloren, werd laatst 17de eeuw
door zeelui van Aartswoud een fonds opgericht, „De
zeevarende of Bootsgezellenbeurs". 't Fonds werd
door giften en legaten bijeen gebracht. Reglement
en stichtingsacte werden (in 1689) opgemaakt.  Bei-
de zijn verloren gegaan. Voor toetreding was een
ducaton of zilveren rijder vereist. De zeevaart

. in het dorp liep sterk achteruit: in 1802 waren er
nog maar vier leden. In dat jaar nam het Plaatse-
lijk Bestuur te Aartswoud het beheer van de Beurs
over en kwamen de revenuen ten bate van de armen
van het  dorp. "- Niet toevallig is deze Beurs ge-
sticht in 1689, dat was het begin van de Negenjari-
ge Oorlog tegen Frankrijk. Het reglement en de
stichtingsacte zijn misschien te vinden in nota-
riale protocollen. De oprichting van de beurs te
Ylst, eveneens in de Negenjarige Oorlog, is be-
schreven door G. Bakker, „Een onderlinge verzeke-
ring voor bootsgezellen te Ylst uit 1693", in Jaar-
boek 1966 van Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidka-
mer te Sneek.

155)  J.C.  van  der  Does, „Een eigenaardige assurantie",
p.54.

156) Van der Does, „Een eigenaardige assurantie", p.57.

157) Lootsma, „Draeght elckanders lasten", p.47. Jaap
Kunst, „Terschellinger volksleven, gebruiken, fees-
ten, liederen", Uithuizen,1915, vertelt op p.22:
" In Januari (in de 19de eeuw) werd te Hoorn (op
Terschelling) het beruchte buulfeest gevierd, de
vereffening van. de zeemans-buul (d.i. buidel), het
fonds ten behoeve van de schepelingen woonachtig
beoosten Midsland, die of hun schip of hun heele
hebber_ en houden  op zee verloren hadden. De vroo-
lijke dronk leidde dikwijls tot vechten. Tegen-
woordig zijn de bijeenkomsten kalmer en minder ka-
rakteristiek".

158) Kranenburg, „De zeevisscherij van Holland", p.93.
159) Lootsma, .,Draeght elckanders lasten", p.27.
160) Lootsma, „Draeght elckanders lasten", p.30. Loots-

ma citeert in zijn artikel „Nog eens 'over ' Zeeva-
rende buidels'", in „West-Friesland's Oud en Nieuw",
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jaarg. 1936 , P.71-73, nog enige belangwekkende

stukken, welke de verhouding tussen de verzekerde
zeelieden en het dorpsbestuur typeren. Het eerste
stuk is in het Rijksarchief Haarlem, notarieel ar-
chief no. 1002 fo. 107, notaris J. Cleyers te Enk-
huizen, 22 februari 1651. De varensgezellen van
Bovenkarspel lieten volgens deze acte degenen die
boekhouder van de in 1635 aldaar opgerichte zee-
mansbuidel waren geweest, insinueren, de boeken en
het geld van de buidel aan hen af te geven, daar
het sinds 1648 vrede was. De notaris die insinu-
eerde, kreeg tot bescheid, dat boeken en geld aan
de burgemeester waren overgedragen. Hij sommeerde
toen deze ambtsdrager de eigendommen van de buidel
af te geven. De burgemeester weigerde dat en
stond slechts toe, dat enige personen, door de'va-
rensgezellen aan te wijzen, de jaarlijkse rekening
van de buidel mochten aanhoren.

161) Van der Does, „Een eigenaardige assurantie", p.58.

162 ) Lootsma, „Draeght elckanders lasten",p.27.       De
premian van de beurs te Ylst (zie noot 154) bedroe-
gen in 1693: Groenland f.3 of f.4; Moscovia
f.1,50; Setubal f.1,50; Frankrijk of Noorwegen
f.1;  van Frankrijk naar de Oostzee f.2; kustvaart
buitenslands f.1; Bremen, Hamburg en Jutland
f.0,50 of f.1. De uitkering bedroeg ingeval van
verlies van schip en van gevangenschap door neming
f.25.

163 )  Van  der  Does , „Een eigenaardige assurantie",p.59.
164) Lootsma, „Draeght elckanders lasten", p.34.

165) Van der Does, „Een eigenaardige assurantie", p.59.
166) Lootsma, „Draeght elckanders lasten", p.37.  De

„Besondere privilegien ende handvesten verleent aen
d''inwoonders van Westzaandam en Crommenie  enz.",
Zaandam,1661, vermelden op p.512: „Resolutie van
schepen en vroedtschappen van Zaardam, aan de West-
zijde van de Zaan, aangaande de beurs van 't zeeva-
rende volck onder Maerten IJsbrantsz berustende en-
de  waargenomen den  24  July 1638"; en op p.513:
„Rekeningh van Maerten IJsbrantsz,  van   ' t zeevaren-
de volck van de Zaan, ende d'ordonnantie op 't in-
leggen van 't zeevarende volck in de voors. beurze,
den 9 July 1639".

167) Van der Does, „Een eigenaardige assurantie", p.59.

168) Van der Does, „Een eigenaardige assurantie", p.62.
169) Lootsma, „Draeght elckanders lasten", p.48.
170) Lootsma, „Draeght elckanders lasten",  p.53.
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171) Lootsma, „Draeght elckanders lasten", p.50.
172) Lootsma, „Draeght elckanders lasten", p.53.

173) „Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat  der
Vereenichde Nederlanden", 24ste deel, Friesland,
tweede deel, 1786, p.645-649.

174) Kranenburg, „De zeevisscherij van Holland", p.92;
T . S .  Jansma, „De economische en sociale ontwikke-
ling van het Noorden", in: „Algemene geschiedenis
der Nederlanden", deel 6, Utrecht,1953, weidt op
p.144-145 uit over de toestand onder het proleta-
riaat van de koopvaardij en visserij, waarover vol-
gens hem veel minder bekend is dan over het indus-
trible proletariaat.

175) „Nederlandsche Jaarboeken",  8ste deel, januari-
juni 1754, p.92.

HOOFDSTUK V: HET MATERIAAL EN DE TECHNIEK

1) Violet Barbour, „Dutch and English merchant ship-
ping in the seventeenth century", p.261-290; Crone,
„Onze  schepen  in de gouden eeuw", hoofdstuk  „Het
fluitschip".

2) Eerste mededeling hierover in Velius, „Chroniek van
Hoorn":  „Dit selve jaer (1595) werden hier de
schepen die men Hoornsche gaings oft fluyten noemt,
eerst gemaeckt"; aangehaald door Van Kampen, „De
Rotterdamsche particuliere scheepsbouw", p.54.

3) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.241.
4) Van Brugge, „Het model van een fluitschip", p.107.
5) Crone, „Onze schepen in de gouden eeuw", p.89, 92;

S.C. van Kampen, „De Rotterdamsche particuliere
scheepsbouw", p.51-56.

6)  Van  Brugge,   ,;Het model van een fluitschip", p.111.
7) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.241.

8) Rijksarchief Haarlem, Rechterlijk Archief no. 1690,
8 november 1689, fluitschip 'Het Raethuys van West-
saerdam'; Recht. Arch. no. 1689, 3 maart 1689,
fluitschip 'De Nieuwe Karseboom'; Recht. Arch. no.
1753, 15 dec. 1736, fluitschip 'De Geele Klok'.
Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
3861 fo. 586, notaris A. van Santen, 28 maart 1697.

9) Rijksarchief Haarlem, Rechterlijk Archief no. 1679,
11 mei 1666, fluitschip 'De Koninck Josias"; Ge-
meente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
3861 fo. 586, 28 maart 1697.
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10) Rijksarchief Haarlem, Rechterlijk Archief no. 1716,
13 december 1721, fluitschip 'De Muyser';  Recht.
Arch. no. 1753, 15 dec. 1736, fluitschip 'De Geele
Klok'.

11) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.330.
12 ) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij " ,p. 330;

Rijksarchief Haarlem, Rechterlijk Archief no. 1678,
2 december 1662, verkoop van het schip 'De Swarte
Walvis' te Westzaandam, „uitgehaald" (d.w.z. van

stapel gelopen)  in  1658,  in  1660 „heel verdubbeld
met  eiken  huid  en  voor een grenen huid overhenen";
verkoper Cornelis Gerritsz Jongekees; het Rechter-

lijk Archief te Haarlem bevat vele Zaandamse veil-
boeken met talrijke vermeldingen van verkochte sche-
pen en bijzonderheden daarvan.

13) Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.190.

14) Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.191-194.

15) Friedrich Martens, Spitzbergische oder Gr6nlan-"
dische Reisebeschreibung", p.5.

16) Kranenburg, „De zeevisscherij van Holland", p.201.

17) Dit is de fraaie gravure door A. van der Laan en

S.V. van der Meulen omstreeks 1700 gemaakt, in groot
formaat aanwezig in Nederlands Historisch Scheep-
vaart Museum te Amsterdam, in vele boeken afgedrukt,
o.a. Jan Romein, De lage landen bij de zee",
Utrecht,1934, p.318.

18) Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.222.
19) Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.234.
20) Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.232-233.

Scoresby noemt ook een kleine windas, gebruikt in
Britse walvissloepen en afgebeeld op plaat 19 in
deel 2, welke diende om de uitgelopen walvislijn
vlugger dan met de hand mogelijk was in te halen.

21) Crone, „Onze schepen in de gouden eeuw", p.93.
22) Johann Hinrich Rading, „Allgemeines Warterbuch  der

Marine", 2.Band, Hamburg-Leipzig, zonder jaar (om-
streeks 1790), i.v. Schlup, p.491.

23) Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.196.
24) E. Dekker, „Aantekeningen in een dagboek betreffende

de Zaanstreek", aanwezig in de Zaanlandse Oudheidka-
mer, Zaandijk, jaartal niet vermeld (19de eeuw).

25)  Aagaard, „Den gamle hvalfangst", hoofdstuk  „Bas-
kerrie " .

26) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.348.
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27) Bennett, „Verhandeling over de walvisschen", p.98.
28) Friedrich Martens, „Nauwkeurige beschryving  van

Groenland", p.47-48.
29) Scoresby, „Arctic regions ", deel 2, p.225.

30) Wanda Oesau, „Schleswig-Holsteins Gr5nlandsfahrt",
P.70.

31) Simon Thomas, „Onze IJslandvaarders", p.65.
32) Wanda. Oesau Schleswig-Holsteins Gr5nlandsfahrt",.

P.69.

33) Stibolt, „Naermere Besvarelse om ... Hvalfiskerier-
nes Hindringer og Opkomst", p.298 e.v.

34) J.A.N. Knuttel, „Woordenboek der Nederlandsche taal",
deel 3, 2de stuk, Den Haag-Leiden,1916. i.v. fnits,
„wellicht afgeleid van flits, verouderd, lange  har-
poen". Als enige vermeldingsbron voor dit woord
wordt genoemd: ,,De seldsaame en noit gehoorde wal-
visvangst bij St. Annaland", (Leiden 1684), 17a; de-
ze plaats is vermoedelijk de gravure door A. de ·
Blois van een Nederlands walvisschip in de IJszee,
welke in vele boeken is afgedrukt, o.a. in Henriatte
Mooy, „Naar Groenland  met  de ' Frankendaal ' " , Amster-
dam,1946, p.8-9; hierop zijn rechtsboven walvisge-
reedschappen afgebeeld (een grote zeldzaamheid in
oude Nederlandse geschriften over walvisvangst),
linksboven de namen daarvan; onder de letter e is
de fnits afgebeeld.

35) Wanda Oesau, „Schleswig-Holsteins Gr5nlandsfahrt",
Tafel IV, plaat 1 A, c.

36) Scoresby, „Arctic regions", deel 2, plaat 18.

37) J.G. Kohl, „Die Marschen und Inseln der Herzogthiimer
Schleswig und Holstein", Dresden-Leipzig, 1846,
p.128. Volgens hem leek de Engelse harpoen veel op
de Eskimo-harpoen. De Engelse naam hiervan was
„toggle-iron", te vertalen als knevelharpoen. Vol-
gens een zegsman in de V. S.A. is deze harpoen uitge-
vonden in dat land.   L.H. Matthews, redakteur van
„The whale" (George Allen and Unwin, Londen, 1968,
p.148), ontleent aan een ongenoemde bron de volgende
beschrijving van dit wapen: „The harpoon used in
the Azores today is the toggle iron invented by a
Negro blacksmith called James Temple at New Bedford
in 1848. The steelhead is so pivoted on the
wrought-iron shaft that when the iron takes strain
after entering the whale. the head swings out at
right angles and toggles  against the inside of the
blubber, or, after a skilful and lucky dart, between
two of the whale's ribs .
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38) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.350.
39)   , Kort verhael  van de gedaente der walvisschen

 enz.)",   bijlage  XIII in Muller, „Noordsche Compag-
nie", p.379.

40) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.350.
41) Friedrich Martens, „Nauwkeurige beschryving van

Groenland", p.46.
42) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.335.

43)   Karl   of karrel,    zie A. Beets, „Woordenboek   der  Ne-
derlandsche taal", deel 7, eerste stuk, 's-Graven-
hage-Leiden,1926. Karl betekent kerel in het woord
„karlhennep", d.i. echter de vrouwelijke hennep,
welke groter dan de manlijke is. Beets zegt: „Karl
is uitgehekelde hennep tot garen voor fijnere touw-
soorten en voor een der beste soorten van zeildoek",
dus extra gehekelde, langvezelige hennep. Het
„Placaet op 't stuck van de lyndrayerye" van 1556
verbood om voor karl andere hennep dan Gellinck, Ri-
ga- of Revalse hennep te gebruiken. Karl was ook
de naam van het vervaardigde garen voor touwwerk en
zeildoek van de beste soort.

44) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.335, 349.
45) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", Bijlage  be-

treffende de uitrusting, p.332-339.

46) Brinner, „Die deutsche Gr8nlandfahrt", p.123 noot,
deelt mee, dat partenreders in een schip, dat in
1769-1807 uit Kolmar bij Gluckstadt ter walvisvangst
voer, verklaarden: „Ochsen und Schweine ziehen und
schlachten wir selbst. Erbsen und Bohnen tragt un-
ser Acker, zum Mahlen, Schroten, Backen haben wir
alle erforderliche Anstalten bey uns, und ein Mit-
interessent ist selbst ein Bierbrauer".

47) Kraner.burg, „De zeevisscherij van Holland", p.106.
48) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.330.

49) Lootsma, „Bijdrage tot de geschiedenis der Neder-
landsche walvischvaart", p.138-139.

50) Resolutidn Staten van Holland, 3 december 1751,
25 januari 1752.

51) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.334.
„Wijnkoop"   moet men uitleggen als drinkgeld   en  nie t
vereenzelvigen met „potwijn"  (pot  de vin). Wijn-
koop wordt vermeld in de volgende monsterrollen:
Rijksarchief Haarlem, notarieel archief no. 5987,
notaris M. Beets, fo. 97, 12 april 1745; idem fo.98,
12 april 1745; idem fo. 99, 12 april 1745; idem
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fo. 102, 13 april 1745. De wijnkoop bedroeg vol-
gens deze rollen voor de scheepsofficieren op part-
en maandgeld 22 tot 18 stuiver (merendeels 22), voor
de maats en matrozen 11 stuiver, voor de koksmaat en
de kajuitwachter in twee gevallen 11 stuiver, in
twee andere gevallen niets. De geldeenheid achter
de cijfers 22 en 11 is niet aangegeven, maar is
waarschijnlijk de stuiver en niet de gulden; in
guldens uitgedrukt zou de wijnkoop bijzonder hoog
zijn. - Achter de naam van de commandeur boven aan
de monsterrol is kenmerkend geen partgeld, vat- of
visgeld ingevuld.

52) Zorgdrager, Groenlandsche visscherij", p.339.   De"
resolutie der Staten-Generaal dd. 16 april 1681
(„Groot Placaatboek",  deel 3, p.1365) schreef  voor,
dat voor elk walvisschip f.6000 borg of cautie moest
worden gesteld, slechts terugbetaalbaar nadat het
schip met zijn vleet en lading naar de Republiek zou
zijn teruggekeerd.

53) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.353.
54) In vele charterpartijen tussen 1635 en 1660 werd ge-

steld, dat de walvisvangst zowel in zee als aan land
zou geschieden, bijv. Gemeente-archief Amsterdam,
notarieel archief no. 676, 29 december 1637; no.
683, 25 feb. en 16 maart 1640; no. 684, 30 januari
1641;  no. 685, 15 feb., 3 april 1641, 19 feb.,
11 maart 1643;  d.z. akten van notaris J. Warnaerts.

55) De ontwikkeling van baai- via zee- naar ijsvisserij
is min of meer uitvoerig beschreven door Zorgdrager,
.,Groenlandsche visscherij", p.78-79, 192, 197-204,
en door Muller, „Geschiedenis der Noordsche Compag-
nie", p.115-117. De jacht op de Noordkaper bij
Noorwegen en IJsland is na 1670 voortgezet, maar
schijnt geleidelijk te zijn verminderd en is in de
loop der 18de eeuw onbetekenend geworden.

56) Zie beschrijvingen van de walvisvangst der Verenigde
Staten in Hei·man Melville,   „Moby   Dick",   New  York,
1851, en vele lature drukken en vertalingen, en be-
kende werken over deze visserij, zoals A. Starbuck,
„History  of the American whale-fishery",Washington,
1876;  W.S. Tower, „A history of the American whale-
fishery", Philadelphia,1907; E.P. Hohman, "The Ame-
rican whaleman",  New  York, 1925. De verklaring voor
dit verschil in actie is misschien, dat sloepen in
het ijs veel moeilijker zeilen dan in ijsvrij water.
Een andere reden kan zijn, dat de Nederlanders en
Britten het hijsen en strijken van een sloepzeil en
het oprichten en strijken van een mast.midden in een
volle sloep te lastig vonden.
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57) Zie de sloep rechts op de voorgrond op de bekende
plaat door Jan Mooy gemaakt van de 'Frankendaal' en
andere walvisschepen  „op de nering", o.a. gerepro-
duceerd in Henriatte Mooy, „Naar Groenland met de
'Frankendaal'", Amsterdam,1946, p.60-61; een der
roeiers in de sloep, welke aan een vis vast is,
steekt zijn riem recht omhoog. Zie ook Zorgdrager,
. Groenlandsche visscherij", p.350.

58) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.352. In

dit verband vermeld ik nog een gewoonte onder Vere-
nigdestaatse walvisvaarders, welke verwondering on-
der andere naties en sommige Noord-Amerikanen wekte.
Nadat de walvis geharpoeneerd was, verwisselden de
harpoenier en de sloepstuurder van plaats, hoewel
dit in een volle sloep, belast met een mast en een
opgerold zeil en vast aan een onstuimige vis, dik-
wijls allesbehalve gemakkelijk was. De sloepstuur-
der hanteerde de lens om de walvis te doden. Bij
de Europeanen bleef deze verwisseling achterwege.

59) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.121.
60) Scoresby, „Arctic regions", deel 1, p.471.

61) De vier mij bekende afbeeldingen van traankoken op
landstations in het Noorden zijn de volgende:
(1) Kaart van Spitsbergen, gemaakt door de Engelse
schipper Thomas Edge 'en door hem of anderen voorzien
van elf kleine, maar boeiende tekeningen van walvis-,
walrus- en berenjacht, afgedrukt  in '„ l Samuel)  Pur-
chas his pilgrimes", Londen,1625,  en  in vele werken
herdrukt, gedeeltelijk in de grote iconografie van
de walvisvaart van G.F. Dow, „Whale ships and wha-
ling", Salem, Mass., 1925, p.69 en 71, en volledig
in mijn artikel „Amsterdamse walvisvaarders in het
hoge Noorden", maandblad „Ons Amsterdam", april  1958,
P.105-109.
(2) Afbeelding op een biljet tot bekendmaking van
veiling van walvisvleet, afgedrukt o.a. in Henriette
Mooy, „Naar Groenland met de 'Frankendaal ' ",  Amster-
dam,1946, p.78;  ruwe houtsnede.
(3) Schilderij van het Deense landstation op Spits-
bergen door Abraham Speeck, gedateerd 1634, aanwezig
in Skokloster Museud bij Stockholm, o.a. afgebeeld
in C. de Jong, „Amsterdamse walvisvaarders in het
hoge Noorden", maandblad „Ons Amsterdam", maart  1957,p. 95,   en  in Sune Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst,
1615-1660", Kopenhagen, 1962, teger.over  p.377.
(4) Schilderij van een Nederlands landstation op
Spitsbergen of Jan Mayen-eiland door Cornelis Wil-
lemsz de Man, gedateerd 1639, aanwezig in Rijksmu-
seum te Amsterdam, catalogus no. 1515a, afgebeeld in
vele werken, o.a. S.P. l'Honord Naber, „Walvisch-



381

vaarten enz.", Utrecht 1930;  E.C. Godde Molsbergen,
„Jan van Riebeeck en zijn tijd", Amsterdam,1937,
P·50; C.   de Jong, „Amsterdamse walvisvaarders   in
het hoge Noorden", maandtlad „Ons Amsterdam", maart
1957, P·94.

62) Friedrich Martens, Nauwkeurige beschryving enz.";"

Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.353-359;
„De walvischvangst", deel 1;
Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.299 e.v.

63) De beste weergave van het flensen van een walvis aan
een schip gemeerd is de gravure van A. de Blois naar
een tekening van Cornelis Moy, welke echter nog
enige technische punten onzeker laat; afgebeeld in
Dow, „Whale ships and whaling",   p.81,   en  H.   Mooy,
„Naar  Groenland  met de 'Frankendaal '",  p.8-9.

64) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.385-386.

65) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.359;
Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.304 e.v.

66) Mamiering wordt volgens „Woordenboek der Nederland-
sche taal", 9de deel, 's-Hage-Leiden,1913, ook ge-
speld als malmiering en mallemiering en omschreven
als een buis van leer of zeildoek, o.a. zekere slang
van brandspuit. Vercoullie verklaart het woord af-
komstig van Portugees „mangueira", een zeemansterm
met soortgelijke betekenis als mamiering. afgeleid
uit  .,manga",   d.i.  mouw van kledingstuk  en  zak  voor
filtreren. Het genoemde woordenboek geeft ook
,,spekmamiering" en noemt Zorgarager  als  bron.

67) Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.311.
68) Pilatu de Tassulo, „Lettres sur la Hollande, Lettre

XI, 1 november 1778 (aangehaald door Lootsma, „Bij-
drage tot de geschiedenis der Nederlandsche wal-
vischvaart", p.161), schreef, dat de Hollandse wal-
vistraan in Frankrijk afzet verloor (in de 17de
eeuw,  bedoelt hij mogelijk), „omdat de Fransen het
(walvis)spek koken, zodra zij de walvis hebben ge-
vangen, terwijl de Hollanders het bewaren en naar
huis varer voordat   ze het koken,  waardoor  het  rood
wordt  en in kwaliteit aanzienli jk achteruitgaat".

69)   Conway,   „No   Man's   Land",   p.198.
70) „Kort verhael  van de gedaente der walvisschen  enz. ",

bijlage 13 in Muller, „Geschiedenis der Noordsche
Compagnie " ,   p. 381 . Men moet hierbij echter opmer-
ken, dat deze mededeling dateeri. uit de eerste jaren
der zee- en ijsvisserij en van het traankoken in Ne-
derland, waarin het spek aan boord vermoedelijk min-
der werd geconserveerd dan later, toen meer erva-
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ring was opgedaan.

71) Muller, „Noordsche Compagnie ",   p.130  noot   1.

72) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.371.
73) Twee van deze beschrijvingen zijn afgedrukt in de

„Geographical Journal", Londer.,juni 1900, p.628-636,
namelijk van schipper Lancelott Anderson en van
Grey, beide daterend van 1662. De memorie van Grey
aan de pas gestichte Royal Society of London van
1662 (welke aandacht aan· de kwijnende Britse walvis-
vaart wijdde) is met Grey's schetstekeningen her-
drukt in Conway, „No Man's Land", p.204-207. Con-
way heeft cok het verslag van schipper Fotherby in
diens journaal van 1613 met korte beschrijving der
walvisvaart en tz·aankokerij herdrukt   op   p. 85-89.

74) Vermeld in noot 61 boven.

75) Dit zijn de twee schilderijen door A. Speeck en
C.W. de Man (toeschrijving), vermeld in noot 61
boven.

76) Wanda Oesau, „ Schleswig-Holsteins Granlandsfahrt".
77) Zie de afbeeldingen var. traankokerijen in G.F. Dow,

„Whale ships and whaling", p.1335 (Nederland); Loots-
ma, „Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche
walvischvaart", penschilderij door A. Salm (?) van
traankokerijen aan het Guispad bij Zaandijk; W.Fran4
„Der wiedererstandene deutsche Walfang", Dusseldorp,
1939, p.19, „farbiger Kupferstich" met rechtsonder
een kokerij met dak erboven.

78) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.370.

79) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.369.
80) Wanda Oesau, „Schleswig-Holsteins Gr6nlandsfahrt",

P.305-307; Lootsma, Bijdrage tot de geschiedenis"
der Nederlandsche walvischvaart", p.170-172; Loots-
ma, „Oud-Zaansche kunstbeoefening", in: „Eigen
volk", jaarg. 1933. - Onder de walvisvaarders der
Verenigde Staten stond deze gewilde volkskunst be-
kend als „scrimshawing", een woord van onbekende
herkomst.

81) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.368-369.

82) Zorgdrager, „Groenlandsche visocherij", p.374;  ook
afgedrukt in Lootsma, „De Walvischvangst", in dag-
blad „De Zaanlander" ,   19  aug.   1929, 13de aflevering.

83) Muller, „Noordsche Compagnie", p.69.
84) Nicolaes h Wassenaer, „Historisch verhael", deel 7,

fo. 108.
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85 )   "De   Walvischvangst " ,   deel   1,   p.4 4.
86) Brinner, „Die deutsche Granlandfahrt", p.60.

87) Friedrich Martens, „Spitzbergische Reisebeschrei-
bung enz.", aangehaald door Brinner, „Die deutsche
Grdnlandfahrt", p.60.

88) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.197.
89) Zie afbeelding van walruslens en walrusharpoen op de

plant van A. de Blois en C. Moy vermeld in noot 57
boven.

90) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", beschrijft
de walrusjacht op p.202-205. Een naieve,   maar  le-

vendige afbeelding hiervan staat op Thomas Edge's
kaart van Spitsbergen, afgedrukt in „Purchas his
pilgrimes", Londen,1625, herdrukt in F.C. Wieder,
"The Dutch discovery and mapping of Spitsbergen",
Amsterdam ,1919, plaat  13,   en  C.   de Jong, „Amsterdam-
se  walvisvaarders  in  het hoge Noorden", maandblad
„Ons Amsterdam", april 1958, p.106, Nr. 5 van de 11
bijgevoegde plaatjes, linksonder.

91) Zie de bekende ets door Jan Luyken, illustratie bij
de reis van Willem Barendsz naar Nova Zembla in
1596, o.a. herdrukt in Dow, „Whale ships and wha-
ling", p.49·

92) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.200, be-
schrijving van de robbejacht. Beschrijvingen van
de laatste Nederlandse reizen ter robbevangst zijn
gepubliceerd door J. van der Weide, „Uit het leven
van een Groenlandvaarder",  in „Het Nederlandsche
zeewezen", 20ste jaargang 1921, p.43 e.v., en door
Jan  Wever. „Journaal der merkwaardige reizen  van   Jan
Wever", ' s-Gravenhage,1946.

93) J. van der Weide, aangehaald in noot 92.
94)  G. Doorman, „Octrocien voor uitvindingen  in  de  Ne-

derlanden  uit de 16e-18e  eeuw", ' s-Gravenhage,1940,
P.140, 15 feb. 1619, fo. 95, G.173.

95) Misschien was het beginsel van Vos' uitvinding het-
zelfde als dat van het speksnij-apparaat door·
Scoresby vermeld op p.511 noot 1 en p.558 en afge-
beeld op de laatste plaat achterin deel 2 van zijn
werk „An account  of the Arctic regions", Edinburgh,
1820.

96) Doorman, „Octrooien", p.179, 24 jan. 1630, G.305.

97) Thieme und Becker, „Allgemeines Lexikon der bilden-
den  Kiinstler",   in voce Speeck, Abraham en Isaack;
laatstgenoemde was in 1667 74 jaar oud.
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98) Doorman, „Octrooien", p.291, juli 1646, H.58;  hier
is per vergissing Spyck in plaats van Speeck ge-
schreven en is het lidwoord en tussen Abraham en
Isaack weggelaten, echter niet in het naamregister
op p.346 i.v. Spyck.

99) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
1515 fo. 217, notaris Jan Volkertsz Oli, 24 april
1638.

100) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
1280 fo. 153, notaris H. Schaeff, 13 okt. 1639· De

twee akten in deze en voorgaande noot dank ik aan
dr.  S.  Hart  van het Gemeente-archief Amsterdam.

101) Zie noot 97·

102) Afgebeeld op plaatsen vermeld in noot 61 boven.
Dit schilderij van Abraham Speeck is geheel in de
traditionele trant van zijn tijd (evenals het
schilderij toegeschreven aan Cornelis W. de Man uit
dezelfde jaren) en bevat geen enkele verwijzing
naar zijn walvisvuurpijl. Zie de kritiek door
Sune Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", P.381-383,
op mijn mening dat Speecks schilderij een navolging
van De Mans werk is. Hij acht het mogelijk, dat
Speeck dit werk heeft gemaakt op bestelling van
Philips Pelt, agent te Amsterdam van Johan Braem  te
Kopenhagen, koopman en eigenaar van het Deense
landstation. In een inventaris van goederen in
1657 door Philips Pelt aan zijn zoon Abraham nage-
laten wordt een schilderij van walvisvangst bij
Spitsbergen vermeld. Mogelijk was dit het werk
van Speeck.

103) Doorman, „Octz·ooien", p.298, dec. 1673, H.131; in
plaats van traan is per abuis Fram gedrukt.

104) Doorman, „Octz·ooien", p.306, sept. 1700, H.199.
Ruytendorp is per abuis als Ryatendorp gespeld.

105) Doorman, „Octrooien", p.306, aug. 1702, H.207.
106) Doorman, „Octrooien", p.325, 9 okt. 1704, U.14.

107) Doorman, „Octrooien", p.208, 11 mei 1641, fo.182v.,
G.398. Zie over John Osborn o.a. Anne Feenstra,
„Het  vervaardigen van sieraden van balein",  in  „De
vrouw   en  haai·  huis " ,    j uli   1943 .

108) Doorman, „Octrooien",  p.208,  11 mei 1641, fo.182v. ,
G.398.
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HOOFDSTUK VI: DE NOORDSCHE COMPAGNIE

1) Literatuur:
S. Muller Fzn., „Mare clausum, Bijdrage tot de ge-
schiedenis der rivaliteit van Engeland en Nederland
in   de   zeventiende eeuw"; Amsterdam,1872.
S.  Muller Fzn., „Geschiedenis der Noordsche Compag-
nie"; Utrecht, 1874.
S. Muller Fzn Een Nederlandsch kartel",  in  „So-I , "
ciaal Weekblad", 9 en 16 januari 1897.
A. Beaujon, „Overzicht der geschiedenis van de Ne-
derlandsche zeevisscherijen"; Leiden, 1885.
G.W. Kernkamp, „Stukken over de Noordsche Compagnie",
in „Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Ge-
nootschap gevestigd te Utrecht",  deel 19; 's-Gra-
venhage,1898, p.263-379.
S. van Brakel, „De Hollandsche handelscompagnieon
der zeventiende eeuw, Hun ontstaan - hunne inrich-
t ing" ;

' s-Gravenhage ,1908.
S. van Brakel, „Vroedschapsresolutian, sententian en
notaridle acten betreffende de Noordsche Compagnie",
in „Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Ge-
nootschap, gevestigd te Utrecht",  deel 30, Amsterdam,
1909, p.255-400.
S. van Brakel, „Stukken betreffende de kamers der
Noordsche Compagnie na afloop  van het octrooi",  in
„Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Ge-
nootschap, gevestigd te Utrecht",  deel 31, Amsterdam,
1910, p.1-96.
R. Bijlsma, „Oud-Rotterdamsche Groenlandsvaart",  in
„Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oud-
heidkunde", 5de reeks,   deel 2, ' s-Gravenhage ,1915 ,
P.194-215.

2) S. Hart, „De eerste Nederlandse tochten ter walvis-
vaart", in „Jaarboek van het Genootschap Amsteloda-
mum",   deel 2; Amsterdam,1957, p.27-64.
Sune Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst 1615-1660";
Kopenhagen, 1962. Voorzover mij bekend heeft dit
voor Nederland belangrijke werk in dit land geen
aandacht getrokken.

3) Van Brakel, „Vroedschapsresolutian enz.", p.262.
4)  Resolutian  Staten-Generaal, 27 maart 1614, „Groot

Placaetboeck", deel een, kolom 669-672.
5) Muller, Noordsche Compagnie", p.78."

S.  Hart, „The prehistory  of  the New Netherland  Com-
pany" ; Amsterdam,1959.

6) Van Brakel, „Vroedschapsresolutian enz .", p. 266.
7) Muller, „Noordsche Compagnie " ,   p. 93-94.
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8) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti6n enz.", p.263-264·

9) Muller, „Noordsche Compagnie", p.75. Het octrooi
is afgedrukt in Resolutidn Staten-Generaal 26 en 27
januari  1614 in „Groot Placaetboeck",  deel  een,  ko-
lom 669-672, in Zorgdrager, „Groenlandsche vissche-
rij", p.208-209; Nicolaes a Wassenaer, „Historisch
Verhael",  deel  8,  fo.  95-96; „De walvischvangst",
deel een, Harlingen,1784 (vaak gesteld op naam van
De Jong, Kobell en Salieth, de illustrators).

10) Muller, „Noordsche Compagnie", p.76.
11)   Pieter  de la Court, „Politieke aanwysinge", aange-

haald  door  Otto  van Rees, „Geschiedenis der staat-
huishoudkunde in Nederland", p.175-176  en  179,  bei-
den   aangehaald door Muller, „Noordsche Compagnie",
p.75, noot 3.

12) Muller, „Noordsche Compagnie", p.77.
13 ) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti n  enz.",   p.314,

19 december 1616; P.322, 3 apri] 1617; P·323,
7 december 1621;  p.329, 26 november 1616.

14) Van Brakel, „VroedschapsresolutiUn enz.", p.265.
15) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti6n  enz.", p. 313-314 ·
16) Afgedrukt oij Kernkamp, „Stukken over de Noordsche

Compagnie", p.320-323·
173 Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",

p.298.

18) Muller, Noordsche Compagnie", p.91."

19) Van Brakel, „Vroedschapsresolutian enz.", p.323.
20) Van Brakel, „Vroedschapsresolutian enz.", p.268.
21) Van Brakel, „VroedschapsresolutiMn enz.", p.322-323.
22) Van Brakel, „Vroedschapsresolutiin enz.", p.326,

28 feb. 1614.

23 ) Van Brakel, „VroedschapsresolutiMn   enz.",   p.270,
326.

24) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti6n enz.", p.327.
25) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti6n enz.", p.272.
26) Van Brakel, „Vroedschapsresolution enz.", p.270; hij

verwijst naar de resolutie van de vroedschap van
Hoorn, dd. 7 feb. 1614, t.a.p. p.326, welke vermeldt:
„dat  oock de andere zeesteden (buiten Amsterdam)
contentement soude moeten worden gedaen".

27) Muller, „Noordsche Compagnie", p.80.
28) Van Brakel, „Vroedschapsresolution enz.", p. 271.
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29) Muller, „Noordsche Compagnie", p.313, 322 noot 3 en
7;  hij spreekt hierin van aandeelhouder in de
Kleine Compagnie en in kamers van de Grote Compagnie
en van aankoop van een partij aandelen in de (Grote)
Noordsche Compagnie en doelt hiermee op het kapitaal
dat hij zich voorstelt als in aandelen of acties
verdeeld, terwijl hij elders met aandelen terecht de
kwoten van de afzonderlijke kamers in de begrote
vangst bedoelt. - Kernkamp, „Stukken over de Noord-
sche   Compagnie " ,   p. 294 ,   315 .

30) Van Brakel, „De Hollandsche handelscompagniean",
p.55-57.

31) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.359.

32) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
P.295.

33) Muller, „Een Nederlandsch kartel", in: „Sociaal
Weekblad", 1lde jaarg. Nrs. 2, 3, 9 en 16 januari
1897.

34) Van Brakel, „De Hollandsche handelscompagnieun",
P.59· Hi j  vermeldt in „VroedschapsresolutiAn  enz. ",
P.358 e.v., dat aandelen in octrooien als een recht
werden overgedragen of verpacht tegen betaling van
geld. Bijvoorbeeld in 1635 verpachtten leden van
de kamer Enkhuizen hun recht om uit hoofde van het
octrooi aan de Noordsche Compagnie verleend, voor
8 jaar tegen ongeveer f.2,50 per kwarteel gewonnen
traan per jaar.

35) Vergelijk Van Brakel, „De Hollandsche handelscomFag-
niean",p.72, die implicite tot ongeveer dezelfde   ge-
volgtrekking komt.

36) Kernkamp, „Stukken   over de Noordsche Compagnie",
P.285.

37) Muller, „Noordsche Compagnie", p.81.
38) Kernkamp, „Stukken over de Noordsche Compagnie",

P.314.

39) Muller, „Noordsche Compagnie", p.82.
40) Van Brakel, „Vroedschapsresolutian enz.", p.302, 323.
41) Muller, „Noordsche .Compagnie", p.85-86.
42 ) Van Brakel, „Vroedschapsresolutidn e n z. " ,p. 284-285.
43) Muller, „Noordsche Compagnie", p.86.
44) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",

P.346. Bij de moderne, industriale walvisvangst in
de Zuidelijke IJszee worden bepaalde jachtboter ge-
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bruikt om walvissen, door andere jachtboten gedood,
naar het fabrieksschip te slepen; Zij heten in het
Noors „baiebaater", d.w. z. boeiboten, mogelijk omdat
op de dode walvissen een vlag als boei wordt ge-
plaatst.

45) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.349.

46) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
P·329.

47 ) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti6n   enz.",   p.392.
48) Muller, „Noordsche Compagnie", p.119.
49) Vergelijk Muller, „Noordsche Compagnie", p.119-120;

Van Brakel, „Vroedschapsresoluti n  enz.",p.285.
50) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",

p.272.

51)  Uit Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.271, 353-356, volgt, dat de gezamenlijke uitvoer
van traan vrijwillig geschiedde en dat er v66r 1621
geen minimum uitvoerprijs voor traan en baarden be-
stond.

52) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
P·339 e.v.

53) Kernkamp, Stukken  over de Nooi·dsche Compagnie","
p.339; Van Brakel De Hollandsche ·handelscompag-"
nie6n", p.66 noot 2, brengt een correctie aan op
Kernkamps uiteenzetting van de repartitie.

54) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.340; Van   Brakel, „De Hollandsche handelscompag-
niedn", p.67.

55) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief 762,
notaris J. Warnaerts, 24 maart 1628.

56) Van Brakel, „Vroedschapsresolutian enz.", p.287,395;
Muller, „Noordsche Compagnie", p.128, noot 10.

57) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.354.

58) Ker·nkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.355.

59) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.290, p.290 noot 2.

60) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.271-272.

61) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.345-346.
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62)  Muller, „Een Nederlandsch kartel", in „Sociaal  Week-
blad", 1lde jaarg. Nr. 2, 9 jan. 1897 en Nr. 3, 16
jan. 1897; Muller, „Handelscompagnie6n en kartel-
len", in „Sociaal Weekblad", 1lde jaarg. Nr. 17, 24
april 1897, en Nr. 20, 15 mei 1897; Wibaut, „De
oude handelscompagniean en de moderne kartellen en
trusts", in „Sociaal Weekblad", lide jaarg. Nr. 14,
3 april 1897 en Nr. 15, 10 april 1897; Wibaut,   „De
oude handelscompagnieon en de moderne kartellen", in
„Sociaal Weekblad", 1lde jaarg.   Nr.   19,   8  mei  1897;
Wibaut, „Trusts en kartellen", serie „Sociale Bi-
bliotheek"  Nr. 5, Amsterdam, 1903,  p.8-10.

63) Van Brakel, „De Hollandsche handelscompagnieon ",
p.88-92.

64) Wibaut, „Trusts en karteller", p.10.
65) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",

P.328-329.

66) Muller, .,Noordsche Compagnie", p.94.
67) Muller, „Noordsche Compagnie", p.124-125.
68) Muller, .,Noordsche Compagnie", p.125 noot 3, p.322.
69) Muller, „Noordsche Compagnie", p.125 noot 3, p.340.
70) Muller, „Noordsche Compagnie", p.344-345, 348.
71) Kernkamp, Stukken  over de Noordsche Compagnie","

P.274.

72) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
P.275.

73) Muller, „Noordsche Compagnie", p.89.
74) Muller, „Noordsche Ccmpagnie", Bijlage 21, p.246.
75) Muller, „Noordsche Comi,agnie", p.84.
76) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.

181 fo. 12, notaris N. Vogel, 15 maart 1627; Byls-
ma, „Oud-Rotterdamsche Groenlandsvaart", p.206-208.

77) Muller, „Noordsche Compagnie", p.177; Kernkamp,
„Stukken  over de Noordsche Compagnie", p. 307-308.
Op 21 maart 1631 bekrachtigden verte$enwoordigers
van de kamers Middelburg, Campveere Cd.i. Veere) en
Enkhuizen het schriftelijk contract op 3 november
1630 door deze drie kamers gesloten, om met mal-3,

canderen voor de aenstaende jaeren 1631, 1632, 1633
en 1634 in het gemeen te dcen de vis::cherij van de
walvischvangst"; aldus Gemeente-archief Amsterdam,
notarieel archief no. 701, 21 maart 1631. Niet toe-
vallig waren het de drie kleinste en zwakste kamers
welke besloten om samen te wer·ken bij het uitreden
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en vissen.

78) Kernkamp, „Stukken   over de Noordsche Compagnie",
p.298 ncot 3.

79) Kernkamp, „Stukken over de Noordsche Compagnie",
p.300-301.

80 ) Van Brakel, ,,Vroedschapsresoluti6n  enz.",   p. 300.
81) Muller, „Noordsche Compagnie"",, P.84.

82) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
695, notaris J. Warnaerts, 30 oktober 1635.

83) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
662, notaris J. Warnaerts, 15 december 1627;  nota-
rieel archief no. 701, 21 maart 1631.

84) Gemeente-archief Amsterdam, notaris J. Warnaerts,
21 november 1633, afgedrukt bij Van Brakel, „Vroed-
schapsresolutidn enz.", p.390-396. Van Brakel ver-
meldt boven de acte per abuis 21 november 1635 in
plaats van 1633.

85) Gemeente-archief 's-Gravenhage, notarieel archief
no. 17 fo. 114, notaris G. van Warmenhuysen, 1634.

86) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
P.272.

87) Brander, „De walvischvaart en traannering op Jan

Mayen   in  1616".
88) Kernkamp, „Stukken   over de Noordsche Compagnie",

P.289, 358.

89) Van Brakel, „Vroedschapsresolutidn  enz. 4.
90) Muller, „Noordsche Compagnie", p.123, schrijft, dat

er in 1632 bij Jan Mayen geen walvisvangst werd uit-
geoefend, omdat het ijs het eiland bleef omringen,
maar dat blijkt niet juist te zijn geweest.

91) Gemeente-archief Amsterdam, notaris J. .Warnaerts,
21  november 1633, afgedrukt  bij Van Brakel, „Vroed-
schapsresoluti6n enz.", p.390-391; zie ook noot 84
boven.

92 ) Van Brakel, „Vroedsohapsresolutign   enz.",   p.295,   had
geen vermoeden van deze argumenten en begreep daarom
de strekking van het geschil niet ten volle. Hij
meende, dat het ging om een nevenkwestie, namelijk
om walvissen door schepen van de kamer Amsterdam op
een ontdekkingsreis in hetzelfde seizoen gevangen.

93) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.358.

94) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
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694, notaris J. Warnaerts, 25 november 1633.

95) Gemeente-archief 's-Gravenhage, notarieel archief
no. 17 fo. 114, notaris G. van Warmenhuysen, 1634;
Van Brakel, „VroedschapsresolutiNn enz.".

96) Muller, „Noordsche Compagnie", p.116.
97) Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.144.

98) Muller, „Noordsche Compagnie", p.109-110.
99) Kernkamp Stukken  over de Noordsche Compagnie","

p.377 noAt.

100)Christian Bullen, „Eines Seefahrenden Journal oder
Tag-Register", Bremen, 1668 ,p. 21-22 , aangehaald  door
Wanda Oesau, „Schleswig-Holsteins Gronlandsfahrt",
P.300. Bullen deelt mede, dat een van de Nederlan-
ders die in 1633-34 op Spitsbergen hadden overwin-
terd, zei, daar niet meer te willen blijven, wann"
ihm die Compagnie auch alle 14 Schiffe geben wollte".

101)Blok, „Een merkwaardig aanvalsplan", p.2 en noot een
op p.2.

102)Conway, „No Man' s Land", p.141:  zijn bron is de
„Calendar of State Papers"(Londen), Domestic, Add.
1625-1649, P.6.

103)Kernkamp, „Stukken over de Noordsche Compagnie",
P·317, 376-379.

104)Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Ccmpagnie",
P.378.

105)Muller, „Noordsche Compagnie", geeft in noot 6 op
p.99-100 een statistiek van het aantal convooische-
pen in 1614-1642.

106)Muller, „Noordsche Compagnie", p.111.
107)Muller, „Noordsche Compagnie", p.138.
108)Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",

P.308.

109)Muller, „Noordsche Compagnie", p.142-143.
110)Gereproduceerd door F.C. Wieder, „The Dutch discove-

ry and mapping of Spitsbergen", Amsterdam,1919,plaat  13;    door  C.  de Jong, „Amsterdamse walvisvaar-
ders" in „Ons Amsterdam", april 1958, p.109; en
S. Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", Kopenhagen
1962, plaat III. Een panorama van Noordwest-Spits-
bergen met links het eiland Amsterdam en rechts het
Deense eiland met tussen beide de Mauritiusbaai en
Smerenburg is als plaat opgenomen in F. Martens,
„Spitzbergische oder GroenlKndische Reisebeschrei-
bung", Hamburg,1675, en herdrukt in C. de Jong,
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t.a.p. „Ons Amsterdam", april 1958, p.los.
111) Muller, „Noordsche Compagnie", p.144.
112 ) Muller, „Noordsche Compagnie " ,p. 260 ; Dalgaard,

„Dansk-Norsk Hvalfangst " ,   p. 164 .
113) Afgebeeld in Thomas Edge, „Description of the

Spitsbergen Fishery",  deel  2 in „Purchas  his  Pil-
grimes", 1625; herdrukt in Jenkins A history of"

the whale-fishery", p.81 en in C. de Jong, „Ons
Amsterdam " , april   1958 ,   p. 106 , plaat   9   en   10   op  de
afbeelding.

114) Muller, „Noordsche Compagnie", p.147.
115) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.228.

116) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.229.
117) Muller, „Noordsche Compagnie", p.133, drukt kri-

tisch aanhalingen uit Berghaus,   „Wat  men  van  de
aarde   weet " ,   deel   2,   p. 337,   en De Reste, „Histoire
des p&ches", deel een, p.42, af.

118 ) Scoresby, „Arctic regions " ,    deel   2,    p. 143 haalt
„Beschryvinge der Walvischvangst", deel een, p.28,
aan; dit bekende werk deelt mee, dat jaarlijks
200 tot 300 walvisschepen met 12.000 tot 18.000 man
aan boord, dus met een dubbele bemanning, naar het
eiland Amsterdam voeren; dit is onmogelijk, zelfs
al passen wij deze cijfers op de ijsvisserij toe,
want de walvisschepen op de ijsvisserij hadden geen
60, maar ten hoogste 45 man aan boord.

119) Kernkamp Stukken  over de Noordsche Compagnie","
p.377 noot.

120 ) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij " ,   p. 227.
121) Afgaande op Friedrich Martens Nauwkeurige be-3,

schryving van Groenland", p.15.

122) Muller, „Noordsche Compagnie",   p.147.

123) Vrolikhert, „Vlissingsche kerkhemel", 1758, aange-
haald door Van Brakel, „Vroedschapsresoluti6n enz.",
p.311 noot 2.

124) L'Honor6 Naber, „Walvischvaarten enz.", p.15 en 18.
125) L'Honor6 Naber, „Walvischvaarten enz.", p.84.
126) Van Brakel, „De kamers van de Noordsche Compagnie

na afloop van het octrooi", p.94, drukt een lijst
af van de inventaris van de traankokerij, welke de
vroegere kamer Harlingen in 1662 op Spitsbergen
achterliet. Dat jaar is 20 jaar na de opheffing
van de Noordsche Compagnie.
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127) F. Martens, Nauwkeurige beschryving van Groenland","
P.15.

128) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij ",   p. 237.
129) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij",   p.180.
130) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.212.
131) Petermann, „Spitzbergen", p.42.
132) Aitzema, „Saken van Staet en Oorlogh", deel 2,

p. 412,    aangehaald door Muller, „Noordsche Compag-nie", p.152.
133 ) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij " ,p .179 .
134) Conway, „No Man's Land", p.146-147.
135) Muller, „Noordsche Compagnie", p.291.
136) Muller, „Noordsche Compagnie", p.305-309.
137) Muller, „Noordsche Compagnie", p.150.
138) Muller, Noordsche Compagnie", p.151."

139) Jan Brander, „Het eiland Jan Mayen en de overwinte-
ring  aldaar van 1633-1634" - „Historisch Genootschap
Oud-West-Friesland, zonder plaats, 1934; Jan
Brander, „De walvischvangst en de traannering op
Jan  Mayen  in 1616", in „West-Frieslands  Oud  en
Nieuw", deel 6, Hoorn, 1932, 22 blz.; Jan Brander,
„Jan Mayen  in  verleden  en  heden",   Middelburg, 1955.
Uit erkentelijkheid voor dit werk heeft de Noorse
regering een deel van het eiland de Jan Brander-
punt genoemd: een bijzondere wijze om een schrij-
ver te vereren. Het is sterk vulkanisch en rijst
tamelijk steil van de zeebodem omhoog. Voorbijva-
rende schepen zagen het bij helder weer gemakkelijk
door de 2274 meter hoge, met sneeuw bedekte, uitge-
doofde vulkaankegel, de Berenberg genaamd. Deze
vulkaan ziet men op alle 17de-eeuwse afbeeldingen
van het eiland, maar dikwijls veel te hoog en te
steil weergegeven, onder andere op het bekende
schilderij in het Rijksmuseum te Amsterdam, dat met
twijfel aan Cornelis de Man wordt toegeschreven.
(Rijksmuseum Amsterdam, Catalogusno. 1515a. Zie
de noten 61 en 102 van dit hoofdstuk over dit schil-
derij en over zijn pendant, gesigneerd door de
schilder Abraham Speeck.) Misschien was de eerste
tekenaar, wiens schets door anderen gebruikt is,
het slachtoffer van een luchtspiegeling, zoals in
de Poolstreken vaak voorkomt. Wegens de vulkani-
sche aard staat het eiland bloot aan aardschokken.
Het journaal van de zeven Hollanders, die in 1633/
34 op Jan Mayen overwinterden, vermeldt onder 8
september 1633: „Onse tent schudde die nacht of
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daer een aerdbevinghe gheweest hadde". (L'Honor6
Naber, „Walvischvaarten enz.", hierin „Journaal  van
de zeven overwinteraars op Jan Mayen, 1633/349 ook
afgedrukt door Jan Brander, „Het eiland Jan Mayen".)
Ook het klimaat is onbehaaglijk, ruwer dan op
Spitsbergen hoewel Jan Mayen niet minder dan 9
breedtegraden lager ligt dan het eiland Amsterdam,
namelijk op 71* graden Noorderbreedte. Het stormt
er vaker, de windkracht is er veel groter, de damp-
kring is er zeer vochtig en het mist dikwijls.  Van
tijd tot tijd bleef het drijfijs tot in de zomer
het eiland omringen, zodat de visserij bemoeilijkt
werd, hetgeen bij Spitsbergen vrijwel nooit voor-
kwam. Het verschil in klimaat tussen beide eilan-
den is waarschijnlijk te verklaren door de aanwe-
zigheid van een uitloper van de warme Golfstroom
aan de Westkust van Spitsbergen en de afwezigheid
daarvan bij Jan Mayen. Het gemis van zonneschijn
en het onaangename klimaat drukken op den duur
zwaar op de stemming van mensen die op Jan Mayen
moeten verblijven.
Het eiland is bergachtig met steile rotskusten, be-
halve de smalle, tamelijk lage landengte in het
midden. De Oostkust is zeer moeilijk te naderen
en werd door de walvisvaarders gemeden. Aan de
Westkust liggen enige baaien met smal lavastrand.
In sommige daarvan vonden de schepen een matige,
geenzins afdoende bescherming tegen de stormen en
het drijfijs en daar werden traankokerijen aange-
legd. Des winters is het eiland volledig door
drijfijs omringd, in de lente trekt het ijs zich
naar het noorden terug, soms zover, dat het vanaf
het eiland niet meer zichtbaar is. Maar zoals ge-
zegd kwam het ook voor, dat tot in de zomer het ijs
het eiland bleef omringen.
Uit de volgende dichtregels blijkt de indruk, welke
dit sombere eiland op de 17de-eeuwse Nederlanders
maakte:
„ (Het)   is een eensaem landt, een landt daer woeste

beeren
En 't koude Noords gheblaes met ijs en snee re-

geeren,
Een landt daer 't weynich daeght en daer de droeve

nacht
Gheduerich sich verthoont en stadich houdt de

wacht."
Aldus het inleidend gedicht van het „Journael ofte
waerachtige beschryving van al hetgene, datter
voorghevallen is op het eylant Mauritius in Groen-
landt, beschreven by seven persoonen, die anno 1633
aldaer ghelaeten waren om te overwinteren enz.",
Leiden,1634, herdrukt door J. Brander, „Het eiland
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Jan Mayen", p.49 e.v.
140) Het artikel  van J. Sibinga Mulder, getiteld  „Reis-

verslag van den vertegenwoordiger van het Konink-
lijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
(K.N.A.G. ) aan boord van H.M. 'Nautilus 'naar Jan
Mayen", in het „Tijdschrift van het K.N.A.G.",
tweede serie deel 47, 1930, p.854-867, bevat een
kaartje van Jan Mayen, waarop vijf nederzettingen
staan aangegeven; de nederzetting aan de later zo
genoemde Zeven Hollanderbaai heeft echter volgens
Brander niet bestaan.

141) Wassenaer, „Historisch Verhael", deel 16, p.26.
142) Brander, „De walvischvangst en de traannering op

Jan  Mayen   in 1616" Het schip 'De Hope' is in
1617 tijdens de walvisvangst bij Jan Mayen verbrand
en verloren gegaan, volgens Kernkamp, „Stukken  over
de Noordsche Compagnie", p.302 noot 8, p.335.

143) Muller, „Noordsche Compagnie",  p.152  noot  een.
144) Brander, De walvischvangst en de traannering op.

Jan  Mayen   in  1616 " ,   p.1 2, j ournaal  van   'D e   Hope ',17 juni 1616; L'Honor6 Naber, „Walvischvaarten
enz.", Extract uit het Journaal gehouden door
Michiel Adriaansz de Ruyter, stuurman op 'de Groene
Leeuw' bij Jan Mayen, 8 mei - 7 sept. 1633, p.17 en
18, en Extract uit zijn journaal van 29 april tot
6 sept. 1635, p.174-175.

145) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.285.

146) Muller, „Noordsche Compagnie", p.152.
147) Engelse bronnen zijn vermeld door Muller, „Noord-

sche  Compagnie",  p.155, en Conway,  „No  Man's  Land".
148) Muller, „Noordsche Compagnie", p.155-156.
149) Muller, „Noordsche Compagnie", p.156 e.v.

L'Honord Naber, Walvischvaarten enz.", heeft de"
volgende drie overwinteringsjournaals herdrukt en
voorzien van inleidingen, noten en bibliografie:
„Journael ofte voyagie van de Groenlantsvaerders,
namelyck van de seven matroosen, die gebleven waren
op het eylant genaemt Mauritius, bij Abr. Nering,
Rotterdam  1634";
„Journael of dagh-register, gehouden by seven ma-
troosen, in haer overwinteren op Spitsbergen in
Mauritius Bay enz.,"bij G.J. Saeghman, Amsterdam
zonder jaar;
„Kort journael van de seven persoonen die op Spits-
bergen, in het overwinteren gestorven zijn, anno
1634", Leiden (?), omstreeks 1636.
Brander, „Het eiland Jan Mayen", drukt de tekst  van
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het onderstaande journaal af, welke hij voor de
oorspronkelijkste houdt en heeft voorzien van uit-
voerig commentaar:
„Journael ofte waerachtige beschrijvinge van al
hetgene datter voorghevallen'is op het eylandt Mau-
ritius in Groenlandt, beschreven by seven persoonen,
die anno 1633 aldaer ghelaeten waren om te overwin-
teren, (gedrukt) bij Willem Christiaensz, voor Ja-
cob Roels, Leiden,1634.

150) P. Noordeloos, „Herinneringen aan Outger Jacobsz
van Grootebroek", p.135-142.

151) Brander, „Het eiland Jan Mayen", p.78; de aange-
haalde acte is gedateerd 6 april 1633.

152) Muller, „Noordsche Compagnie", p.161.
153) Sibinga Mulder, „Reisverslag" ,vermeld  in  noot  48

boven, en Sibinga Mulder, „De graven van Outgert
Jacobsz en zijn zes Hollandsche makkers te Walrus-
gat op Jan Mayen gevonden";in„Tijdschrift K.N.A.G.",
jaarg. 1936, p.360.

154) Muller, „Noordsche Compagnie", p.81, 82 tekst, 82
noot een, p.124-125.

155) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.293 e.a.,
vermeldt „een gemeene visch van vijftig quardeelen
spek";    aangezien hij een kwarteel  spek van 17
steekan gelijkstelt   met   een   kwar teel traan   van   12
steekan, levert een „gemeene visch",   d.i.   een  ge-
middelde walvis, voor hem 50 kwartelen traan.   De
naamloze schrijver van „Kort verhael van de gedaen-
te der walvisschen", omstreeks 1650, stelde de op-
brengst van een Groenlandse walvis op 60, 70 en
soms 100 kwartelen traan (Muller, „Noordsche  Com-
pagnie", p.126, 380), maar dit is waarschijnlijk
als gemiddelde aan de hoge kant geraamd. Dalgaard
aahvaardt als gemiddelde 40 tot 50 kwartelen traan
per vis (Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.321,
noot 10).

156 ) Muller, „Noordsche Compagnie " ,   p. 109 ,   125 ;      Kern-
kamp, „Stukken over de Noordsche Compagnie", p.377
noot.

157) Het verschil tussen 20.000 en 21.000 kwartelen
traan klopt goed - waarschijnlijk niet toevallig -
met de mededeling van Zorgdrager, Groenlandsche7,visscherij", p.215, dat schipper Willem IJs twee
reizen met een naschip naar Jan Mayen heeft gedaan
om tweemaal 1000 kwartelen traan voor de Noordsche
Compagnie af te halen. Afgaande op Zorgdragers
bewoording heeft IJs de twee reizen in een en het-
zelfde jaar gedaan, maar met het oog op de lange
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duur van deze reizen (elk tenminste twee maanden)
is dit twijfelachtig en acht ik twee reizen in twee
verschillende jaren aannemelijker.

158) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.352-353.
159) Zie de tabellen bij Watjen, Zur Geschichte des"

hollandischen Walfangs".
160) Zie hierboven p.35·

161) Muller, „Noordsche Compagnie ", p.74; .Hart, „De
eerste Nederlandse tochten ter walvisvaart",
p.43-47.

162) Muller, „Noordsche Compagnie", p.206;  Conway, „No
Man's Land", p.67.

163 )   Muller , „Noordsche Compagnie " ,   p. 209.
164) Muller, „Noordsche Compagnie", p.109; Brander, „De

walvischvaart en de traannering op Jan Mayen in
1616", p.5, deelt mede, dat in 1616 niet twee maar
zes schepen van de Noordsche Compagnie bij dat
eiland hebben gevist.

165) Conway, „No Man's Land", p.92; Muller, „Noordsche
Compagnie " ,   p. 212 , vermeldt 150 walvissen .

166) Muller, „Noordsche Compagnie", p. 211-213.
167) Muller, „Noordsche Compagnie", p.213-214.

168) Muller, „Noordsche Compagnie", p.217.
169) Muller, „Noordsche Compagnie", p.218.
170) Conway, „No Man's Land", p.120.
171) Conway, „No Man's Land", p.122.
172) Muller Noordsche Compagnie", p.224.,,

173) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij".
174) Muller, „Noordsche Compagnie", p.140-141.
175) Raestad, „Kongens Stri5mme", p.157.
176) Muller, „Noordsche Compagnie", p.198.
177) Muller, Noordsche Compagnie " ,   p. 225."

178) Muller, „Noordsche Compagnie", p.235.
179) Conway, „No Man's Land", p.198-199; Muller,„Noord-

sche Compagnie ",   p.235,   vermeldt  nog een andere,
niet nader omschreven gelegenheid, waarbij de oude
kwestie werd opgerakeld.

180) Conway, „No Man's Land", p.199.
181) Conway, „No Man's Land", p.144, 166, .175-177. In

1634 kwam het in de Horn Sound op Spitsbergen bijna
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tot een gevecht tussen volk van de Muscovy Company
en van reders te Yarmouth.

182) Conway, „No Man's Land", p.191.
183) Conway, „No Man's Land", p.127.
184 )    Conway ,    „No   Man 's   Land " , p. 196-197 .
185) Conway, „No Man's Land", p.213.
186) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.96-97;  dit

degelijke werk is mijn voornaamste bron voor de on-
derhavige paragraaf, samen met Muller, „Geschiede-
nis der Noordsche Compagnie".

187) Muller, „Noordsche Compagnie", p.238-239; Dalgaard,
„Dansk-Norsk Hvalfangst", p.47-49.

188) Muller, „Noordsche Compagnie", p.245.
189) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.61-62.

190 ) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst " ,p .89-91 .
191 )   Dalgaard , „Dansk-Norsk Hvalfangst " ,p. 98-101 .
192 ) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst " , p. 125-126.
193) De Nederlandse zienswijze op dit geschil vindt men

in Muller, „Noordsche Compagnie", p.247-250, de
Deense in Dalgaard Dansk-Norsk Hvalfangst","

P.139-140.
194) Het standpunt van de Noordsche Compagnie is door de

Nederlanders ook in de 18de eeuw ingenomen en door
de Staten van Holland op 26 april als volgt gefor-
muleerd naar aanleiding van het vertoog van Chris-
tiaan IV tot de Staten-Generaal inzake de walvis-
vangst en Spitsbergen: „beleefdelyck... antwoor-
den en ... continueren het gebruyck en vryheit van
visschen, sulcx als tot noch toe is gedaen"; aan-
gehaald  door M. Simon Thomas, „Onze IJslandvaarders
in de 17de en 18de eeuw", p.55.

195) Muller, „Noordsche Compagnie", p.252-254.
196) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.148. Hij

vermeldt Johan de Nocquer te Trondheim (van Neder-
landse herkomst) samen met Roeland van Haaren te
Amsterdam, alsmede Paul de Willem te Amsterdam en
Jan Ettersen (van Nederlandse herkomst) te Kopen-
hagen.

197) Zie p.190 elders in dit werk.

198) Muller, „Noordsche Compagnie", p.259-260. Hij
gaat ook dit geschil als jurist na en veroordeelt
het optreden van de Noordsche Compagnie op rechts-
en billijkheidsgronden.
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199 )   Dalgaard , „Dansk-Norsk Hvalfangst " ,   p. 168 .
200) Muller, „Noordsche Compagnie", p.262-263.
201) Muller, „Noordsche Compagnie", p.263-264.
202) Muller, „Noordsche Compagnie", p. 263, 268-269.

203) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.174.

204) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
169 fo. 83, notaris J.F. Bruyningh, 29 masrt 1622;
notarieel archief no. 737 fo. 217 vo., notaris J.F.
Bruyningh, 14 april 1623; notarieel archief no.
787, notaris J. Verhey, 8 december 1631;  notarieel
archief no. 770, notaris J. Verhey, 22 november
1632.

205) Resolutian Staten-Generaal, 26 feb. 1633 en 7 maart
1633, .,Groot Placaetboeck",  deel een, kolom 680-683.
Volgens Muller, „Noordsche Compagnie",  p.265  noot  4
was het plakkaat vermoedelijk niet alleen tegen de
Denen gericht, maar ook tegen de Fransen (met name
Jean Vrolicq), die omstreeks dezelfde tijd tracht-
ten personeel en schepen in Nederland te huren.

206) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.181-182.
207) Muller, „Noordsche Compagnie", p.90.
208) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.196.
209 ) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst " , p. 190-191 .

210) Dalgaard Dansk-Norsk Hvalfangst", p.200-203.7,

211) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.194-195,  199.
212) Dalgaard Dansk-Norsk Hvalfangst", p.199-200."

213) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.208.
214 ) Muller, „Noordsche Compagnie",p. 271-273 ; Dalgaard,

„Dansk-Norsk Hvalfangst",p.214 .
215) Zie p.241 van het onderhavige werk.

216) Muller "Noordsche Compagnie", p.273-274; Dalgaard,
„Dansk-Norsk Hvalfangst", p. 214-215.

217) Muller, Noordsche Compagnie", p.89-90, 128 noot"
een, 275; Van  Brakel, „De Hollandsche handelscom-
pagniean';   p. 70, meent,   dat dit voorstel uitging  van
de Noordsche Compagnie, maar dat is op zijn minst
twijfelachtig.

218) Muller, „Noordsche Compagnie", p.283.
219 )  Dalgaard , „Dansk-Norsk Hvalfangst" ,   p. 219 . Dit

verbod heeft natuurlijk geen enkele uitwerking ge-
had.
Evenals Jacobus I heeft Christiaan IV aanspraak op
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de soevereiniteit over Spitsbergen gemaakt, de eer-
ste op grond van ontdekking door de Brit Willoughby
in 1553, de tweede op grond van zijn beweerde soe-
vereiniteit over de Poolzee als grenzend aan zijn
landen  en  over· de daarin gelegen eilanden; een van
die eilanden was Groenland, een kolonie van Noorwe-
gen, waarvan Spitsbergen - Nieuw Groenland genoemd
- een deel heette te zijn. De Britse koning liet
Spitsbergen daarom King James' Newland noemen, de
Deense koning Christiansbergen, twee namen welke
nooit algemeen ingang hebben gevonden en spoedig
zijn vergeten. De Staten-Generaal beweerden daar-
entegen, dat Spitsbergen was ontdekt door Willem
Barendsz  en Jan Corn.Rijp  in  1596  en  dat de Britse
en Deense koningen derhalve geen soevereine rechten
op dat eiland konden doen gelden. De Nederlandse
stuurman Joris Carolus stelde bovendien in 1614
vast, dat Spitsbergen niet met Groenland verbonden
was. Derhalve or,1.kenden de Nederlanders Christi-
aans aanspraken en de Staten-Generaal beweerden,
dat de zee voor alle naties vrij was, dus ook de
walvisvaart bij Spitsbergen.
De soevereiniteit over Spitsbergen was in feite al-
leen begeerd wegens het daarmee verbonden recht van
de soeverein om vreemde naties van de visserij bij
dat eiland uit te sluiten en dat bedrijf voor de
eigen onderdanen te reserveren. In de tijd der
baaivisserij, toen Spitsbergen als basis van land-
stations onmisbaar was, hebben de Britse en Deense
koningen vele diplomatieke nota's uitgestuurd om
hun aanspre.ken kenbaar te maken  en de aanspraken
van andere regeringen te weerleggen. De Staten-
Generaal hebben die aanspraken nooit erkend.
Toen de Muscovy Company in 1613 Spitsbergen voor
Jacobus I in bezit nam, protesteerde Christiaan IV
dadelijk. Jacobus stelde hem veor, een soort
Brits-Deens condominium over Spitsbergen in te
stellen en beider onderdanen bij dat eiland te la-
ten vissen met uitsluiting van andere naties.
Christiaan wees in 1615 dit aanbod van de hand en
zond admiraal Gabriel Kruse met drie oorlogsschepen
naar Spitsbergen om van de vreemde walvisvaarders
daar schatting te heffer; wij hebben gezien, dat
Kruses eis werd afgewezen. Op 8 februari 1616
zond de Deense koning gelijkluidende nota's aan de
koningen van Groot-Brittannia, Frankrijk en Spanje,
de aartshertog van de Spaanse Nederlanden en de
Staten-Generaal. Hij deelde daarin mede, dat hij
voortaan vreemdelingen verbood om walvis te vangen
bij NooIwegen en de onderhorige eilanden de Faroer
en IJsland om de bewoners van die landen te be-
schermen in tun visserij als enige broodwinning, en
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bij Spitsbergen, tenzij zij de Noorse soevereini-
teit over dat eiland erkenden en hem schatting be-
taalden. Aldus Muller, ,,Noordsche Compagnie",
p. 240-242, en Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst",
P.42-44.
Jacobus I antwoordde op deze nota, dat hij soeve-
rein van Spitsbergen was krachtens het recht van de
ontdekker en de inbezitname in 1613 en dat hij van
Christiaan verwachtte, dat deze de Britse walvis-
vaarders bij Spitsbergen ongemoeid zou laten. Het

antwoord van de Staten-Generaal kwam neer op een
beleefde weigering. De Deense Rijksraad maande

als gewoonlijk de koning tot voorzichtigheid en hij
liet de zaak voorlopig rusten, daar hij niet over
voldoende machtsmiddelen beschikte en de andere na-
ties op Spitsbergen veel sterker waren dan de Denen,
die daar in 1617 verschener. Aldus Muller, „Noord-
sche Compagnie", p.242, en Dalgaard, „Dansk-Norsk
Hvalfangst", p.52-55.

220) Barbour, „Capitalism in Amsterdam", p.97.

221) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.338-339.

222) Muller, „Noordsche Compagnie", p.285-286.
223) Muller, „Noordsche Compagnie", p.287.
224) Muller, „Noordsche Compagnie", p.288.
225) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.

130, notaris J.F. Bruyningh, 1613, fo. 174b-176b,
120 a-b: Gilles en Jehan Vermeulen nemen stuur-
lieden te Amsterdam aan voor dienst op Baskische
walvisschepen, bestemd voor Spitsbergen; zie ook
Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst " ,p. 105 . De
twee Vermeulens werkten in 1615 samen met Jan van
Dalen, die voor Johan de Willem te Kopenhagen en
Bergense reders een walvisschip charterde. Jan
van Dalen wordt ook vermeld door Kernkamp, „Stukker
over de Noordsche Compagnie", p.355; de kamer Am-
sterdam deelde op 9 augustus 1621 aan de kamer Enk-
huizen mede, dat zij spoedig een partij traan naar
Rouaan zal verschepen, geadresseerd aan Jan van
Dalen.

226) Muller, Noordsche Compagnie", p.290; Dalgaard,"

„Dansk-Norsk Hvalfangst", p.159, met opgaaf van li-
teratuur over Jean Vrolicq.

227) Zie over Vrolicqs bedrijvigheden Muller, „Noordsche
Compagnie", p.290-302, en Dalgaard, „Dansk-Norsk
Hvalfangst", p.159-160, 164-165, 170, 183-184, 191,
212.

228) Brinner, „Die deutsche GrBnlandfahrt", p.75-76.
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229 ) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst " ,   p. 191 .
230) Muller, „Noordsche Compagnie", p. 302.
231) Muller, „Noordsche Compagnie", p.304 noot 5.
232) Bronnen voor de kennis van de Duinkerkse walvison-

derneming zijn Muller, Noordsche Compagnie","
p.303-310, en Kez·nkamp, „Stukken over de Noordsche
Compagnie", p.311-312, 329-330, 333, 335·

233) Muller, „Noordsche Compagnie", p.77; Kernkamp,
„Stukken  ovei· de Noordsche Compagnie", p.269-270.

234) Muller, .,Noordsche Compagnie", p.164-166; hij
haalt Bakhuizen van den Brinks artikel „Isaac le
Maire"   in   „De   Gids"   van   1865,   deel   4,   aan.

235) Muller, Noordsche Compagnie",p. 312-313 ."

236) Muller, „Noordsche Compagnie", p.313; Bijlsma,
„Oud-Rotterdamsche Groenlandsvaart",   p. 200.

237) Muller, „Noordsche Compagnie", p.73 noot 2, p.313
noot 2,over de familie Kien; Bijlsma, „Oud-Rotter-
damsche Groenlandsvaart",   p. 208.

238 )   Mul] er, „Noordsche Compagnie " ,   p. 206. Monier
schijnt in de onderneming van Kien en Leversteyn,
d.i. de Kleine Noordsche Compagnie, geen deel te
hebben genomen; zijn naam wordt niet in verband
met deze compagnie vermeld.

239) Muller, „Noordsche Compagnie", p.313-317.
240) Muller, Noordsche Compagnie", p.317·"

241) Zie boven p.184.

242) Muller, „Noordsche Compagnie", p.318.
243) Muller, „Noordsche Compagnie", p.322.
244) Mul]er, „Noordsche Compagnie", p.214.
245) Muller, „Noordsche Compagnie", p.84 noot 4.
246 ) Bijlsma, „Oud-Rotterdamsche Groenlandsvaart",p. 200.

247) Muller, „Noordsche Compagnie", p.313; Bijlsma,
„Oud-Rotterdamsche Groenlandsvaart" ,p. 201 .

248) Muller, „Noordsche Compagnie", p.322 noot 3.
249) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",

P.285.

250) Bijlsma, „Oud-Rotterdamsche Groenlandsvaart",  p.207.

251) Muller, „Noordsche Compagnie", p.81.
252) Muller, „Noordsche Compagnie", p.323.
253) Van Brakel, „Vroedschapsresolutidn enz.", p.327,
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27 april 1614.

254) Muller, „Noordsche Compagnie", p.326.

255) Muller, „Noordsche Compagnie", P.328-329.
256) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti6n enz.", p.334,

16 januari 1618.

257) Van Brakel, „VroedschapsresolutiUn  enz.",p.336,
29 januari 1618.

258) Muller, „Noordsche Compagnie", p.230.
259) Muller, „Noordsche Compagnie", p.330-331.

260) Schipper Wybe Jansz heeft vele jaren in dienst van
de Noordsche Compagnie gevaren, o.a. in 1616 op het
jacht 'Den Orangienboom' van de kamer Amsterdam;
zie Muller, „Noordsche Compagnie", p.173. waar hij
per abuis Willem Jansz wordt genoemd. Naar hem is
het Wybe Jansz Water bij Spitsbergen genoemd.

261) Muller, „Noordsche Compagnie", p.336-337·
262) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.

695, notaris J. Warnaerts, 30 okt. 1635.
263) Muller, „Noordsche Compagnie",p.338-340.
264) Muller, „Noordsche Compagnie",  p.77.
265) Muller, „Noordsche Compagnie", p.74 noot 2; Hart,

„De eerste Neder] andse tochten ter walvisvaart",
P.37-38.

266) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.150-151.
267) De resolutie van de Staten-Generaal van 7 maart

1626 noemt als reders Pieter Gijssen en Gijs Pie-
ters. Een insinuatie van de kamer Amsterdam (Ge-
meente-archief Amsterdam, notarieel archief no.826,
notaris J.F. Bruyningh, 14 april 1627) noemt als
reders Pieter Gijssen en Jan Pietersz Gijssen,blijkbaar een ander familielid. Dezelfde insinua-
tie vermeldt Claes Cornelisz (alias Robbenvanger)
als commandeur van een van de twee uitgeruste sche-
pen. Wassenaer, „Historisch Verhael",  deel XI,
fo. 56, noemt Claes Cornelisz en Sybrant Cornelisz,
twee broers van Zaandam, per abuis als reders. -
Muller, „Noordsche Compagnie", p.334, veronderstelt,
dat de reis in 1627 achterwege is gebleven, maar
deze is inderdaad doorgegaan.

268) Muller, „Noordsche Compagnie", p.333-334.
269) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.150-151.
270) Muller. „Noordsche Compagnie", p.339..

271) Muller, „Noordsche Compagnie", p.92, 344.
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272) Dooregeest, „Ryper Zee-postil", p.351-352.
273) Muller, Noordsche Compagnie",  p.274..

274) Raven, „Journael", p.5, 11, aangehaald door Muller,

7,Noordsche Compagnie", p.116 noct 7.

275) Lootsma, „Bijdrage Nederlandsche walvischvaart",
bijlagen IIIA en IIIB.

276) Docregeest, .,Ryper Zee-postil", p.352, 353, 359·

277) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
695, notaris J.F. Bruyningh, 9 maart 1641.

278) Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.179; Muller,
„Noordsche Compagnie", p.117-126.

279) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
1285, notaris H. Schaeff, 20 sept. 1642. De sche-

pen van de Noordsche Compagnie bleven in 1642 tot
laat in het seizoen, namelijk begin september, bij
Spitsbergen, omdat de nering daar zo druk was. Zij

hadden groot gebrek aan hoepels en lege vaten. Mo-

gelijk was de vangst bij Jan Mayen minder ruim,
want in het begin van augustus 1642 kwam een schip
van dat eiland zijn lading oF Spitsbergen aanvullen.
Maar misschien was dat een naschip, dat niet aan de
vangst deelnam en uitsluitend als transportvaartuig
diende.

280) Muller, „Noordsche Compagnie", p.341.
281) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti6n enz.", p.317-318.

282) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti*n enz.", p.314-315,
een juli 1633.

283) Muller, Noordsche Compagnie", p.342-343..

284) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti6r. enz.", p.324,
9 sept. en 20 sept. 1634.

285) Van Brakel, „Vroedschapsresolutian enz.", p.325,
2 juli 1635.

286) Muller, „Noordsche Comaagnie", p.342.
287) Van Brakel, .,Vroedschapsresoluti*n enz.", p.276

noot 2, wijst op het protest van enige afgevaardig-
den in de vergadering van de Staten van Holland op
25 oktober 1633, dus v66r de octrooiverlenging, en
leidt hieruit af, dat de gedeputeerden van Holland
in de Staten-Generaal hun lastgeving hadden over-
schreden door voor octrooiverlenging te stemmen.

288) Muller, „Noordsche Compagnie", p.343.
289) Van Brakel, „Vroedschapsresolution enz.", p.318-319,

6    j a n.    1 6 3 5 .
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290) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti&n enz.", p. 319,
7 maart 1635.

291 ) Van Brakel, „Vroedschapsresolution  enz.", p. 320-321,
20 jan. 1640.

292) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti6n enz.", p. 370.
293) Van Brakel, .,Vroedschapsresolution enz.", p.374-375.
294) Van Brakel, „Vroedschapsresolutidn enz.", p.278,

380-382.

295) Muller, „Noordsche Compagnie", p.344.
296) Muller, „Noordsche Compagnie", p.344-346.
297) Muller, „Noordsche Compagnie ", p.347-348.
298 ) Van Brakel, „VroedschapsresolutiUn  enz.",   p.279,

280, 315, 29 maart 1639.
299) Muller, Noordsche Conipagnie", p.349."

300) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti*n enz.", p.317,
27 juni 1643·

301) Resolution Staten van Zeeland, 5 februari 1642.

302) Resolutitn Staten van Zeeland, 8 februari 1642.

303) ResolutiMn Staten van Zeeland, 7 augustus 1642.
304) Muller, „Noordsche Compagnie ", p.349-350.

305) Muller, „Noordsche Compagnie" , P.351.
306) Van Brakel, „Vroedschapsresolutian enz.", p.316-317,

5-7 maart, 10 juni en 30 augustus 1642.
307) Van Brakel, „Vroedschapsresoluti  enz.", p.327,

18 november 1642.
308) Van Brakel, „Vroedschapsresolutidn enz.", p.329,

23 juni 1642.

309) L. v. Aitzema, ,,Saken van Staet en Oorlogh", deel2, p.808, aangehaald door Muller, „Noordsche Com-pagnie", p.351. Het octrooi is dus afgelopen
zonder dat zijn bedindiging nadrukkelijk en offi-
cieel vastgesteld is. Sommige pretendenten hebben
getracht van dit feit later voordeel te trekken.

310) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.192, 229;
„De Walvischvangst", deel 2, p.87; Scoresby,„Arctic regions", deel 2, p.178.

311) Muller, „Noordsche Comfagnie", p.126.
312) Muller, „Noordsche Compagnie", p.79-80 over de

Kleine Compagnie; Kernkamp, „Stukken over de
Noordsche Compagnie ", P.295.
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313) Muller, „Noordsche Compagnie", p.123.

314) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.362-363, en Jan Branders publikaties over Jan

Mayen.

315) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
P.362.

316) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
P.363.

317) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.215.
318) Muller, „Noordsche Compagnie", p.131, hechtte  te-

veel geloof aan de klachten van de Kleine Noordsche
Compagnie, omdat hij niet afwist van de goede
vangsten van deze onderneming bij Jan Mayen.

319) Mul]er, Noordsche Compagnie", p.131."

320) Kernkamp, Stukken  over de Noordsche Compagnie","

P.283.

321) Muller, „Noordsche Compagnie",  p.130.
322) Muller, „Noordsche Compagnie", Bijlage 16, p.400.
323) Van Brakel, „De kamers der Noordsche Compagnie na

afloop van het octrooi", p.4-5.

324 ) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst",p. 343, schrijft,
dat Muller („Noordsche Compagnie",   p.128 )  ten  on-
rechte een prijs van f.150 per kwarteel vermeldt;
dit is de prijs van een vat van vier kwartelen, dus
f.37,50 per kwarteel.

325) Zie Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", hoofdstuk
8 over het prijsbeloop van traan in de eerste helft
van de 17de eeuw.

326) Muller, „Noordsche Compagnie", p.121-132.

327) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.352-356.

328) Muller, „Noordsche Compagnie", p.126.
329) Zorgdrager, Groenlandsche visscherij"."

330) Muller, „Noordsche Compagnie", p.128.
331) De prijsstijging ddr baarden na de opheffing der

Noordsche Compagnie in 1642 veranderde deze ver-

houding ingrj jpend. In 1657 golden de maatsbaard-
en f.45 de 100 pond, in 1670 f.182 (Gemeente-ar-
chief Amsterdam, notarieel archief no.2710 fo. 321,
15 oktoter 1657; notarieel archief no. 2901, 3
maart 1670). In de 18de eeuw was de verhouding
tussen de waarde van baarden en traan dan ook veel
meer in de gunst van de baarden, bij tijden 1:5
of 1 : 4. In het laatste kwart van de 19de eeuw
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was in sommige jaren de traanprijs zo laag en de
baleinprijs zo hoog, dat de baarden van een Groen-
landse walvis meer geld opbrachten dan de traan van
hetzelfde dier verkregen.

332) Grondslag voor deze raming van f.10.000 is de aan-
koop van een nieuwe walvisfluit door de oude kamer
Amsterdam voor f.10.232 in 1654 (Rijksarchief Haar-
lem, no. 1673, „Veilboeken van Westzaandam", 17 ok-
tober 1654). Na dit jaar is de koopprijs van een
nieuw schip geleidelijk gestegen.

333) Voorbeelden: Gemeente-archief Amsterdam, notarieel
archief (n.a.) no. 640 fo. 56 verso en 57, notaris
Sybrant Cornelisz, 15 feb. 1633, huur f.962-10
stuiver per maand;  n.a. 1497, notaris J.V. Oli,
2 april 1638, huur f.737-10 st. voor 4 maanden
vast;  n.a. 1587, notaris J. Capoen, 20 april 1640,
huur f.725 per maand voor 4 maanden vast; n.a.
1626, notaris D. Lhommel, 15 april 1641, huur
f.1024 per maand voor 4 maanden vast;  n.a. 6891,
notaris J. Warnaerts , 4 april 1644, huur f.800 per
maand voor 4 maanden vast.

334) Gemeente-archief Amsterdam, Portefeuille Visserij,
los blad met begroting voor uitrustingskosten van
een walvisschip met 40 man en 6 sloepen, ongeda-
teerd, 17de eeuw; Dalgaard Dansk-Norsk Hval-"
fangst", p.353·

335 ) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst",p. 354-355.     Het
door hem globaal berekende bedrag van f.36.600 voor
de lading van een Deens walvisschip kan men als
volgt ontleden. De lading was omstreeks 750 kwar-
telen, de waarde hiervan was tegen de traanprijs ad
f.45 in 1623 f.33.750. 750 kwartelen waren afkom-
stig van omstreeks 15 walvissen; deze leverden om-
streeks 15.000 pond maatsbaarden op ad f.20 per 100
pond; de waarde der baarden was dus f.3000. De
som van traan ad f.33.750 en baarden ad f.3000 is
f.36.750, hetgeen slechts 0,4% meer is dan het bo-
vengenoemde bedrag van f.36.600.

336) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.252-253.
337) Naamloos, De Tegenwoordige Staat der Vereenigde"

Nederlanden",   deel   een,   p. 600. De schrijver van
een stuk over de achteruitgang van de walvisvaartin het tijdschrift „De Koopman",  deel  een,  1768,
p.233, schreef:  „De visscherij (op de walvis) is
eer aan te merken voor een soort van loterij dan
voor een bestendige en geregelde commercie".

338) Muller, „Noordsche Compagnie", p.132.

339) Dit zijn merendeels populaire, thans verouderde en
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vergeten schrijvers, zoals Berghaus, „Wat men van
de  aarde weet", aangehaald door Muller, „Noordsche
Compagnie",   p.133,   en de schrijver  van het lofge-
dicht  op' de Noordsche Compagnie in „Vaderlandsch
Zakboekje ter bevordering van Wetenschappen enfraaije letteren of Almanak  voor het  jaar  1798",
Amsterdam, 1797, p.4.

340)  L' Espine  en  Le  Long, „De koophandel van Amsterdam",
deel 2, 10de druk, Amsterdam, 1801, p.294: Zij
schrijven, dat na de octrooiverlenging van 1633 de
walvisvangst van de Noordsche Compagnie achteruit-
ging door „schaden, kwaad bestuur  en eene voort-
drijving derzelve boven kragte en vermogen (d.w.z.
door overbevissing van de walvisstapel, C.d.J.)".

341) Conway, .,No Man's Land", p.195-199. De walvissta-
pel kwam in het geding in een uitgebreid twistge-
schrijf tussen de Muscovy Company en haar oude vij-
anden, de interlopers, over de toelating van de
laatstgenoemden tot de baaivisserij bij Spitsbergen,
daterend van 1654, uit de nadagen van de baaivisse-
rij en van de Britse walvisvaart. De interlopers
beweerden, dat er op Spitsbergen ruimte voor allen
was om walvis te vangen en traan te koken. De

Company ontkende dat met stelligheid en deelde als
bewijs interessante gegevens mede over het voorko-
men van de Groenlandse walvis. Deze kwam in scho-
len of kudden van 200 tot 300 in de fjorden „to
gender, feed, and rubb themselves", d.w.z. om te
paren, te baren, voedsel te verzamelen en zich te
schuren om huidparasieten kwijt te raken. De Com-
pany beweerde, dat in vijf jaar drie van haar sche-
pen in de Bell Sound 500 vaten traan kregen, maar
toen de interlopers daar kwamen, wonnen tweemaal
zoveel schepen slechts de halve hoeveelheid traan
per seizoen, doordat het vele jagen de walvissen
schuw maakte en ze uit de fjorden verdreef.   De
Company bepleitte een regeling van de walvisvangst
op Spitsbergen voor het geval de interlopers vrij
tot de baaivisserij zouden warden toegelaten.
Voorstellen voor een regeling en beperking van de
vangst zijn door beide partijen ingediend. Het is
niet bekend, of zij tot uitvoering zijn gebracht.
De achteruitgang van de Britse walvisvaart en het
staken hiervan weinige jaren later heeft aan de
kwestie zijn actualiteit ontnomen.

342) Pieter de la Court Aanwysing en maximen van de"
Republike van Holland en West-Vriesland enz.", Lei-
den-Amsterdam, 1671 (in het buitenland vertaald,
veel gelezen en toegeschreven aan de raadpensiona-
ris Johan de Wit, die het voorwoord heeft geschre-
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ven). Hij noemt op p.72 als voorbeeld van de na-
delen der geoctrooieerde handelscompagnieon „de ge-
octroyeerde secluderende (d.i. uitsluitende) Groen-
lantsche Compagnie", welke „voor desen  met  die  vis-
seryen seer kleyne winsten dede, overmits de groote
kosten der gemeene equipadie, ende dat de traan,
speck, en walvisbaarden niet wel behavend, alsmede
hier te lande in de packhuysen gebracht weesende,
niet spoedighlyck genoegh ende ten meesten proffyte
der gemeene Compagnie verkoft wierden". Dit zijn
m.i. gratuite beweringen, waarvoor bewijs ontbreekt.
Elders stelt hij daartegenover de zuinige uitrus-
tingen van de walvisschepen na de opheffing van de
Noordsche Compagnie en de grote uitbreiding van de
walvisvaart in de Republiuk; in „Politicque gron-
den en maximen", p.81, schrijft hij: „Oock heeft
men voor deesen de walvisvangst met uytsluytinge
van anderen onder eene besloten Compagnie gebracht,
en hoe qualyck dat hetselfde voor Holland gedaen
was, blyckt, nu deselfde sedert de vrye vangst wel
1-10 ja tot 15 in Holland is toegenomen".
De la Court zwijgt over de deelname der andere Pro-
vincion aan de walvisvaart; voor hem is blijkbaar
alleen Holland van belang. Beaujon, „Nederland-
sche zeevisscherijen", p.125, acht De la Courts op-
gave van het uitgezeilde walvisschepen vaag en mo-
gelijk overdreven. Maar tussen 1661 en 1671, toen
de „Aanwysing" verscheen, schommelde het aantal
walvisschepen tussen 133 en 202 en als men aanneemt,
dat de Noordsche Compagnie jaarlijks 15 tot 20
schepen uitrustte, is De la Court bij benadering
correct.

343 )   De la Court, „Aanwysing",   is o.a. aangehaald   door
Anderson, „Origin of commerce" (een bekende Britse
economische beschrijving en geschiedenis), deel 2,
onder het jaar 1733, p.350; Anderson haalde aan
naar aanleiding van de slechte resultaten van de
Britse Zuidzee Compagnie met de walvisvangst be-
haald.

344) Scoresby, „Arctic   regi ons",    deel 2, p.138-146.
345) Muller, „Noordsche Compagnie", p.352.
346) Beaujon, „Nederlandsche zeevisscherijen", p.123-125,

schrijft over „de kleingeestige beperkende handels-
politiek der Compagnie" en over haar „verderfelijk
monopoliestelsel".

347) Zie p.61 van het onderhavige werk.

348) p. de la Court, „Aanwysing", p.72.

349) Chomel-Chalmot, „Algemeen huishoudeli jk  enz.  Woor-
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denboek", deel 7, i.v. Walvischvangst, p.4066.

350) Muller, „Noordsche Compagnie", p.129, noot 3.
351) De schrijver van het ingezonden stuk, genaamd  Lu-

bertus Piscator (d.i. visser),noemt, in het tijd-
schrift „De Koopman", deel 4, p.36 e.v. onder de
concurrenten van de Nederlandse walvisvaart, die
onlangs zijn opgestaan, een Russische Compagnie,
die hem herinnert aan de Noordsche Compagnie en die
hij als voorbeeld voor onze walvisreders stelt:
„Daar is de visscherije van Kola, een Russische
reederij ter walvischvangst in Rus-Lapland, na(bij)
Spitsbergen. Yder deelnemer heeft daar vrijheid
om voorslaagen ten nutte derzelve te doen, bijna op
den voet van onze Noordsche Compagnie van 1614, van
welker noodzaaklijkheid en wederopregting ik niet
vreemd  zou  zi jn". Van de vermelde Russische com-
pagnie is mij niets bekend.

HOOFDSTUK VII: AFZET EN PRIJSVORMING VAN TRAAN EN
BAARDEN

1) Nog in 1940 wees Brandt op de geringe kennis van de
samenhang in de prijsvorming van concurrerende
olian en vetten, ondanks de bekendheid van de glo-
bale samenhang tussen traanprijzen en andere olie-
prijzen. Zie Karl Brandt, „Whale  oil, An economic

analysis, Fats and oils studies No. 7", Food Re-
search Institute, Stanford University, California,
1940, p.171-188.

2) Een voorbeeld is Lambert van Tweenhuysen, stichter
van de kamer Amsterdam der Noordsche Compagnie, die
een zeepziederij aan het Spaarne in Haarlem exploi-
teerde; zie J.G. van Dillen, „Bronnen tct de ge-
schiedenis  van het bedrijfsleven te Amsterdam",
deel 2, p.809, en Hart, „De eerste Nederlandse
tochten", p.59, noot 4.

3) Ccnway, „No Man's Land", p.39, 139-140, 144.
4) Chomel-Chalmot, „Algemeen huishoudelijk  enz.  Woor-

denboek", deel 7, i.v. Zeep: „De zeep die men van
vischthraan (d.i. walvistraan en vislevertraan,
C.d.J.) maakt, is zeer goed om linnen wit te was-
schen en schierdoek wit te maaken, maar hetzelve
krijgt er een onaangenaame reuk door, die men wel
is waar kan verdrijven met het eenige dagen te la-
ten bleeken zooals men doorgaans ook met het grijse
doek handelt dat men wit wil hebben; insgelijks
heeft de zeep een onaangenaame reuk, wanneer die
uit vischthraan met olidn of vetten daaronder ver-
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mengt, vervaardigt ... Ook kan men, gelijk reeds is
gezegt, zeep uit vischthraan vervaardigen, maar des-
zelfs reuk is ondraaglijk, waarom het ook op veele
plaatzen aan de zeepzieders verboden is, daar ge-
bruik van te maaken. Ja zelfs moeten in Braband
(d.i. het huidige Belgia, C.d.J.) die welke als
meester eene zeepziederij aanvaarden onder eede be-
looven om er nimmer gebruik van te maaken, 'tzij in
't geheel of wel ten deele, dat is die met andere
olian vermengende".

5) N.W. posthumus, „Bronnen tot de geschiedenis van de
Leidsche textielnijverheid", 's-Gravenhage,1912,
deel 3, 1574-1610, p.200, no. 165, jaar 1591, par.45.

6) Gemeente-archief Amsterdam, „Handvesten ofte Privi-
legian ende Octroyen  der stad Amstelredam", Amster-
dam,1748, 2de stuk, 4de deel, p.1150, keur, 10 juli
1526; herhaald op p.1152, keur van 17 februari 1551

7) „Handvesten enz. der stad Amstelredam", t.a.p. noot
6 boven, keuren in 1618 en 1621 uitgevaardigd.

8) W. van Ravensteyn, „Onderzoekingen over de eccno-
mische en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedu-
rende de 16de en het eerste kwart der 17de eeuw",
Amsterdam,1906, p.50-51 en 160-161.

9) Lootsma, „Bijdragen tot de geschiedenis van de Ne-
derlandsche walvischvaart", p.162.

10) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
279 fo. 440, notaris F. v. Banchem, 23 dec. 1617,
ook afgedrukt bij J.G. van Dillen, Bronnen tot de"

geschiedenis van het bedrijfsleven en het geldwezen
te  Amsterdam",   deel  2,  no.   422.

11) Van Dillen, „Bronnen", deel 2, no. 1485, „omstreeks
1630".

12)   „Handvesten  enz.   der stad Amstelredam",   2de  stuk,
4de deel, p.1152, keur van 15 sept. 1663.

13) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
1502, notaris J.V. Oli, 3 juni 1642.

14) Resolutian vroedschap van Rotterdam, 1 sept. en 24
november 1642.

15) S. Elzinga, „Het voor.spel van den ocrlog van 1672",
Haarlem,1926, p.161 e.v.

16 )   Dalgaard , „Dansk-Norsk Hvalfangst",p. 325.

17) Chomel-Chalmot, „Algemeen huishoudelijk  enz.   woor-
denboek", deel 2, i.v. Lamp, p.1729: „Hedendaagsch
gebruikt  men  in  ons land, meerendeels .in de huishou-
ding lampen, die van geschildert blik of geel koper



412

worden vervaardigd, en waarin gemeenlijk raapolie
en bij de geringste menschen walvischtraan word ge-
brand".

18) N.W. Posttumus, „Nederlandsche prijsgeschiedenis",
deel 1, Leiden,1943, p.84, Groenlandsche traan
prijsnoteringen 1624-1669.

19) Posthumus, „Nederlandsche prijsgeschiedenis", p.81,
spektraan prijsnoteringen 1645-1807.

20) Economisch-Historisch Archief, talrijke prijscouran-
ten van de Amsterdamse goederenbeurs.

21) Scoresby, „Arctic regions", deel 2, p.414, „black
oil or bilge  oil".

22) Posthumus, „Nederlandsche prijsgeschiedenis", p.77-
81, levertraan (cod-liver oil) prijzen in guldens
per ton, in Tabel I, Bijlage II  omgerekend in prij-
zen in guldens per kwarteel. Dalgaard, „Dansk-
Norsk Hvalfangst", p.330 noot 23 en p.331 Diagram 1,
neemt ten onrechte aan, dat Posthumus in tabel 41,
p.77-81, de prijs van levertraan in guldens per
kwarteel aangeeft; dit is de prijs per ton. Het

tijdschrift „De Koopman", deel 1, p.196, schrijft
kortweg: Levertraan  gaat  bi j  de  ton af". J.W.van"

Hoboken, „Prijzen van traan en walvischbaarden in
Nederland", p.11, haalt makelaar A. Dijkman aan, die
bericht over levertraan in tonnen van 6 stekan en
concludeert daaruit, dat een ton gelijk is aan een
smalton en aan een half kwarteel; dit zou betekenen,
dat levertraan gemiddeld dubbel zo duur als walvis-
traan was. Posthumus, Prijsgeschiedenis", p.LIV,.

schrijft: „Het kwarteel. De verhouding met vat en
pond (d.i. een verschrijving voor ton, C.d.J.) bij
traan (nos. 42 en 43) kon niet worden vastgesteld.
Volgens Ricard („Le n6goce d'Amsterdam", C.d.J.) was
zij.aldus: 1 kwarteel = 1 vat = 1 ton = 12 steekan-
nen = 192 mengelen, hetgeen echter niet door de
prijzen bevestigd wordt". Met Van Hoboken stel ik
een ton levertraan op een half kwarteel traanmaat.

23) Posthumus, „Nederlandsche prijsgeschiedenis", p.244-
247: inlandse zoete talk; p.247-251 Oosterse talk
(Baltic tallow), prijzen in guldens per 100 pond.

24) Posthumus, „Nederlandsche prijsgeschiedenis", p.438-
443 lijnolie, prijzen in gu_ldens per aam; P.251-256
raapolie, prijzen in guldens per aam.

25) Prijzen van walvistraan, levertraan, raapolie en
lijnolie zijn uit oude bronnen verzameld en in ta-
bellen en diagrammen gegroepeerd door W.J. van Hobo-
ken in zijn ongepubliceerde scriptie „Prijzen van
traan en walvischbaarden in Nederland", samengesteld
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in 1934 en in het Eccnomisch-Historisch Archief te
's-Gravenhage; soortgelijk werk is met behulp van
betere gegevens verricht door Sune Dalgaard in
„Dansk-Norsk Hvalfangst", p.331, 344-345 en 351.
Zie de toelichting bij de tabellen en de diagrammen
1-5  voor ket vraagstuk  van de vergelijkbaarheid  van
de verschillende cijferreeksen en inhoudsmaten.

26) Cornelis Gijsbertus Zorgdrager, „Bloeijende opkomst
der aloude en hedendaagsche Groenlandsche vissche-
rij", 's-Gravenhage 1728 (eerste druk Amsterdam
1720); Gerret van Sante, „Alphabetische naamlyst
van alle de Groenlandsche en Straat-Davissche com-
mandeurs, die zedei·t het jaar 1700 op Groenland, en
zedert het jaar 1719 op de Straat-Davis, voor Hol-
land  en de andere Provincian hebben gevaaren",  Haar-
lem 1770.

27) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.261.
28) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Cempagnie",

p.273 noot 1.

29) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.273, 350:  vergadering van 25 maart 1621, namiddag.

30) Muller, „Noordsche Compagnie",  p.99  noot 2; Resolu-
tian Staten van Holland, 20 april en 8 mei 1621.

31) Gemeente-archief Amsterdam, Resolutian vroedschap
no. 12 fo. 14, 1621.

32) L.A. Ankum, „Een bijdrage tot de geschiedenis van de
Zaanse olieslagerij", in „Tijdschrift voor Geschie-
denis", 1960, p.222-223.

33) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.330 noot 25·
Andere aanwijzingen voor het verband tussen walvis-
traan- en plantenolieprijzen vindt men bij Conway,
„No Man's Land", die uitgaat van het prijsleider-
schap van walvistraan, evenals Zorgdrager voorheen;
op p.208 vermeldt hij het verbod voor de Nederlandse
walvisvloot om in de Tweede Engelse oorlog 1665-1667
uit te zeilen en de slechte vangst in het eerstvol-
gende vredesjaar 1668, toen er veel drijfijs in de
Poolzee was,  en hij vervolgt:   „As a result of the
small import of train-oil into Holland, the price of
rapeseed rose fast and it was briskly exported from
Hul] (see Royal Geographical Society Proceedings
deel IX, p.173; Calendar of State Papers, Domestic,
1667-68, p.544, and 1668-69, p.17). The price of
rape-seed at this period was a measure of the pros-
perity of the whaling industry. In a good whaling
year rape-seed was almost unsaleable. In a bad
year it was in great demand". Conway overdrijft
kennelijk inzake de afliandelijkheid van de raapzaad-
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markt van de traanmarkt. Prijsopgaven voor oli6n
en vetten voor de jaren 1666, 1667 en 1668 ontbreken

helaas in Posthumus, „Nederlandsche prijsgeschiede-
nis" en beletten het verifiaren van Conway's mede-
deling.
Op p.212 deelt Conway mee:  „Next year (d.i. 1671)

the Dutch whalers were so successful that the price
of rape-seed at Hull fell 'to nothing' (see Calendar
of State Papers, Domestic, 1660-70, p.433, 1671,
p.471)". Prijsopgaven voor 1670 ontbreken voor

olion en vetten in Posthumus, maar de prijzen in
1671 waren aanzienlijk beneden die in 1669 en dit

bevestigt Conway's mededeling over prijsdaling.

34) Muller, „Noordsche Compagnie", p.128, verbeterd door
Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.343: Mullers
prijsopgaaf van f.150 per kwarteel moet zi n f.150
per vat of okshoofd van 4 kwartelen (traan).

35) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst " ,   p. 343 ; hij

haalt de traanprijzen (van vislever, walvis- en an-
dere traan), betaald door de Britse Navy Board,
aan, zoals gepubliceerd bij W. Beveridge and others,
„Prices and wages in England from the 12th to the
19th century", volume I, Oxford,1939,  en hij tekent
deze prijzen in Diagram 2 op p.344-345 van zijn
werk.

36) Kernkamp Stukken  over de Noordsche Compagnie",.
P.313-314·

37) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.347. Volgens
Conway, „No Man's Land", p.139 en 144, .dateerde het
verbod tot invoer van buitenlandse traan in Engeland
van voor 1628 en werd het in januari 1628 hernieuwd.

38) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.220-222, over

Hamburgs mededinging voor de Deense compagnie en de
opkomst van de Hamburgse reder Johan Been, een
Doopsgezind koopman van Nederlandse afkomst.

39) Muller, „Noordsche Compagnie", p.89; hij haalt aan
de Resolutian Staten-Generaal, 31 aug., 21, 22 en 28

sept. 1617; 12, 22 jan. er 15 maart 1618.

40) Muller, „Noordsche Compagnie", p.89; hij haalt aan
Resolutian Staten-Generaal 2 nov. 1638, en Aitzema,
„Saecken van Staet en Oorlogh", deel 2, p.360.

41) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij", p.261. Zie

ook   Conway,    „No   Man' s Land", aangehaald   in  noot   33
boven.

42)  Thijs  Mol, „De Groenland-pakhuizen",  in „De Natuur",
aug.-sept. 1940, p.170-172, met schetstekeningen.
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43) Over de Amsterdamse traanpakhuizen is tamelijk veel
gepubliceerd, ondanks hun prozaische bestemming,
t.w. afbeelding op de plattegrond van Amsterdam van
Balthasar Florisz in 1625 en in het „Grachtenboek"
van Caspar Filipps Jacobszoon in 1768-1771; Zij
zijn voorts beschreven in:
M. Fokkens Beschrijvinge der wijdtvermaarde koop-"
stadt Amstelredam"; Amsterdam,1662; en in:
Filipp von Zesen, „Beschreibung der Stadt Amsterdam",
Amsterdam,1664.
Publikaties in de 20ste eeuw over de Amsterdamse
traanpakhuizen zijn:
Magda R6v6sz-Alexander, „Die alten LagerhMuser Am-
sterdams, Eine kunstgeschichtliche Studie", 's-Gra-
venhage ,1928 (de eerste en tot dusver niet geMven-
aarde publikatie over stijl en kunsthistorische be-
tekenis der Nederlandse pakhuizen, geschreven door
een Hongaarse).
J.C. de Waal,  „De  Groenlandsche  pakhuizen",  in  „Bui-
ten", 16 augustus 1624.
Naamloos, „Oud Amsterdam en G.H.B. (d. i. G.H. BUhr-
mans Papierhandel)", in „De Molenpost, Maandschrift
voor de graphische vakken", No. 82, 10 sept. 1929.
Thijs   Mol „,De Groenland-pakhuizen",   in „De Natuur",
60ste jaarg. nos. 8-9, aug., sept. 1940, p.170-172.
Thijs Mol, „Amsterdam en de oude Nederlandsche wal-
vischvaart", in „Amstelodamum"",, 28ste jaarg.   nos.   2
en 3, 1941.
Thijs Mol, „Herinneringen aan de oudste Amsterdam-
sche walvischvaart", in de Toeristenkampioen",  8ste.
jaarg., 1943, P.150-151.
J.H. van Eeghen, De Groenlandse pakhuizen",   in"
„Amstelodamum" , 41ste jaarg., jan. 1954, p.11-14.

44) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.336.
45) Over smokkel van Nederlandse traan binnen Groot-

Brittanni6 zie A. Anderson „An historical and chro-
nological deduction  of the origin  o f commerce",
deel 2, Londen 1764, p.56, en Conway, „No Man's
Land", p.202. Conway bericht: „In 1657 at least
five English ships went up (to Spitsbergen). But
the adventurers seem to have had little hopes of
much success". De reden was als volgt: „Dutch oil
came freely into England, the custom officers being
bribed to let it pass; and the London traders could
not sell their own stuff". Het is duidelijk, dat
in deze marktsituatie de Britse walvisvaart ging
kwijnen.

46) Kernkamp Stukker  over de Noordsche Compagnie","
p.274, noot 1.
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47) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.333 noot 29,
is van hetzelfde gevoelen; hij schrijft: „Zolang
de Noordsche Compagnie een overheersende invloed op
de markt Had en poogde om de aanvoer (van walvis-
traan) te regelen, heeft de speculatiehandel toch
nauwelijks zulke goede mogelijkheden als later ge-
had".

48 ) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst",p. 338. Hij
vermeldt ook het voorbeeld van de Vereenigde Oost-
Indische Compagnie, die de Deense Oost-Indische Com-
pagnie door onderbieding van de markt in kruidnage-len in Amsterdam in de jaren 1630-39 van de markt
trachtte te verdrijven.

49) Muller, Noordsche Compagnie", p.275-284; Dalgaaid,"

„Dansk-Norsk Hvalfangst", p.339-341.

50) S.B.J. Noel de la Morinibre, „Histoire gdndrale des
p6ches anciennes et modernes", deel 1, Parijs,1815,
die oudere Franse schrijvers aanhaalt.

51) Zorgdrager, „Groenlandsche visscherij".

52) Nicolaes h Wassenaer, „Historisch Verhael", deel 8,
f o.   86,   aangehaald door Muller, „Noordsche Compag-
nie", p.128 noot 2, maar misschien niet betrouwbaar

op dit punt.

53) Wassenaer, „Historisch Verhael", deel 8, fo. 88;
Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",
p.271, vermeldt, dat de kamer Amsterdam klaagde, dat
de kamer Hoorn haar baarden te Rouaan heeft laten
verkopen   „6  f.27 't hondert   ( pond), waermede   de
merckt heel onder de voet leyt gesmeten".

54) Wassenaer, „Historisch Verhael", deel 8, fo. 87,
aangehaald door Muller, „Noordsche Compagnie",  p.127
noot 2.

55)  N. de Roever, „Johan Osborn, kunstig baleinwerker",
in „Oud-Holland", 5de jaarg. 1887; H .E. Greve, „De
ti jd  van den tachtigjarigen oorlog", aangehaald  door
W.H.G. Palm Walvisschen en walvischvaart": de in"
deze publikaties vez·melde medaljons van balein zijn
in het Koninklijk Penningkabinet te 's-Gravenhage.

56) Jan Osbcrns helpers met stempels waren o.a. de edel-
smeden Joost en Johannes Lutma en de wapensnijder
Trovest Simons; zie Gemeente-archief Amsterdam, no-
tarieel archief no. 691, notaris J. Warnaerts , 29
april 1624 en 27 en 28 jan. 1625, en notaris P. Ca-
rels, 1 mei 1624, verklaringen afgedrukt bij Van
Dillen, „Bronnen bedrijfsleven Amsterdam", deel 2,
Nos. 928, 936. Zie ook De Roever, „J. Osborn", in
„Oud-Holland" 1887. Zie ook de verklaring dat Os-
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born geen schavijn gebruikte, in notarieel archief
no. 286 fo. 138, notaris F. v. Banchem, 27 maart
1621, afgedrukt bij Van Dillen, „Bronnen bedrijfs-
leven Amsterdam", deel 2, p.396, no. 680.

57) Wassenaer, „Historisch Verhael", deel 8, fo. 87.
58) Mededeling in het octroci verleend aan Jan Osborn,

aangehaald   door De Roever, „Oud-Holland"   1887,   en
verkort afgedrukt bij J.G. Doorman, „Octrooien voor
uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e - 18e
eeuw", 's-Gravenhage, 1940, p.137, 3 maart 1618,
no. G.167.

59) Doorman, „Octrooien", aangehaald in noot 58, p.137.

60) Doorman, „Octrooien", p.144-145, 26 mei 1620,
no. G.187.

61) Doorman, „Octrooien", p.144, 25 april 1620, no.G.186.
62) Doorman, „Octrooien", p.144-145, 26 mei 1620,

no. G.187.

63) Gemeente-archief Amsterdam, notarie€1 archief no.
292 fo. 162, notaris F. v. Banchem, 26 maart 1624,
afgedrukt bij Van Dillen, „Bronnen bedrijfsleven
Amsterdam", deel 2, no. 928, p.527-528.

64) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
659, notaris J. Warnaerts , 10 mei 1625, afgedrukt
bij Van Dillen, „Bronnen bedrijfsleven Amsterdam",
deel 2, p.574, no. 1013, 10 mei 1625.

65) Gemeente-archief Amsterdam, notarieel archief no.
691, notaris J. Warnaerts , 29 april 1624, afgedrukt
bij Van Dillen, „Bronnen bedrijfsleven Amsterdam",
deel 2, p.531, no. 936.

66) Doorman, „Octrooien", p.163, 15 feb. 1625, fo. 87
no. G.247. De  Roever in „Oud-Holland"   1887,   ver-
meldt Arthur Sutton als de typisch Britse naam van
deze knecht van Jan Osborn.

67)   De Roever, „Johan Osborn", in „Oud-Holland",   1887.
68) Doorman, „Octrooien", p.208, 11 mei 1641, fo. 182,

no. G.398, en p.291, juli 1641, no. H.47, inzake
Herman Dommer en zijn zoon Matthias.

69) De Roever, „  J.     Os b orn", in   „Oud-Holland",   1887.

70) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
679 fo. 57, 16 maart 1651. Andere akten inzake
Thomas Russell: Rotterdam notarieel archief no. 439
fo. 93, 26 aug. 1647, en notarieel archief no. 731
fo. 9, 16 dec. 1656: verkoop van baarden door Rus-
sell aan koopman Jacob Quacq te Rotterdam.
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71) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
731 fo. 271, 17 dec. 1663.

72) Gemeente-archief Rotterdam, notarieel archief no.
467 fo. 271, 4 nov. 1649.

73) Cleirac, „Us et coutumes de la mer", p.155.
74) Kernkamp, „Stukken  over de Noordsche Compagnie",

p.271.

75) Muller, „Noordsche Compagnie", p.128; de prijs van
f.10 in 1623 was de prijs door J. Braem bij een eis
tot schadevergoeding berekend en dus mogelijk aan
de hoge kant: des te opvallender is de verdubbeling
van de baardenprijs binnen 2 jaar, naar f.20 in
1624· Als de aangehaalde prijzen juist zijn,
blijkt hieruit de geringe omvang van de baleinmarkt
en zijn grote onstandvastigheid als gevolg.

76) Muller, „Noordsche Compagnie", p.128.

EPILOOG: TERUGBLIK EN VOORUITZICHT

1) J.W. TBnnessen, „Den moderne hvalfangsts historie,
Band 2, Verdensfangsten, deel 1, 1883-1914", Sande-
fjord, 1967, p.98-105, hecht evenwel het grootste
gewicht aan de dikwijls ongunstige weers- en ijstoe-
standen, welke de vangst bij Spitsbergen benadelen.

2) Dalgaard, „Dansk-Norsk Hvalfangst", p.356.

**************
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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift
„Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart,

Deel een, Grondslagen, ontstaan en opkomst,
1612-1642",

door C. de Jong

I

De Noordsche Compagnie (1614-1642) is niet verdwenen
omdat de baaivisserij onrendabel was geworden of omdat
Zij de mededinging  in de vangstgebieden  niet kon volhou -
den,maar omdat wegens haar winstgevendheid  haar  mede-
dingers in Nederland de verlenging van haar octrooi in
1642 hebben verhinderd.

II

Svein Molaug veronderstelt in zijn artikel „Abr.
Speeck' s maleri av hvalkokeri" (Polarboken 1967/68,   Oslo
1968, p.99-104), dat Speecks schilderij van een walvis-
landstation onder Deense  vlag aan de Noordelijke IJszee,
gedateerd 1634 en aanwezig in het museum Skokloster bij
Stockholm, is gemaakt in opdracht van een Deen, die al-
dus de Deense souvereiniteitsrechten op Spitsbergen
wilde beklemtonen. Ik meen, dat het schilderij gesig-
neerd CDMAN 1639 en aanwezig in het Rijksmuseum te Am-
sterdam (catalogusno.1515a) een treffende gelijkenis met
Speecks werk vertoont, dat het een landstation onder Ne-
derlandse vlag op hetzelfde eiland wil voorstellen en
aldus beoogt de Nederlandse aanspraken daarop te beklem-
tonen.

III

De Groenlandse walvis is tussen Straat Davis en
Nova Zembla bijna uitgeroeid, niet door de Nederlanders,
maar door de Britten; dezen hebben namelijk na de be-
eindiging van de Nederlandse walvisvaart door oorlog in
1795 de vangst in de Noordelijke IJszee aanzienlijk ge-
intensiveerd en op grote schaal onvolwassen dieren en
zogende wijfjes gedood.

IV

Het is wenselijk, dat de vroeger gepubliceerde en de
nog overgebleven ongepubliceerde journaals van Nederland-
se commandeurs worden herdrukt en gepubliceerd ten be-
hoeve van de beoefening der economische en maritieme ge-
schiedenis van Nederland.



V

Het schrijven van een leerboek of een handboek voor
een vakgebied, waarvoor geen bruikbaar werk op datum be-
schikbaar is, kan inspannend pionierswerk zijn en be-
hoeft niet uit louter compilatiewerk te bestaan. Daar-
om behoort een dergelijk leerboek of handboek in aan-
merking te komen voor het verlenen van een doctorsgraad.

VI

Het beleid van de Vereenigde Oost-Indische Compag-
nie in de Kaapkolonie in 1652-1795, van de Noordduitse
Hanze in Noorwegen in de 15de en 16de eeuw en van de
Deense kroon op IJsland in 1602-1854 is gekenmerkt door
een monopsonie van uitvoerprodukten van deze op primaire
produktie gerichte landen, een monopolie van invoergoede-
ren  en een monopolie van scheepsvervoer tussen deze en
andere landen. Dit beleid was gekenmerkt door een
streven naar maximale geldwinst op korte termijn en
heeft de economische ontwikkeling van de geaxploiteerde
landen aanzienlijk belemmerd.

VII

De dikwijls geuite mening, dat het beleid van ak-
tieve industrialisatiebevordering in Zuid-Afrika is be-
gonnen door het coalitieministerie Hertzog-Creswell
(1924-1929) (zie bijvoorbeeld A.J. Norval, „A quarter of
a century of industrial progress in South Africa", Kaap-
stad enz., 1962, p.1) is onjuist. Dit beleid is reeds
aangevangen door het voorafgaande Ministerie Smuts
(1919-1924).

VIII

De naam Goudoorlog, welke sommige Nederlandse his-
torici, bijvoorbeeld H.H. Hettema en W.P. Coolhaas, aan
de Anglo-Boerenoorlog (1899-1902) gaven, is niet geheel
juist. Wel was de winning van goud in Zuid-Transvaal
sinds 1886 de aanleiding tot conflicten, welke uitliepen
op deze oorlog, maar de strijd ging niet om het bezit
van de goudmijnen, doch voor en tegen de staatkundige en
economische eenheid van Zuid-Afrika onder Britse vlag.

IX

Het onderscheid tussen (a) emigratie of landver-
huizing en (b) kolonisatie of vestiging in een kolonie
of een overzees gebied met een moederland verbonden,
o.a. te vinden bij J.E. Reinders, Het immigratieklimaat"



in Zuid-Afrika" (proefschrift Universiteit van Suid-
Afrika, Pretoria 1971), moge voor wetgevers en sociolo-
gen van betekenis zijn, maar vanuit economisch oogpunt
is het weinig belangrijk.

X

Een bron van economisch-historische geschiedbeoefe-
ning, welke in onze eeuw te veel wordt veronachtzaamd,
bestaat in de Latijnse proefschriften, welke tot in de
19de eeuw in Nederland zijn gepubliceerd.

XI

Ten onrechte wekken mej. Johanna Maria van Winterin haar bijdrage „De openbare mening in Nederland over
de  afschaffing  van de slaverni j "  in de West-Indische
Gids van juni 1953 en E.Th. Waaldijk in zijn proefschrift
„Die Rolle der Niederlandischen Publizistik bei der
Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung der Sklavereiin den Westindischen Kolonien", Munster   1959, de indruk,
dat er v66r omstreeks 1840 in Nederland weinig of niets
is gepubliceerd, waarin de negerslavernij en slaven-
handel in de Amerika's werden afgekeurd en de afschaffing
hiervan bepleit. Er zijn ten minste drie academische
geschriften verschenen, waarin dit wel is gebeurd.

XII

De sociaal-anthropologische theorie van Georges
Dum6zil inzake de weerspiegeling van de driedeling der
maatschappelijke functies in de Indo-Europese mythologie
en ideologie, welke theorie door Stig Wikander is toege-
past op het oud-Indische epos het Mahabharata, is ook
van toepassing op het tweede grote oud-Indische epos het
Ramayana.

XIII

Op een bijeenkomst van landbouwhistorici deelde
prof. Richard Tawney zijn gehoor mede, „that what theyneeded was not more documents but stronger boots" (aan-
gehaald door W.H.B. Court. Scarcity and choice in his-"
tory", Londen 1971, p.140). Analoog hiermede is het
gewenst, dat de economische historici in Nederland fi-
guurlijk en letterlijk zeelaarzen aantrekken en zeebenen
krijgen.

****************
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