
EEN ZEE AAN MOGELIJKHEDEN
NIET-SCHRIFTELIJKE BRONNEN EN MARITIEME GESCHIEDENIS                                                                                          

prof.dr. J.C.A. Schokkenbroek Faculteit der Letteren 

De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de decaan van de Faculteit der 
Letteren nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het 
College van Decanen, waarin de heer

dr. J.C.A. Schokkenbroek
benoemd vanwege de Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam tot 
bijzonder hoogleraar Maritieme geschiedenis en maritiem erfgoed, zijn ambt hoopt te 
aanvaarden met het uitspreken van de rede 

EEN ZEE AAN MOGELIJKHEDEN
NIET-SCHRIFTELIJKE BRONNEN EN MARITIEME GESCHIEDENIS

Deze zitting is bepaald op 

donderdag 5 september 2013
om 15.45 uur precies, in de aula van de universiteit,
De Boelelaan 1105.

Na afloop receptie.

Amsterdam, juni 2013

prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten prof.dr. M.R.M. ter Hark
rector magnificus decaan

Hoogleraren worden uitgenodigd deel uit te
maken van het cortège. Zij dienen daartoe
uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de 
bijeenkomst aanwezig te zijn in de Forumzaal 
(ruimte 2D-02). Het wordt op prijs gesteld dat 
de hoogleraren de toga van hun universiteit 
dragen.

Openbare parkeerruimte rondom de Vrije
Universiteit (1081 HV) is aanwezig. De VU is 
uitstekend te bereiken met het openbaar 
vervoer: trams 5, 16, 24 en 51. Vanaf Station 
Amsterdam Zuid is het tien minuten lopen 
naar de VU.

WWW.VU.NL > OVER DE VU > CONTACT/ROUTEBESCHRIJVING



Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 
Maritieme geschiedenis en maritiem erfgoed, vanwege de Stichting Nederlands 
Scheepvaartmuseum Amsterdam, bij de Faculteit der Letteren van de 
Vrije Universiteit Amsterdam op 5 september 2013.

Een zee aan mogelijkheden
Niet-schriftelijke bronnen en maritieme geschiedenis
                 
 

  

prof.dr. J.C.A. Schokkenbroek



1

Een zee aan mogelijkheden:  

niet-schriftelijke bronnen en maritieme geschiedenis. 

J.C.A. Schokkenbroek 

 

Mijnheer de rector, dames en heren, 

De oudere ouderen, de jongere ouderen en de oudere jongeren onder de kunst 
minnenden in deze zaal zullen zich het tv-programma KUNSTGREPEN nog 
kunnen herinneren.1 Dit programma, uitgezonden tussen 1959 en 1975, had als 
ondertitel 'Een programma over mensen en wat zij maken'.  

De titel was vernuftig en goed doordacht. Immers, een kunstgreep is een term die 
is verbonden aan spitsvondigheid en creativiteit (een oplossing vinden die niet 
onmiddellijk voor de hand ligt). Ook dekt de titel de lading: de programmamakers 
deden grepen in het schier ongelimiteerde aanbod aan kunst. En tenslotte kan men 
er een slimme verwijzing in zien naar het ‘gegrepen worden door kunst’. 
KUNSTGREPEN mocht zich verheugen in een grote populariteit.  

Tijdens dit programma trakteerde steevast een rijzige, pezige, wat onhandig 
manoeuvrerende man de buisgekluisterden op een verhaal over een twee- of 
driedimensionaal voorwerp. Gepast enthousiast, met beheerste gesticulatie, wist de 
man zichzelf en zijn gehoor in vervoering te brengen met zijn beeldend verhaal 
over het verhalend beeld dat op een schilderij of andersoortig object te zien viel.  

Deze man, u hebt het vast al geraden, was Pierre Janssen (1926-2007). Pierre 
Janssen, lange tijd directeur van het Gemeentemuseum Arnhem, bracht bij mij 
kunst dichterbij. Janssen opende mijn peuter-, kleuter-, en pre-en mid-puberale 
ogen voor kunst; voor de intrinsieke schoonheid die voorwerpen kunnen hebben, 
maar zeker ook voor het verhaal erachter. Een verhaal dat verteld moet worden om 
maker, voorwerp, context op het netvlies te krijgen.  

In mijn beleving is Janssen één van de eersten geweest die kunst voor brede lagen 
van de bevolking op toegankelijke wijze wist uit te leggen en toe te lichten. In meer 
recente tijd gebeurde dat op televisie via Henk van Os, maar ook nu nog via de 
experts van het wederom door de AVRO uitgebrachte, zeer populaire, maar thans 

1 In 1983 maakten Wim de Bie en Kees van Kooten als hippies Koos Koets en Robbie Kerkhof hun entree in het 
TV-programma van het Simplistisch Verbond. Zij noemden zich ´de oudere jongeren´. 
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onder vuur liggende programma Tussen kunst en kitsch. Ik kan mij echter niet 
herinneren dat Janssen of Van Os ooit over andere dan immateriële waarde hebben 
gesproken, terwijl de uitspraak over de waarde van een object  juist voor menigeen 
het hoogtepunt van dit programma betekent. 

Janssen stelde het voorwerp centraal, gebruikte het schilderij of andersoortig 
voorwerp als bron van kennis, gemaakt om volgende generaties informatie te 
verschaffen over de tijd waarin het object is vervaardigd en over de contemporaine 
mens en de gemeenschap waarin hij leefde. Janssen beschikte over het machtigste 
medium dat wij toen kenden: televisie. De fragmenten, bewaard in het archief van 
Beeld en Geluid in Hilversum en raadpleegbaar via Internet, hebben zeer beperkt 
betrekking op maritieme geschiedenis of maritiem erfgoed. Via 
trefwoordenonderzoek kwam ik slechts op twee verwijzingen met een maritieme 
connotatie: in de uitzending van 28 mei 1967 komen Ostia, de oude haven van 
Rome, en een viswinkel aan bod. Het zij hem vergeven.2 

In ‘mijn tijd’ bestond tijdens de studie geschiedenis voor het object als drager van 
informatie – of, meer algemeen gesteld – het gebruik van de niet-schriftelijke bron 
bij kennisoverdracht – tamelijk weinig belangstelling. Weliswaar vormde een 
bezoek aan toen nog Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum vast onderdeel 
van de opleiding, maar veel verder dan de bibliotheek kwamen wij niet. Dit is 
temeer verbazingwekkend wanneer wij ons realiseren dat gedurende het grootste 
deel van de geschiedenis der mensheid de mens juist niet-schriftelijke bronnen 
heeft gebruikt om emoties of gedachten te uiten – via materiële cultuur.3  

Laat mij dit punt verduidelijken aan de hand van het artikel ‘Beyond Words’, 
geschreven door de Amerikaanse historica Leora Auslander en verschenen in het 
gezaghebbende American Historical Review in oktober 2005. 4 In haar artikel gaat 
Auslander in op drie redenen voor historici om materiële cultuur te betrekken bij 
de analyse van historische fenomenen. Haar eerste argument heeft betrekking op 
zintuiglijke waarneming.  

2 Voor een interview met Pierre Janssen over de uitzendingen voor Kunstgrepen, zie: 
http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2011/juni/Interview-Pierre-Janssen.html.  
3 Bewustmaking van het belang van die materiële cultuur voor ons begrip van de wereld om ons heen is van eminent 
belang. Maria Grever is samen met Stefan Klein en Carla van Boxtel één van de meest prominente voorvechtsters 
van erfgoededucatie. Zie onder andere Maria Grever, ‘Dilemma's of common and plural history. Reflections on 
history education and heritage in a globalizing world,’ in: M. Carretero et al. (eds.), History Education and the Construction 
of National Identities (Charlotte NC 2012), 75-91 
4 Zie voor een uitgebreidere behandeling van deze materie Leora Auslander, ‘Beyond Words’, In:American Historical 
Review, (October 2005), 1015-1045. Auslander suggereert een tweevoudige benadering van het gebruik van 
voorwerpen als historische bron: de theoretische (wat is de verhouding tussen mens en object) en de 
methodologische (tekstuele/contextuele interpretatie van objecten, maar ook individuele analyse van objecten, los 
van context).  
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“In the particular domain of concern here – material culture – sight and touch are the relevant 
senses, and objects, words and images the relevant genres. I will argue that people’s relation to 
language is not the same as their relation to things; all that they express through their creation 
and use of material objects is, furthermore, not reducible to words.”  

Auslander gaat te ver als zij stelt dat menselijke expressie via voorwerpen niet in 
woorden is te vatten. De kracht van het citaat over materiële cultuur schuilt in de 
koppeling tussen zintuigelijke waarneming en voorwerpen, woorden en beelden. 
Zich baserend op onderzoek van psychologen, psychoanalisten en 
fenomenologisch ingestelde filosofen komt Auslander met een opsomming van het 
psychologisch belang van voorwerpen voor mensen. Zij besluit haar opsomming 
aldus:  

“[…] human beings need things to situate themselves in space and time […]: human beings need 
objects to effectively remember and forget; and we need objects to cope with absence, with loss, 
and with death.”5   

Bij het lezen van deze passage moest ik denken aan een op het eerste gezicht 
onooglijk kleinood in de collectie van het Scheepvaartmuseum. In 1916, in een 
donkere en koude oktobernacht, torpedeerde de Duitse onderzeeboot UB 13 het 
Nederlandse passagiersschip s.s. Tubantia voor de Nederlandse kust. Aan boord 
bevond zich onder andere mevrouw Kuhn met haar 8-jarige dochter Gerda. In 
luttele minuten werden passagiers door personeel van de Koninklijke Hollandsche 
Lloyd in reddingsloepen geplaatst. In de paniek en haast vergat moeder Kuhn haar 
kind uit de hut te halen. Eerste officier A. Vreugdenhil hoorde hiervan, aarzelde 
geen moment, rende terug naar de hut, haalde Gerda daarvandaan en plaatste haar 
in de reddingsloep. Vanwege haar dunne pyjamaatje – het was immers nacht -  
kreeg Gerda een deken omgeslagen.  

In 1999 kwam de zeer hoog bejaarde Gerda Ziegler-Kuhn naar het museum en 
bood mij dit dekentje aan voor opname in de collectie kunstnijverheid. Aan het 
object zelf is niet af te zien dat het een maritieme connotatie heeft. De 
aanwezigheid van dit dekentje in de collectie van Het Scheepvaartmuseum zal niet 
per se leiden tot herinterpretatie door historici van Nederland en de Grote Oorlog. 
Door de provenance – in dit geval zowel de achtergrond als de 
eigendomsgeschiedenis - weten wij van het belang van het object voor Gerda en 
haar ervaring met betrekking tot Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Het vertelt een persoonlijk verhaal. Juist om die redenen was het 
besluit het dekentje van mevrouw Gerda Kuhn voor verwerving aan te dragen - in 
alle bescheidenheid - een van de betere die ik de afgelopen 25 jaar als conservator 
5 Auslander, ‘Beyond Words’, 1019.
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eveneens hard aan de weg als het gaat om het leggen van verbindingen tussen 
collecties en academische gebruikers. Andersom zou, naar mijn stellige overtuiging, 
vanuit de universitaire wereld meer kunnen en moeten gebeuren om aansluiting te 
blijven zoeken met museale collecties.  

Houd daarbij het beeld van die rijzige, pezige wat stuntelig manoeuvrerende maar 
oh zo welbespraakte Janssen voor ogen. Deze man, destijds werkzaam in een 
museum dat zich bij twee grote rivieren bevindt, wees als één van de eersten op de 
zee aan mogelijkheden die gebruik van niet-schriftelijke bronnen de historicus kan 
bieden. Waar het om gaat is het object, de materiële cultuur, het erfgoed centraal te 
stellen in het verhaal en enthousiast de boeiende context voor het voorwerp te 
verschaffen. Raadpleging van het in het Instituut voor Beeld en Geluid in 
Hilversum bewaarde Janssen-archief zou verplichte kost moeten zijn voor 
museummedewerkers die aan het belang van het voorwerp als bron twijfelen - of 
vooral voor iedere aankomend historicus die iets met andersoortige, niet-
schriftelijke bronnen wil.  

Vanaf deze plaats wil ik thans enkele woorden van dank uitspreken. Ik betuig mijn 
dank aan het bestuur van de Stichting VU-VUmc, aan het College van Bestuur, aan 
het bestuur van de Faculteit Letteren. Ik ben tamelijk nieuw voor u, u bent tamelijk 
nieuw voor mij. Niettemin – of misschien juist wel daardoor – heb ik er het volste 
vertrouwen in dat onze samenwerking straks staat als een huis – of liever misschien 
in de context van mijn verhaal: als een monument. Waarde VU-collega’s, ik zie er 
reikhalzend naar uit met u allen de zee aan mogelijkheden te gaan bevaren.  

Ook richt ik een warm woord van grote dank tot de directie van Het 
Scheepvaartmuseum, het bestuur van de benoemende rechtspersoon. Karin, 
Willem, Henk: prachtig dat de leerstoel er is gekomen, en als meubelstuk in het 
rijke interieur van de VU-omgeving kon worden geplaatst. Mijn dank gaat eveneens 
uit naar de leden van het Curatorium. Ik zie uit naar onze bijeenkomsten en 
gedachtenwisselingen. Tot slot richt ik het woord tot de studenten die ik de 
afgelopen jaren hier op de VU en op andere plaatsen heb getroffen. Ik stel mij veel 
voor van de voortzetting van onze samenwerking, waarbij wij ons allen blijven 
richten op de verspreiding van kennis over de zo rijke Nederlandse maritieme 
geschiedenis. Ik heb gezegd.   

4

heb genomen. Het dekentje speelt thans een prominente rol in De Zeereis in Het 
Scheepvaartmuseum.  

Terug naar Auslander. Haar tweede argument gaat om het belang van voorwerpen 
‘as agents’; zij hebben symbolische waarde of adstrueren sociale status. Binnen een 
bepaalde context betekenen zij meer dan zonder die context. In Auslander’s 
woorden: 

“Secondly, objects not only are the product of history, they are also active agents in history. In 
their communicative, performative, emotive, and expressive capacities, they act, have effects in 
the world. Without the crown, orb and scepter, for example, a monarch is not a monarch. […] 
Finally […] in twentieth-century Europe, the style of a person’s clothing or home inevitably and 
inexorably located that person in society: the objects did not reflect as much as create social 
position […].”6   

Haar derde argument noemde ik al even:  

“Thirdly, most people for most of human history have not used written language as their major 
form of expression. They have created meaning, represented the world, and expressed their 
emotions through textiles, wood, metal, dance, and music. Material culture is simply another vital 
source of historical knowledge, supplemental to words for those who have had little access to 
them”.   

De door mij bezette Scheepvaartmuseumleerstoel bevat in de omschrijving twee 
belangrijke elementen: maritieme geschiedenis en maritiem erfgoed. De rationale 
achter de leerstoel is ten behoeve van maritiem historische fenomenen raadpleging 
van schriftelijke bronnen zoveel mogelijk samen te laten gaan met het gebruik en de 
interpretatie van niet-schriftelijke bronnen – het gaat dus om “material culture as 
another vital source of historical knowledge”.   

Maritiem erfgoed dient hier in zijn breedste vorm te worden opgevat, dus in zowel 
materiële als niet-materiële zin. In materieel opzicht gaat het om tastbare 
voorwerpen, maar ook om gebouwde monumenten (zoals ‘s-Lands Zeemagazijn 
waarin Het Scheepvaartmuseum is gehuisvest) en over bewaard gebleven 
elementen van een historisch landschap. Immaterieel erfgoed heeft betrekking op al 
dan niet schriftelijk vastgelegde tradities, of – in de woorden van Frans Grijzenhout 
“[…] om het geheel aan normen, waarden en culturele prestaties van een hele 
cultuur”.7 Het kan daarbij gaan om bepaalde authentieke of kunstmatige vormen 
van culturele representatieve waarvan wij op 30 april j.l. een prachtige voorbeeld 

6 Auslander, ‘Beyond Words’, 1017-1018. Zie voor de relatie tussen objecten en sociale status onder andere Virginia 
Dellino-Musgrave, ‘British Identities through Pottery in Praxis: The Case Study of a Royal Navy Ship in the South 
Atlantic’, in: Journal of Material Culture, vol. 10, nr. 3 (2005), 219-243. Met dank aan Peter Jordan.
7 Frans Grijzenhout (red.), Erfgoed. De geschiedenis van een begrip (Amsterdam 2007), 1.
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hebben gezien: het kan gaan om kroningsrituelen, processies, en feesten (zoals het 
Sinterklaasfeest).8   

De op de site van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed genoemde definitie is bruikbaar:  

“Het maritiem erfgoed is al het erfgoed in relatie met het gebruik van water. Alle culturele 
overblijfselen (op- en onderwater en op het land), materieel en immaterieel zoals: havens, kades, 
waterwegen, maritieme landschappen, gebruiken, oude vaartuigen, archieven en afbeeldingen. Zij 
zijn een afspiegeling van een verleden, een cultuur of culturen en bezitten (vertegenwoordigen) 
een antropologische, archeologische, historische, architectonische, artistieke of wetenschappelijke 
waarde. Voor de helderheid scharen wij hier het erfgoed dat te maken heeft met de zee (Mare) en 
de rivieren en meren [onder één noemer? JS]. Een typisch landschappelijk maritiem erfgoed is de 
Waddenzee (de dynamische bodem met zandbanken en geulen, de scheepswrakken, Oudeschild, 
de Hoge berg en de Weesputten), maar ook het oude Zaandam aan de Zaan (met haar 
scheepsbouw en aanverwante bedrijven (houtzaagmolens, overhalen, droogschuren), de haven en 
pakhuizen”.9 

In de uitoefening van mijn ambt zal ik oog houden voor museumcollecties, 
monumenten (de gebouwde omgeving), plaatsen van herinneringen, oral history (de 
nog te schrijven bronnen), maar ook zeer zeker voor het bodemarchief: het domein 
van de natte en droge archeologen. Bovendien is de laatste jaren meer 
belangstelling gekomen voor de niet-tekstuele kant van tekstuele bronnen. Zo is er 
meer oog voor de versieringen rond een tekst welke niet van de hand van de auteur 
zijn: welk doel heeft de uitgever bij het verzorgen van de uitgave voor ogen 
gestaan? Welke clientèle probeerde hij te bereiken? Al deze zaken rondom de 
hoofdtekst wordt wel de paratekst van een dergelijke bron genoemd.10 Het is de 
taak van de onderzoeker te trachten ook die achtergrond te doorgronden.  

In meer recente tijden lijkt, althans op papier, de interesse voor andersoortige 
bronnen bij dienaren van Kleio te zijn gegroeid. In november 2012 is hierover een 
congres georganiseerd in Den Haag, maar veel eerder al, in 1982, besteedden 
historici, museummedewerkers en archeologen aan dit onderwerp aandacht. Aan 
het eind van dat congres in 1982 zijn heldere aanbevelingen gedaan met betrekking 
tot kruisbestuiving: het gebruik van voorwerpen bij historisch onderzoek.  

8 Grijzenhout, Erfgoed, 4. Zie verder vooral 5-17 voor uitgebreidere behandeling van het begrip erfgoed.
9 http://www.cultureelerfgoed.nl/archeologie/maritieme-archeologie. Geraadpleegd 13 juli 2013.  
10 Mooi voorbeeld van para-tekstueel onderzoek is Djoeke van Netten’s proefschrift over de firma Blaeu: niet alleen 
de inhoud van de door hen uitgegeven werken is belangrijk. De vorm waarin deze werken worden gepresenteerd 
heeft evenzeer een weldoordachte achtergrond. Als fellow van Het Scheepvaartmuseum heeft Van Netten in het 
academisch jaar 2011-2012 onderzoek gedaan naar de paratekst van zeemansgidsen. Op basis van uiterlijke 
kenmerken èn inhoud stelde zij hierbij onder andere de vragen in hoeverre deze gidsen uiterlijk (dus qua ontwerp en 
vormgeving) van elkaar verschilden en voor welke markt de zeemansgidsen werden geproduceerd. Zie Djoeke van 
Netten, Koopman in kennis de uitgever Willem Jansz Blaeu (1571-1638) in de geleerde wereld van zijn tijd (Amsterdam 2012).
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Het Scheepvaartmuseum heeft sinds een flink aantal jaren de dialoog met de 
universitair historicus opgezocht. Zo zijn er stageprogramma’s voor aankomend 
historici, bestaat er sinds 2007 een privaat gefinancierd Fellowshipsprogramma en 
geven conservatoren sinds jaar en dag met universitair docenten college. Deze drie 
soorten van activiteiten zijn alle erop gericht historici meer bekend te maken met 
gebruik van niet-schriftelijke, materiële, immateriële, visuele bronnen. Op 1 januari 
2013 is een nieuwe loot aan de stam van de boom van kennis toegevoegd door de 
instelling van de onderhavige leerstoel.  

Ook vanuit het ministerie is groeiende belangstelling voor het slaan van bruggen 
tussen beide werelden.  Juist dit jaar – in mei - is in open en constructieve 
gesprekken met de minister van OCW gesproken over het belang van bundeling 
van academische en museale uitgangspunten. Bij die vergadering is op tafel 
gekomen dat het mooi zou zijn als musea faciliteiten krijgen om promovendi vanuit 
eigen gelederen onderzoek te laten doen. De in juni 2013 verschenen Museumbrief 
getuigt van het voornemen van minister Bussemaker om dergelijke faciliteiten 
inderdaad te gaan bieden. Het opstellen van een gedegen onderzoeksagenda is 
daarbij wel voorwaarde. Overigens luidt de openingszin van dit beleidsstuk: 

“Met de opening van het Rijksmuseum op 13 april jl. bleek nog eens hoe belangrijk het culturele 
erfgoed voor ons is. Duizenden mensen in de rij voor “hun” vernieuwde Rijksmuseum, om de 
kunstwerken weer te kunnen zien die de verhalen vertellen over waar wij vandaan komen en wie 
wij zijn, als individu en als samenleving”.42  

Het Scheepvaartmuseum heeft op deze ontwikkeling – het bieden van faciliteiten - 
geanticipeerd: tussen 2004 en 2007 werd ondergetekende in de gelegenheid gesteld 
deels in museumtijd promotieonderzoek te doen. Het afgelopen jaar is de tweede 
Scheepvaartmuseumconservator gepromoveerd op een sterk museaal maritiem 
historisch gerelateerd onderwerp (de firma Van de Velde, zeeschilders). Van de 
overige vijf conservatoren zijn ook twee anderen begonnen met onderzoek ten 
behoeve van een proefschrift. Al met al een geweldige score die navolging verdient.  
In 1990, betrekkelijk kort na het congres van 1982, is het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap aan de Universiteit van Amsterdam gestart met een 
bijzondere leerstoel Nederlandse Cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie 
der voorwerpen. Enkele bekleders van deze leerstoel zijn hier aanwezig. Het 
Scheepvaartmuseum, maar ook andere musea als Teylers, Rijksmuseum, Naturalis 
en – van oudsher qualitate qua het Rijksmuseum voor Oudheden, timmeren 

42 Museumbrief. Samen werken, samen sterker. Verschenen 10 juni 2013. Zie voor volledige tekst: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/10/museumbrief-samen-werken-
samen-sterker.html. 
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bezien) voor Nederlanders heeft gespeeld en nog steeds speelt. De leerstoel biedt 
de mogelijkheid richting èn uiting te geven aan het door Het Scheepvaartmuseum 
geëntameerde bewustvormingsproces dat Nederlanders deels gevormd worden 
door het maritiem verleden en heden van ons land. Soms heet het dat men zich 
bewust zou moeten zijn van het zout in het DNA – biologisch gezien een 
verkeerde term. Een betere term vind ik het zeewaartse verhaal dat door musea en 
universiteit verteld kan worden. Dit zeewaartse verhaal wil ik aan de hand van twee 
onderzoeksgebieden vertellen. Vele gebouwen en locaties in de hoofdstad getuigen 
van het maritiem verleden van stad en land. De geschiedenissen van deze 
monumenten moeten worden achterhaald, onderzocht, op schrift gesteld en 
gedeeld.40  

Het tweede belangstellingsgebied brengt mij bij de al eerder aangeroerde 
Nederlandse walvisvaart: veel is inmiddels bekend geraakt over vangstgebieden, 
rederijen, herkomstgebieden van zeelieden en gebruikte schepen. De lange periode 
waarin Nederlanders betrokken waren bij deze maritieme bedrijfstak – bijna 275 
jaar, vanaf 1612 tot omstreeks 1800, van 1815 tot 1885, en tussen 1946 en 1964 – is 
met betrekking tot deze zaken goed gedocumenteerd.41 Veel minder duidelijk voor 
ogen staat het productie- en distributieproces met betrekking tot walvisproducten. 
Recentelijk zijn nabij Hoorn restanten van traankokerijen aangetroffen. Gegevens 
over zeventiende-eeuwse traankokerijen op Smeerenburg kunnen worden 
vergeleken met die van traanovens in Noord-Holland. Hoe zijn deze ovens 
gebouwd? Met welke steen? Wie waren bij de productie van traan betrokken? Hoe 
vond de traan, maar ook de balein zijn weg naar binnen- en buitenlandse markten? 
Wat was de kwaliteit van de producten? Zo kunnen museale voorwerpen (zoals de 
uit walvisproducten vervaardigde gebruiks- en siervoorwerpen) met archeologische 
vondsten samen een nieuw bronnencomplex vormen. In samenhang met 
archiefonderzoek stelt dit bronnencomplex niet alleen de historicus, maar ook het 
museumstaflid in staat de Nederlandse walvisvaart op een andere manier te 
begrijpen en inzicht te geven in de rol van walvisvaart binnen Nederland. 
Voortzetting, en eventueel formalisering, van samenwerking met het Arctisch 
Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen is hierbij van eminent belang.  

Tot besluit 

40 Een mooi voorbeeld van onderzoek naar Amsterdamse monumenten met maritieme connotaties is het onderzoek 
dat door VU-docente Dienke Hondius en haar studenten wordt uitgevoerd onder de titel Amsterdamse slaveneigenaren in 
beeld in 1863. Hondius  richt zich hierbij op Amsterdamse panden die op enig moment hebben toebehoord aan 
families die bij slavenhandel betrokken zijn geweest. 
41 Zie onder andere publicaties van Piet Dekker (sterk lokaal georiënteerd, met veel oog voor herkomstgebieden van 
bemanningen van walvisvaartschepen), Jaap R. Bruijn en Karel Davids, Louwrens Hacquebord, C. de Jong, en Joost 
C.A. Schokkenbroek.
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Met u wil ik kijken welke aanbevelingen in 1982 zijn gedaan en in hoeverre zij zijn 
omgezet in daden. Ook zal ik kort ingaan op het congres van 2012 en onderzoeken 
in hoeverre tijdens dit congres een inventarisatie is gemaakt van interdisciplinaire 
activiteiten, mede tot stand gekomen door gebruik van veelsoortig 
bronnenmateriaal. Vervolgens wil ik aan de hand van enkele voorbeelden aantonen 
welke mogelijkheden er zijn voor - en wat het belang is van - de wisselwerking 
tussen wat ik noem meer traditionele geschiedbeoefening en gebruik van maritiem 
erfgoed.    

Het voorwerp als historische bron 

“Of het object nu aanleiding of doel is, ik geloof dat allereerst universitair historicus en 
museumstaflid belangstelling voor elkaars werk moeten krijgen”.   

Deze uitspraak deed mijn leermeester, Jaap Bruijn, emeritus hoogleraar 
Zeegeschiedenis aan wat toen nog Rijksuniversiteit Leiden heette, in 1982. Op 26 
mei van dat jaar had in het Rijksmuseum, nota bene op initiatief van de toenmalige 
directie Musea, Monumenten en Archieven van het ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, een belangwekkend congres plaats met als titel Het 
voorwerp als historische bron. 11 Twee historici (Van den Eerenbeemt, Bruijn), een 
archeoloog (Van Es) en twee museummedewerkers (Carasso en Kist) traden op als 
sprekers.  

Er waren die 26ste mei 1982 ruim 400 mensen in de David Roëllzaal van het 
Rijksmuseum – een geweldige opkomst voor een symposium over een zo specifiek 
onderwerp. Hoewel ik de exacte samenstelling van het gezelschap niet heb kunnen 
achterhalen, mogen wij aannemen dat deze bestond uit historici, kunsthistorici, 
archeologen, archiefmedewerkers en museummedewerkers. Veel deelnemers dus. 
En het was slecht museumweer die dag.12  

De vijf sprekers waren door de organisatoren gevraagd hun licht te werpen op de 
waarde die gebruik van niet-schriftelijke bronnen zou kunnen hebben voor hun 
vakgebied èn voor hun eigen werkzaamheden. Aan het eind van de dag is een 
aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Ik vat deze hier zo kort mogelijk 
samen en geef daarbij direct aan hoe naar mijn idee invulling aan de aanbeveling is 
gegeven.  

11 De tijdens dit symposium gehouden voordrachten zijn kort samengevat en gebundeld in het door het ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur uitgegeven boekje Het voorwerp als historische bron. Verslag van een symposium 
gehouden op 26 mei 1982 in het Rijksmuseum te Amsterdam (Rijswijk 1982).
12 De gemiddelde temperatuur was 19,1° C - met een minimum temperatuur van 10° C en een maximum 
temperatuur van 26,3° C- in alle drie opzichten scoorde het weer die dag ruim boven het gemiddelde van die maand. 
Deze gemiddelden waren respectievelijk: 12,85°, 18,07° en 7,04° C. Zie http://www.weerstatistieken.nl/1982/mei. 
Geraadpleegd in mei 2013. 
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1. Om historici te laten wennen aan het werken met niet-schriftelijke bronnen 
moet een specifieke bronnenkritiek worden ontwikkeld. Bovendien zullen 
historici zelf hun ‘invoelingsvermogen’ moeten vergroten voor andere 
disciplines, waarbij al langere tijd met niet-schriftelijke bronnen wordt 
gewerkt. “Deze ontwikkeling kan worden gestimuleerd door studenten reeds 
in hun opleidingsfase te confronteren [cursief door JS] met museumcollecties”. 
Zo staat het letterlijk. Hoewel ik confronteren zou hebben vervangen door 
“te laten kennismaken” of “onderdompelen in” is de kracht van de 
aanbeveling voor eenieder evident. De laatste jaren is veel geschreven over 
het gebruik van materiële cultuur, het gebruik en de interpretatie van 
monumenten, van plaatsen van herinnering, maar ook van immateriële 
cultuur: gewoontes, ongeschreven tradities.13 Tot een werkelijk eenduidige 
bronnenkritiek is het tot op heden niet gekomen. In 2007 is Het 
Scheepvaartmuseum met docenten van de Universiteit Leiden gestart met 
het ontwikkelen van werkcolleges. Inmiddels wordt dit ook gedaan met 
docenten en studenten van de Vrije Universiteit. Deze werkcolleges zijn erop 
gericht studenten al in de Bachelorfase bekend te maken met het gebruik van 
museale collecties. Vanuit een groot maritiem historisch thema worden 
subthema’s gedefinieerd. Per subthema vormen drie of vier ‘sleutel-objecten’ 
uitgangspunt van onderzoek. Universitair docent en conservatoren van Het 
Scheepvaartmuseum begeleiden de studenten in hun queest naar informatie 
die uit de voorwerpen is te halen, met andere woorden: bij het optimaal 
gebruik van verbeeldingskracht en het stellen van vragen aan objecten. Op 
deze manier probeert het museum het invoelingsvermogen van aankomend 
historici voor andere disciplines – of in ieder geval voor het stellen van 
andersoortige vragen aan bronnen – te vergroten. Ieder jaar sinds 2007 
presenteren enkele van de studenten tijdens een Studium Generale ter 
afsluiting van de collegeperiode de resultaten van hun onderzoek aan een 
breed publiek. Het nut van deze aanpak laat zich  gemakkelijk raden: museale, 
niet-schriftelijke bronnen worden door niet-museale ogen bekeken en 
‘bevraagd’, studenten raken iets meer vertrouwd met andersoortige bronnen 
en bovendien ontwikkelen zij een extra competentie – die van spreken in het 
openbaar. Ook het fellowshipsprogramma – ik refereerde er zojuist al even 

13 Zie in dit opzicht onder andere H.L. Wesseling e.a. (hoofdredactie),  Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie 
tot nu. Een ontdekkingstocht door de geschiedenis van de Lage Landen langs 160 plaatsen. Vier delen (Amsterdam 2005-2007).  
Zie voor herdenkingsliteratuur onder meer Rob van Ginkel: Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland . 
(Amsterdam 2011); Rob van Ginkel, ‘De dodenakker van de 'Duivelsberg': Symboliek, ritueel en ideologie rond een 
herdenkingsplaats’, in: Rob van der Laarse en Frank van Vree (red.), De dynamiek van de herinnering: Nederland en de 
Tweede Wereldoorlog in een internationale context (Amsterdam 2009), 41-65. Recentelijk verscheen I.L. Stengs (red.), Nieuw 
in Nederland. Feesten en rituelen in verandering (Amsterdam 2012).  
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Spitsbergen gevonden voorwerpen van context te voorzien.35  In het tweede geval 
verwijst hij naar R.V. May’s artikel over walvisvaart voor de kust bij San Diego, 
waarin de auteur schriftelijke en materiële bronnen gecombineerd analyseert.36   

Een omslag had plaats vanaf het eind van de jaren zeventig. Archeologisch en 
ecologisch onderzoek op Spitsbergen leverde een schat aan extra informatie op 
over leven en werk van de walvisvaarders, over de invloed van het klimaat op de 
daar aangetroffen gebouwen of over de walvissoorten die er zijn bejaagd (aan de 
hand van bottenonderzoek).  Meer en meer wordt multidisciplinair onderzoek 
geëntameerd, waarin historici, ecologen, archeologen en andere disciplines 
samenwerken. In de woorden van Hacquebord: “Dit nieuwe historische onderzoek 
is vooral van belang omdat het de economische aspecten van het bedrijf koppelt 
aan de ecologische aspecten”.37  

Iets later raakt de auteur aan de essentie van pluriform bronnengebruik. Hij 
constateert dat naast archeologen ook historici de afgelopen jaren (dus omstreeks 
1994) steeds meer belangstelling krijgen voor andere dan geschreven bronnen. 
Iconografisch materiaal – in dit geval over de walvissloep - wordt door Jules van 
Beylen vergeleken met beschrijvingen over de bouw van deze sloepen in 
contemporaine standaardwerken. Daarnaast gebruikt Van Beylen scheepsmodellen 
om zijn analyse kracht bij te zetten. In de woorden van Hacquebord: “Eens te meer 
blijkt hoe belangrijk materiële bronnen kunnen zijn voor aanvullende historische 
gegevens”.38 Even verder vervolgt de historiograaf 

“[…] het onderzoek van onder andere De Jong en Van Beylen [heeft] aangetoond dat toekomstig 
onderzoek van andere dan de traditionele schriftelijke bronnen zoals prenten, schilderijen, 
kaarten en voorwerpen, grote mogelijkheden heeft. Deze bronnen kunnen gegevens leveren die 
nooit op schrift zijn gesteld”.39  

Uitgangspunten van de leerstoel 

Dit laatste aspect – onderzoek waarbij tekstuele en niet-tekstuele bronnen worden 
gecombineerd – staat centraal in de opdracht van de Scheepvaartmuseumleerstoel 
die ik vanaf het begin van dit jaar mag bekleden. Dit onderzoek moet uiteindelijk 
leiden tot een breed gevoeld besef van de belangrijke rol die water en het gebruik 
ervan (niet alleen ter consumptie, maar vooral vanuit sociaal-economisch oogpunt 

35 Hacquebord, ‘Noordse Compagnie’, 23; 29-31.
36Zie R.V. May, ‘Schooners, sloops, and ancient mariners: research implications of shore whaling in San Diego’, in: 
Pacific Coast Archaeological Society Quarterly 21, 4 (1985) 1-24. Geciteerd door Hacquebord, ‘Noordse Compagnie’, 28.
37 Hacquebord, ‘Noordse Compagnie’, 32.
38 Hacquebord, idem, 33.
39 Hacquebord, idem, 36.
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te reconstrueren. “Bijzonder is dat hij daarbij ook tekeningen van Willem van de 
Velde als bron bespreekt”.33 Is het verwonderlijk dat in dit geval een 
museummedewerker stilstaat bij het gebruik van deze andersoortige bron?  

De vijf beschreven maritiem historici hebben de oproep uit 1982 om meer 
samenwerking te bewerkstelligen tussen de academische wereld en de museale 
wereld niet meer kunnen horen, met uitzondering van Frank Broeze. Anders is het 
gesteld met historici en hun werken uit meer recente tijd. In hun historiografisch 
overzicht van Nederland en de Atlantische wereld besteden Henk den Heijer en 
Victor Enthoven relatief veel woorden aan hun onbegrip over de schaarste aan 
publicaties over dit onderwerp, zowel van de hand van Nederlandse auteurs als van 
de kant van buitenlandse historici. In het subhoofdstukje ‘Atlantische 
geschiedschrijving in Nederland’ gaan Den Heijer en Enthoven in op 
bronnengebruik van de belangrijkste Nederlandse ‘Atlantici’: bij beiden lijkt 
bronnenonderzoek gelijk te staan aan gebruik van schriftelijke bronnen. In hun 
inleiding is geen verwijzing te vinden naar materiële bronnen – vermoedelijk 
domweg omdat deze niet zijn gebruikt.34 Zij besluiten hun artikel met een 
opsomming van zes naar hun mening belangrijke onderzoeksthema’s die nadere 
beschouwing behoeven. Over bronnen – laat staan niet-schriftelijke – wordt niet 
gesproken. In 1994 publiceerde Jaap Bruijn in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis een 
overzicht van publicaties over de Nederlandse marine. Ook in zijn artikel is een 
subhoofdstukje terug te vinden onder de noemer ‘Marine-historische publikaties in 
Nederland’. Hoe knap de analyse van de vele werken over uiteenlopende 
onderwerpen ook is, weinig of niets wordt geschreven over het bronnengebruik.  

In zijn doorwrocht historiografisch overzicht over walvisvaart constateert 
Hacquebord een aantal algemene tendensen: onderzoek naar de Nederlandse 
walvisvaart is lang sterk gericht geweest op een deel van de zeventiende eeuw. 
Bovendien zijn de door hem beschouwde werken sterk sociaal-economisch van 
aard, wordt specifiek opgemerkt dat cliometrische benaderingen zeker niet worden 
geschuwd en hebben de studies een regionaal of op z’n best nationaal karakter, 
terwijl internationale vergelijkingen niet worden gemaakt. Tweemaal rept 
Hacquebord over het gebruik van niet-schriftelijke bronnen. Het betreft in het 
eerste geval zijn eigen onderzoek in gemeente- en rijksarchieven om door hem op 

33 Diederick Wildeman, ‘J.C.M. Warnsinck (1882-1943). De wegbereider’, TvZ, jrg 27, nr. 1 (maart 2008), 34.
34 Victor Enthoven en Henk den Heijer, ‘Nederland en de Atlantische wereld, 1600-1800. Een historiografisch 
overzicht’, TvZ, jrg 24, nr. 2 (oktober 2005), 147-166; m.n. 156-158. In hun recent verschenen werk over Nederland 
en de overzeese geschiedenis geven Emmer en Gommans overigens aan oog te hebben voor gebruik van niet-
schriftelijke bronnen, onder andere via uitgebreide bijschriften en kaderteksten bij afbeeldingen; zie Piet Emmer en 
Jos Gommans, Rijk een de rand van de wereld. De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 (Amsterdam 2012).
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naar – is erop gericht onderzoekers niet-geschreven bronnen te laten 
gebruiken. In dit geval gaat het niet slechts om een gering aantal objecten, 
maar om grotere clusters. Hierdoor wordt niet alleen de waarde van 
objectgericht onderzoek benadrukt, maar leidt onderzoek tot nieuwe 
verhalen over de collecties. Zo analyseert as we speak een (buitenlandse) 
onderzoeker – maritiem historicus en architect met museale achtergrond - 
aan de hand van technische tekeningen in de collectie van Het 
Scheepvaartmuseum gebruik van ruimtes en locaties van officieren en 
passagiers aan boord van Nederlandse schepen varend op Nederlands-Indië 
tussen 1870 en 1914. Zijn onderzoek zal onherroepelijk leiden tot nieuwe 
inzichten omtrent sociale verhoudingen op zee – en dus tot een nieuwe 
interpretatie van aspecten van onze geschiedenis. 

2. Verder wordt gesteld dat kennis omtrent de vondstomstandigheden ook 
voor historici van eminent belang is. Is dit ook niet onderdeel van de 
bronnenkritiek die een historicus moet toepassen wanneer archivalia worden 
geïnterpreteerd? Wie heeft een bepaald document waarom in welke 
omstandigheid eventueel voor wie geschreven? Behoud en presentatie van die 
voorwerpen in de oorspronkelijke omgeving bieden de onderzoeker 
optimaal profijt door vergroting van kennis over het voorwerp. Inmiddels is 
veel geschreven –over de problemen die ontstaan wanneer voorwerpen 
‘gemusealiseerd’ worden – uit hun oorspronkelijke context gehaald, 
verplaatst binnen de veilige muren van een museumdepot of 
tentoonstellingsruimte, en bovendien vaak op zichzelf staand gepresenteerd 
of binnen een andere context dan mogelijk ooit bedoeld door de maker. De 
Franse filosoof en historicus Krzysztof Pomian heeft als een van de eersten 
gewezen op dit proces van musealisering, waarbij hij onderscheid maakt 
tussen gewone gebruiksobjecten en voorwerpen met een bijzondere 
betekenis – ‘beladen objecten’ in te terminologie van Ad de Jong.14 Punt van 
kritiek c.q. aandacht hierbij is uiteraard dat de vondsomstandigheden geweld 
zijn aangedaan – door de partij die het voorwerp te koop aanbiedt, door de 
partij (museum) die het ‘ge-individualiseerde’ object in de collectie opneemt, 
door de conservator of – steeds vaker – educator die het voorwerp 
geïsoleerd of in een door hem of haar gekozen context presenteert.  
Maar in hoeverre verschilt deze aanpak van de historicus die schriftelijke 
bronnen met evenveel gemak aan elkaar koppelt om het historisch verhaal 

14 Zie voor een meer uitgebreide behandeling van de verandering die objecten ondergaan wanneer zij eenmaal zijn 
‘gemusealiseerd’ Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise: XVIe – XVIIIe siècle (Parijs 1987). 
Pomian wordt tevens aangehaald door Ad de Jong, Vitrines vol verhalen. Museumcollecties als bron voor 
cultuurgeschiedenis (Amsterdam 2010), 10-11.
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lopend en kloppend te maken? Ook de historicus kiest iedere keer weer zijn 
eigen insteek en bepaalt zo de mate van prioriteit die de individuele bron 
krijgt. Van cruciaal belang bij het naast elkaar (of door elkaar heen) 
gebruiken van schriftelijke en niet-schriftelijke bronnen blijft het stellen van 
vragen over die bronnen.  

3. De derde aanbeveling had betrekking op het openbaar maken van informatie 
over collecties. Museumcollecties moeten zowel fysiek “als in 
overdrachtelijke zin” meer toegankelijk worden. Betrek historici bij de 
ontsluiting van collecties. Ook wordt omtrent de vergroting van 
toegankelijkheid heel lief gesuggereerd “[…] deze voorwerpen te 
fotograferen en afdrukken van die foto’s ter inzage te leggen in openbare 
bibliotheken of archiefdiensten, waar de historische onderzoeker al dikwijls 
komt”. Uiteraard heeft de immer voortsnellende techniek de naïviteit van 
deze aanbeveling al lang aangetoond. Ongeveer tien jaar geleden is voor de 
maritieme musea in Nederland – let wel: wij tellen ruim veertig van dergelijke 
instellingen in ons kleine kikkerland! – een revolutionair initiatief ontplooid. 
Onder de noemer Maritiem Digitaal zijn inmiddels veertien musea – twaalf 
in Nederland, één in het Verenigd Koninkrijk en één in Vlaanderen – 
aangesloten bij wat men een enorme digitaal bestand van maritiem museale 
collecties kan noemen. Bijna 900.000 voorwerpen zijn zodanig digitaal 
ontsloten dat gezocht kan worden naar voorwerpen op trefwoord, 
onderwerp, categorie, materiaalsoort of maker. Meer dan ooit hebben 
maritiem historici gelegenheid delen van ons maritiem erfgoed bij hun 
onderzoek te gebruiken. Andersom zijn het juist ook weer die historici die 
museummedewerkers in staat stellen meer informatie te vergaren over 
aspecten van hun collectieonderdelen – bijvoorbeeld door de ontwikkeling 
en het toegankelijk maken van databases. 

4. Een vierde aanbeveling heeft betrekking op de uitwisseling van specifieke 
informatie tussen musea en historici. Zou het niet zinvol zijn in 
vaktijdschriften regelmatig relevante ontwikkelingen in de museumwereld te 
vermelden? Als voorbeelden worden genoemd jaarverslagen, 
aanwinstenlijsten en catalogi. Tot slot wordt gehoopt dat het symposium in 
1982 een opmaat (sinds de ophef over minister Dijsselbloem’s uitspraak over 
de financiële regeling met Cyprus vermijd ik de term blauwdruk!) vormt voor 
toekomstige bijeenkomsten waarbij onderzoekers ervaringen uitwisselen 
over gebruik van schriftelijke en niet-schriftelijke bronnen.15 Als voorbeelden 
worden genoemd jaarverslagen, aanwinstenlijsten en catalogi.  

15 Zie voor conclusies en aanbevelingen Het voorwerp als historische bron, 31-32. 
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Historiografische overzichten, samengesteld door experts op uiteenlopende 
terreinen van de Nederlandse maritieme geschiedenis, zijn voorradig. In 1994 
verschenen twee belangrijke overzichten: een van de eerder genoemde Bruijn in het 
door John Hattendorf geredigeerde Ubi Sumus? The State of Naval and Maritime 
History. Datzelfde jaar publiceerden Bruijn en de eveneens al eerder gememoreerde 
Hacquebord in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis  historiografische overzichten van 
respectievelijk de marine en de Nederlandse walvisvaart.30 Andere overzichten 
volgden in 2005 en 2008 in hetzelfde gezaghebbende vaktijdschrift. Victor 
Enthoven en Henk den Heijer namen in 2005 in een artikel de historiografie over 
Nederland en het Atlantisch gebied onder de loep, terwijl in 2008 een 
themanummer over twee eeuwen maritieme historiografie werd uitgegeven – ook 
nu met bijdragen van vooraanstaande maritiem historici.31  

Laat ik vanuit de meest recente overzichten terugwerken naar begin jaren negentig. 
Het themanummer van het Tijdschrift voor Zeeschiedenis van 2008 bevat een lange 
inleiding waarin de drie auteurs een overzicht geven van de ontwikkeling van 
Zeegeschiedenis als historisch specialisme. Ook gaan zij kort in op de wegbereiders 
van dit specialisme vanaf het midden van de negentiende eeuw tot nu. Vervolgens 
komen in vijf artikelen even zovele maritiem historici aan bod die ieder op hun 
eigen wijze van groot belang zijn geweest voor de ontwikkeling van het vak. Wat 
hebben de biografen – op één of twee uitzonderingen na allen universitair docenten 
- te melden waar het gaat om niet-schriftelijke bronnen?  In deze vijf biografietjes 
wordt enkele keren verwezen naar het gebruikte bronnenmateriaal. In het geval van 
één historicus wordt door zijn biograaf gesteld dat zijn notenapparaat altijd een 
variëteit aan bronnen toonde: “brieven, contemporaine krantenartikelen, scheeps- 
en douanenlijsten [sic] en een telkens verrassende keuze aan boeken”.32  

Hoe gevarieerd misschien ook, het zijn alle schriftelijke bronnen. Materiële 
bronnen worden niet genoemd. Slechts één keer wordt in de reeks biografietjes 
gewag gemaakt van gebruik van een niet-schriftelijke bron. Bij de bespreking van 
J.C.M. Warnsincks boek Admiraal de Ruyter. De zeelslag op Schooneveld, Juni 1673 stelt 
de auteur van het biografisch artikel dat het knap is hoe Warnsinck uit een wirwar 
van Nederlandse, Engelse en Franse rapporten het verloop van de slag heeft weten 

30 J.R. Bruijn, ‘‘The Netherlands’, in: John Hattendorf (red.), Ubi Sumus? The State of Naval and Maritime History 
(Newport 1994), 227-243; J.R. Bruijn, ‘Geschiedschrijving van de Marine’, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (TvZ), jrg. 
13, (1994) nr. 1, 3-17; L. Hacquebord, ‘Van Noordse Compagnie tot Maatschappij voor de Nederlandse Walvisvaart. 
Honderd jaar onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart’, in: TvZ, jrg. 13, (1994), nr. 1, 19-40. 
31 Victor Enthoven en Henk den Heijer, ‘Nederland en de Atlantische wereld, 1600-1800. Een historiografisch 
overzicht’, TvZ, jaargang 24, nr. 2 (oktober 2005), 147-166.; Gerard Acda, Henk den Heijer en Adri van Vliet, ‘Twee 
eeuwen maritieme geschiedschrijving in Nederland’, TvZ, jaargang 27, nr. 1 (maart 2008), 3-17.
32 Jaap R. Bruijn, ‘Frank Broeze (1945-2001). Met een blik op de wereld’, TvZ, jrg. 27, nr. 1 (maart 2008), 49. 
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Nederland en het Oostzeegebied gedurende een groot deel van de negentiende 
eeuw.     

Tot slot wil ik dit onderdeel van mijn betoog besluiten met een zeer recent 
voorbeeld van kruisbestuiving. Eind juni ging in Het Scheepvaartmuseum onder de 
titel De Zwarte Bladzijde een expositie van start over de Nederlandse 
betrokkenheid bij slavenhandel en slavernij. De tentoonstelling is sterk geënt op het 
in 2011 door Leo Balai geschreven boek Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de 
West-Indische Compagnie, 1720-1738.28 De Leusden verging op 1 januari 1738 voor de 
monding van de Marowijnenrivier in Suriname. Aan boord bevonden zich 716 
slaven. Slechts 16 overleefden de ramp. In totaal heeft het schip tussen 1720 en 
1738 tien slaventochten uitgevoerd. Het boek is gebaseerd op archiefonderzoek. 
De afgelopen zomer is een expeditie naar Suriname op touw gezet, met als doel het 
wrak van dit schip terug te vinden.29 Ontdekking van het wrak kan mogelijk 
antwoord geven op de vraag of er zoiets heeft bestaan als een specifiek scheepstype 
voor de slavenhandel – thans onderwerp van discussie tussen maritiem historici. Zo 
vormt Balais historische studie een schakel tussen erfgoed, bronnenonderzoek, 
cultuureducatie, scheepsarcheologie, koloniale geschiedenis.  

Museummedewerkers bevinden zich in zeker zin in hetzelfde schuitje als de 
archeologen: ook zij worden omringd door voorwerpen die erom schreeuwen 
bevraagd te worden. Groot verschil hierbij is wel – ik heb er eerder op gewezen – 
dat de objecten in een andere context bestudeerd worden. Museummedewerkers – 
conservatoren, “museumstafleden” (Bruijn) – kunnen daarbij niet zonder het werk 
van “universitair historici” (Bruijn). Zo komen materiële cultuur en 
wetenschappelijk onderzoek samen.  

Hoe staat het er dan voor als wij kijken naar maritiem historische sleutelstudies van 
de laatste dertig jaar? Welke rol spelen objecten in zijn of haar betoog? Hebben 
universitair historici inderdaad meer belangstelling gekregen voor het werk van 
museumstafleden? Het moge duidelijk zijn dat het ondoenlijk is een compleet beeld 
te geven van de Nederlandse maritieme historiografie van de afgelopen drie 
decennia en per studie te turven hoe frequent de auteur gebruik heeft gemaakt van 
niet-schriftelijke bronnen – niet slechts als ‘plaatje’ om zijn of haar werk leesbaar te 
houden, maar daadwerkelijk als bron; materiële cultuur als cruciale bouwsteen voor 
het beantwoorden van de door de auteur opgeworpen centrale vraag.   

28 Leo Balai, Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de West-Indische Compagnie, 1720-1738 (Zutphen 2011). 
29 Op moment van schrijven (juli) zijn de resultaten van deze expeditie (gepland voor augustus 2013) nog niet 
bekend.  
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Ten aanzien van dit punt moeten wij constateren dat weinig tot niets is 
gebeurd in maritiem historische vaktijdschriften. Veel verder dan het 
vermelden van tentoonstellingsagenda’s in nieuwsbrieven (zoals jarenlang 
gebruikelijk in de nieuwsbrief Acht Glazen, van de Nederlandse Vereniging 
voor Zeegeschiedenis) is men feitelijk niet gekomen. Zeer zelden zijn in de 
vaktijdschriften voorwerpen onderwerp van onderzoek of discussie. Een 
enkele uitzondering daargelaten moeten wij constateren dat de museale en 
historische vakgebieden nog steeds twee aparte werelden zijn.16 Mogelijk 
wreekt zich hier het feit dat er enkele binnen- en buitenlandse 
vaktijdschriften zijn voor maritiem historici, maar dat maritiem museale 
medewerkers een wetenschappelijk tijdschrift voor hun vakgebied nog 
moeten ontberen.17 Het zou mooi zijn als vanuit de maritiem museale wereld 
initiatieven worden ondernomen om deze leemte te vullen – mogelijk langs 
de lijn van het inmiddels ter ziele gegane The American Neptune – of een ‘natte’ 
variant op het Journal of Material Culture. 

Vandaag zijn wij ruim dertig jaar verder. De destijds gehanteerde uitgangspunten 
zijn lofwaardig en nog steeds actueel. Met name de laatste jaren lijkt meer aandacht 
te worden besteed aan het entameren van een hechte relatie tussen de academische 
wereld en die van de musea.18    

Streven naar een zekere mate van harmonieuze samenwerking blijkt uit de 
samenstelling van de organisatiecommissie van een groot congres in de Koninklijke 
Bibliotheek in november 2012 onder de titel Voorwerpen maken geschiedenis. Deze 
commissie bestond uit twee universitair docenten, twee museummedewerksters, 
één (oud-)museummedewerker, twee bestuursleden van het Koninklijk Nederlands 
Historisch Genootschap (KNHG) – onder welks paraplu de dag plaats had – 
terwijl de dagvoorzitter in een KNAW-instelling werkzaam is.19    

16 Een positieve uitzondering vormt het Historisch Tijdschrift Holland. Dit tijdschrift bevat een vaste rubriek waarin 
museale ontwikkelingen onder de loep worden genomen. Zie bijvoorbeeld Matthias van Rossum, ‘Een walvis in het 
museum. Het Scheepvaartmuseum 2.0.’, in: Historisch Tijdschrift Holland, 44ste jaargang, nr. 4, 2013, 232-239. Zeer 
sporadisch verschijnt een maritiem historisch gerelateerd artikel in het Journal for Material Culture. 
17 De belangrijkste vaktijdschriften voor maritiem historici zijn Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, The Mariner’s Mirror, 
International Journal of Maritime History, The Northern Mariner/Le Marin du Nord, Neptunia, Deutsches Schiffahrtsarchiv.  
18 Recente voorbeelden van deze tendens vanuit het museumveld om samenwerking te entameren zijn J.P. Sigmond, 
Object van historisch onderzoek (Amsterdam 1998), Dirk van Delft, Blingbling, sleutelwaarde en het miskende instrument (Leiden 
2009), Ad de Jong, Vitrines vol verhalen. Museumcollecties als bron voor cultuurgeschiedenis. (Amsterdam 2010) en Ruurd 
Halbertsma, Het recht gebruik van deze schatten (Leiden 2011). Zeer onlangs, in april 2013, hield Maarten Raven van het 
Rijksmuseum voor Oudheden zijn inaugurele rede met wederom gebruik van niet-schriftelijke bronnen naast 
filologisch materiaal als uitgangspunt. Het betreft hier vijf inaugurele redes, alle van museummedewerkers die 
bijzondere leerstoelen zijn gaan bezetten.  
19 Organisatoren van die dag waren Marianne Eekhout (UL), Leonie de Goei (KNHG), Martine Gosselink 
(Rijksmuseum), Hendrik Henrichs (UU), Marja de Keuning (KNHG), Peter Sigmond (Maatschappij der 
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Ook bij dit symposium was de doelstelling duidelijk – en feitelijk deels een repetitie 
van ruim dertig jaar eerder: de organisatoren, zo staat te lezen op de site, “[…] 
willen een brug slaan tussen deze werelden en laten zien wat het oplevert wanneer 
onderzoekers (ook) voorwerpen gebruiken in het historisch onderzoek. Daarbij is 
gekozen voor vier traditionele thema’s uit de Nederlandse geschiedschrijving: 
Stadscultuur, de Opstand, de Tweede Wereldoorlog en Overzeese geschiedenis. 
Welke mogelijkheden bieden voorwerpen als bron en tot welke (nieuwe) kennis en 
inzichten komen historici wanneer ze gebruik maken van niet-schriftelijke bronnen 
in hun onderzoek over deze thema’s? En wat zou hun onderzoek kunnen bijdragen 
aan de manier waarop in musea de geschiedenis wordt gepresenteerd? Wat valt er 
van elkaar te leren”?20 

Tussen de twee hier aangehaalde symposia zitten drie decennia, maar de 
uitgangspunten lijken dezelfde te zijn. In lezingen wordt de noodzaak het 
bronnenapparaat uit te breiden in ieder geval met de mond beleden. Vandaag leg ik 
mijzelf en u de vraag voor: hebben universitair historici – vanwege mijn leerstoel 
nadrukkelijk maritiem historici - en museumstafleden in de tussenliggende jaren 
meer belangstelling voor elkaars werk gekregen? Met andere woorden: hebben 
sinds de oproep, in 1982, aan de academische gemeenschap (maritiem) historici bij 
hun studies steeds meer gebruik gemaakt van niet-schriftelijke bronnen, gelieerd 
aan maritiem erfgoed in de breedste zin van het woord? In hoeverre is, qualitate qua, 
ook sprake van een omgekeerd effect? En tot slot: wat is de meerwaarde van dat 
andersoortig bronnengebruik?    

Maritieme sleutelstudies 

Zojuist heb ik geprobeerd aan te geven dat op een aantal fronten belangrijke 
vooruitgang is geboekt waar het gaat (in de woorden van Bruijn) om het vergroten 
van belangstelling voor elkaars werk tussen universitair historicus en museumstaflid. 
Wel moet ik er – ten overvloede – op wijzen dat de twee genoemde congressen het 
voorwerp centraal stelde; andere vormen van erfgoed lijken niet of minder aan bod 
te zijn gekomen. Het is zonneklaar dat hard is gewerkt aan de infrastructuur die het 
in toenemende mate mogelijk maakt bij maritiem historisch onderzoek schriftelijke 
en niet-schriftelijke bronnen te gebruiken.  

Onherroepelijk dringt zich dan een aantal vragen op: in hoeverre hebben maritiem 
historici gebruik gemaakt van deze infrastructuur? Welk voordeel valt te behalen bij 

Nederlandsche Letterkunde) en Annemarieke Willemsen (RMO). Dagvoorzitter was Lex Heerma van Voss 
(voorzitter KNHG; Huygens ING).
20 http://www.hum.leiden.edu/posthumus/news/voorwerpen-maken-geschiedenis.html. Geraadpleegd mei 2013. 
Helaas is van deze bijeenkomst geen verslag beschikbaar. 
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Dat Nederland al vele eeuwen lang handelscontacten onderhoud met het 
Oostzeegebied is genoegzaam bekend. Dat graan, naast hout, salpeter en anderen 
producten, een belangrijk handelsgoed was evenzeer. Het gaat er hier vooral om dat 
juist door de interdisciplinaire aanpak zo veel gegevens over het schip, bemanning 
en lading naar boven zijn komen drijven. Zo zijn dendrochronologen ingeschakeld 
om houtmonsters te analyseren, hebben zaadexperts in slaapzakken restanten van 
graanzaden uit Polen aangetroffen, zijn wetenschappers in de weer geweest om 
bepaalde vlooisoorten verder uit te vlooien, is in het wrak een trompet aangetroffen 
van Milanese makelij – hetgeen een relatie aangeeft tussen een opvarende en twee 
bestemmingen (Oostzee en Middellandse Zee) – en hebben historici in archieven 
onderzoek gedaan naar de identiteit van het schip. De hoop was dat het schip 
vermeld stond in de lijst van gezonken schepen voor Texel in de storm van 1598, 
opgesteld ten behoeve van de verzekeringsmaatschappijen van de reders, onder wie 
Roemer Visscher, vader van de kort daarna geboren Maria Tesselschade. Maritiem 
archeologen bestudeerden talloze objecten op zoek naar aanwijzingen over 
scheepsbouw, handelsstromen en geografische herkomst van opvarenden. 
Uiteindelijk hebben deze en andere disciplines bijgedragen aan een knappe 
reconstructie van schip, reisdoel, datering. Alleen de scheepsnaam is thans nog 
onbekend – en dat moet misschien ook maar zo blijven.27    

Ik heb hierboven slechts enkele voorbeelden gegeven van in eerste instantie 
archeologisch onderzoek waarbij op grote schaal gebruik is gemaakt van expertise 
uit andere vakgebieden. Van belang hierbij is de constatering dat in deze 
voorbeelden bestudering van voorwerpen (vondstcomplexen) meer informatie 
oplevert dan alleen wat extra gegevens over het voorwerp zelf. De genoemde 
projecten zijn afgerond of lopen nog. De rijke collectie van Het 
Scheepvaartmuseum biedt natuurlijk evenzeer talloze aanknopingspunten. Ik noem 
een voorbeeld. Wij beschikken over een bescheiden collectie Oostzeelepels: 
objecten, in de negentiende eeuw geschonken door scheepsmakelaars in het 
Oostzeegebied aan Nederlandse schippers na gedane zaken. In heel Nederland zijn 
vele tientallen van dergelijke lepels terug te vinden. In de lepels staan een jaartal 
gegraveerd, evenals de naam van het makelaarskantoor en soms de naam of 
initialen van de schipper. De lepel kan individuele, sterk persoonsgebonden 
informatie opleveren. Echter, door de totale collectie lepels in Nederland in 
onderling verband te bestuderen krijgen wij een beeld van handelsrelaties tussen 

27 Zie voor een meer uitgebreide behandeling van de resultaten vanuit diverse disciplines R. Daalder e.a. (red.), Goud 
uit graan. Nederland en het Oostzeegebied 1600-1850 (Zwolle 1998). Dit boek verscheen tevens bij gelegenheid van de 
organisatie – in  1998 – van twee alternerende exposities in het Drents Museum en Het Scheepvaartmuseum: één 
ging over de handel tussen Nederland en het Oostzeegebied door de eeuwen heen, de andere had specifiek 
betrekking op de geschiedenis van het hier beschreven scheepswrak. 
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laxeermiddel of ter bestrijding van koorts. Uit de archeologische vondst blijkt dat 
de chirurgijn zijn preparaten van tamarinde zelf moest zuiveren en maken. Een 
ander voorbeeld betreft de twaalf gloednieuwe, ongebruikte patroontassen, 
standaarduitrusting van de musketiers van de Compagnie. De 
boekhoudersjournalen leren dat de patroontassen voor 32 stuivers per stuk zijn 
geleverd door Dirck Hanius, makelaar op de Oudezijds Achterburgwal. In 
november 1748 werd hij betaald voor levering van 1700 exemplaren. Het moge 
duidelijk zijn dat de onderzoeker hier het voordeel heeft gehad dat de tassen 
gloednieuw waren op het moment dat het schip zonk en dat daardoor juist de naam 
van de leverancier kon worden achterhaald. Het object vormde hier dus een opstap 
naar meer persoonsgebonden onderzoek.24   

In 1971 werd het wrak gevonden van het VOC-schip Hollandia, vergaan bij de 
Scilly-eilanden voor de zuidwestkust van Engeland. Talloze wrakvondsten zijn 
inmiddels geborgen en hebben een plek gekregen in particuliere en openbare 
collecties (onder andere in het Rijksmuseum). In 1992 verscheen een prachtig 
Compendium waarin deze wrakvondsten uitvoerig zijn beschreven, gefotografeerd en 
getekend.25 Tussen de wrakvondsten bevond zich een alidade, een onderdeel van 
een octant. Dit vormde duidelijk bewijs dat octanten al voor 1747 – het moment 
waarop zij aan de standaardlijst van navigatiemiddelen werden toegevoegd – op 
VOC-schepen voorkwamen.26    

Een vierde voorbeeld van geslaagde samenwerking tussen disciplines vormt het 
maritiem archeologisch project Scheurrak SO1. Deze even mysterieuze als 
prozaïsche benaming verwijst niet naar de naam van een bepaald schip, maar duidt 
op de plek waar in 1984 een scheepwrak is gevonden: in het gebied Scheurrak ter 
hoogte van Texel, met coördinaten SO1. Duikers van het Nederlands Instituut 
voor Scheeps- en Onderwater Archeologie (NISA: enkele jaren geleden 
opgenomen in de Rijksdienst Cultureel Erfgoed) hebben het wrak in kaart gebracht 
en uitgebreid onderzocht. Enkele duizenden wrakvondsten zijn ter plekke 
opgedoken, gedocumenteerd en uiteindelijk in depots beland. In 1998 zijn vele 
tientallen wrakvondsten uit dit nog niet bij naam bekende schip in Het 
Scheepvaartmuseum tentoongesteld.  

24 Jerzy Gawronski, Amsterdam, een maritieme stad? (Amsterdam 2009), 10-11. Hij verwijst hierbij naar zijn De Equipage 
van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam (Amsterdam 1996), 213; 190-191.
25 J. Gawronski, B. Kist, O. Stokvis-van Boetzelaer, Hollandia Compendium. A contribution to the history, archaeology, 
classification and lexicography of a 150 ft. Dutch East Indiaman (1740-1750) (Amsterdam 1992). 
26 Zie W.F.J. Mörzer Bruyns, Schip Recht door Zee: De octant in de Republiek in de achttiende eeuw. (Amsterdam  2003). Met 
dank aan C.A. Davids voor deze suggestie. 
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het gecombineerd gebruik van dergelijke bronnen? In 1984 verdedigde Louwrens 
Hacquebord aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn proefschrift over Smeerenburg 
op Amsterdameiland, één van de noordwestelijk gelegen eilanden van de 
Spitsbergen-archipel, waar gedurende de zeventiende eeuw decennia lang een 
Nederlandse landstation heeft gestaan voor de verwerking van in de kustwateren 
gevangen walvissen. Over die vroege Nederlandse walvisvaart is in de jaren 1970 
veel gepubliceerd, op basis van tekstuele bronnen.21 Hacquebord, van huis uit 
sociaal geograaf, bracht als één van de eersten in zijn studie een flink aantal 
disciplines samen – met de daarmee samenhangende bronnen. Zo slaagde hij er 
met zijn team in schriftelijke bronnen (zowel primair als secundair) te koppelen aan 
niet-schriftelijke, zoals contemporaine (dus vroeg-moderne) afbeeldingen van 
landstations in de Spitsbergen-archipel en door hem aangetroffen archeologische 
vondstcomplexen – bodemarchief dus. Door deze multidisciplinaire aanpak past 
Hacquebord als het ware in één keer bronnenkritiek toe op uiteenlopende corpi.22 
Zijn onderzoek heeft onder andere geleid tot herinterpretatie van de 
betrouwbaarheid van beschrijvingen en afbeeldingen van Smeerenburg uit de 
zeventiende en achttiende eeuw. Door analyse van de graven ter plekke is veel meer 
is bekend geworden over doodsoorzaak van de walvisvaarders, maar ook over 
kleding en schoeisel.   

Een soortgelijke aanpak vinden wij ook bij drie andere sterk archeologische 
onderzoeksprojecten. In 1996 promoveerde Jerzy Gawronski aan de Universiteit 
van Amsterdam op bouw en bevoorrading van en archeologisch onderzoek naar 
twee achttiende-eeuwse VOC-schepen.23 Aan de hand van een grote hoeveelheid 
wrakvondsten ging Gawronski op zoek naar producenten en leveranciers (van 
geschut, musketkogels, vaten, etc.). Ook hier speelde materiële cultuur een cruciale 
rol in het bijeen brengen van diverse soorten bronnen. In zijn in 2009 uitgesproken 
inaugurele rede aan de UvA gaf Gawronski aansprekende voorbeelden van 
vondsten in de Amsterdam die tot nieuw inzicht leidde of juist uitgangspunt vormde 
voor onderzoek naar toeleveringsbedrijven en distributeurs die werkten ten 
diensten van de VOC. Zo spreekt Gawronski over een plantaardige massa in een 
voorraadpot van steengoed. Die massa blijkt ongezuiverde tamarinde te zijn. 
Tamarinde stond opgenomen in de medicamentenlijst van de scheepsapotheek, als 

21 C. de Jong, Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart. Drie delen (Pretoria-Johannesburg 1972-1976).
22 De resultaten van zijn onderzoek zijn vastgelegd in L. Hacquebord, Smeerenburg. Het verblijf van Nederlandse 
walvisvaarders op de westkust van Spitsbergen in de 17de eeuw. Twee delen (Amsterdam/Groningen 1984). Hacquebord 
toetste zijn archeologische vondsten onder andere aan werk van Cornelis Claesz van Wieringen (baaivisserij nabij 
Amsterdameiland of Jan Mayen, Kendall Collection, New Bedford Whaling Museum (VS), inv. nr. 2001.100.4503).
23 Jerzy Gawronski, De Equipage van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam (Amsterdam 
1996).
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de chirurgijn zijn preparaten van tamarinde zelf moest zuiveren en maken. Een 
ander voorbeeld betreft de twaalf gloednieuwe, ongebruikte patroontassen, 
standaarduitrusting van de musketiers van de Compagnie. De 
boekhoudersjournalen leren dat de patroontassen voor 32 stuivers per stuk zijn 
geleverd door Dirck Hanius, makelaar op de Oudezijds Achterburgwal. In 
november 1748 werd hij betaald voor levering van 1700 exemplaren. Het moge 
duidelijk zijn dat de onderzoeker hier het voordeel heeft gehad dat de tassen 
gloednieuw waren op het moment dat het schip zonk en dat daardoor juist de naam 
van de leverancier kon worden achterhaald. Het object vormde hier dus een opstap 
naar meer persoonsgebonden onderzoek.24   

In 1971 werd het wrak gevonden van het VOC-schip Hollandia, vergaan bij de 
Scilly-eilanden voor de zuidwestkust van Engeland. Talloze wrakvondsten zijn 
inmiddels geborgen en hebben een plek gekregen in particuliere en openbare 
collecties (onder andere in het Rijksmuseum). In 1992 verscheen een prachtig 
Compendium waarin deze wrakvondsten uitvoerig zijn beschreven, gefotografeerd en 
getekend.25 Tussen de wrakvondsten bevond zich een alidade, een onderdeel van 
een octant. Dit vormde duidelijk bewijs dat octanten al voor 1747 – het moment 
waarop zij aan de standaardlijst van navigatiemiddelen werden toegevoegd – op 
VOC-schepen voorkwamen.26    

Een vierde voorbeeld van geslaagde samenwerking tussen disciplines vormt het 
maritiem archeologisch project Scheurrak SO1. Deze even mysterieuze als 
prozaïsche benaming verwijst niet naar de naam van een bepaald schip, maar duidt 
op de plek waar in 1984 een scheepwrak is gevonden: in het gebied Scheurrak ter 
hoogte van Texel, met coördinaten SO1. Duikers van het Nederlands Instituut 
voor Scheeps- en Onderwater Archeologie (NISA: enkele jaren geleden 
opgenomen in de Rijksdienst Cultureel Erfgoed) hebben het wrak in kaart gebracht 
en uitgebreid onderzocht. Enkele duizenden wrakvondsten zijn ter plekke 
opgedoken, gedocumenteerd en uiteindelijk in depots beland. In 1998 zijn vele 
tientallen wrakvondsten uit dit nog niet bij naam bekende schip in Het 
Scheepvaartmuseum tentoongesteld.  

24 Jerzy Gawronski, Amsterdam, een maritieme stad? (Amsterdam 2009), 10-11. Hij verwijst hierbij naar zijn De Equipage 
van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam (Amsterdam 1996), 213; 190-191.
25 J. Gawronski, B. Kist, O. Stokvis-van Boetzelaer, Hollandia Compendium. A contribution to the history, archaeology, 
classification and lexicography of a 150 ft. Dutch East Indiaman (1740-1750) (Amsterdam 1992). 
26 Zie W.F.J. Mörzer Bruyns, Schip Recht door Zee: De octant in de Republiek in de achttiende eeuw. (Amsterdam  2003). Met 
dank aan C.A. Davids voor deze suggestie. 
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het gecombineerd gebruik van dergelijke bronnen? In 1984 verdedigde Louwrens 
Hacquebord aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn proefschrift over Smeerenburg 
op Amsterdameiland, één van de noordwestelijk gelegen eilanden van de 
Spitsbergen-archipel, waar gedurende de zeventiende eeuw decennia lang een 
Nederlandse landstation heeft gestaan voor de verwerking van in de kustwateren 
gevangen walvissen. Over die vroege Nederlandse walvisvaart is in de jaren 1970 
veel gepubliceerd, op basis van tekstuele bronnen.21 Hacquebord, van huis uit 
sociaal geograaf, bracht als één van de eersten in zijn studie een flink aantal 
disciplines samen – met de daarmee samenhangende bronnen. Zo slaagde hij er 
met zijn team in schriftelijke bronnen (zowel primair als secundair) te koppelen aan 
niet-schriftelijke, zoals contemporaine (dus vroeg-moderne) afbeeldingen van 
landstations in de Spitsbergen-archipel en door hem aangetroffen archeologische 
vondstcomplexen – bodemarchief dus. Door deze multidisciplinaire aanpak past 
Hacquebord als het ware in één keer bronnenkritiek toe op uiteenlopende corpi.22 
Zijn onderzoek heeft onder andere geleid tot herinterpretatie van de 
betrouwbaarheid van beschrijvingen en afbeeldingen van Smeerenburg uit de 
zeventiende en achttiende eeuw. Door analyse van de graven ter plekke is veel meer 
is bekend geworden over doodsoorzaak van de walvisvaarders, maar ook over 
kleding en schoeisel.   

Een soortgelijke aanpak vinden wij ook bij drie andere sterk archeologische 
onderzoeksprojecten. In 1996 promoveerde Jerzy Gawronski aan de Universiteit 
van Amsterdam op bouw en bevoorrading van en archeologisch onderzoek naar 
twee achttiende-eeuwse VOC-schepen.23 Aan de hand van een grote hoeveelheid 
wrakvondsten ging Gawronski op zoek naar producenten en leveranciers (van 
geschut, musketkogels, vaten, etc.). Ook hier speelde materiële cultuur een cruciale 
rol in het bijeen brengen van diverse soorten bronnen. In zijn in 2009 uitgesproken 
inaugurele rede aan de UvA gaf Gawronski aansprekende voorbeelden van 
vondsten in de Amsterdam die tot nieuw inzicht leidde of juist uitgangspunt vormde 
voor onderzoek naar toeleveringsbedrijven en distributeurs die werkten ten 
diensten van de VOC. Zo spreekt Gawronski over een plantaardige massa in een 
voorraadpot van steengoed. Die massa blijkt ongezuiverde tamarinde te zijn. 
Tamarinde stond opgenomen in de medicamentenlijst van de scheepsapotheek, als 

21 C. de Jong, Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart. Drie delen (Pretoria-Johannesburg 1972-1976).
22 De resultaten van zijn onderzoek zijn vastgelegd in L. Hacquebord, Smeerenburg. Het verblijf van Nederlandse 
walvisvaarders op de westkust van Spitsbergen in de 17de eeuw. Twee delen (Amsterdam/Groningen 1984). Hacquebord 
toetste zijn archeologische vondsten onder andere aan werk van Cornelis Claesz van Wieringen (baaivisserij nabij 
Amsterdameiland of Jan Mayen, Kendall Collection, New Bedford Whaling Museum (VS), inv. nr. 2001.100.4503).
23 Jerzy Gawronski, De Equipage van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam (Amsterdam 
1996).
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Ook bij dit symposium was de doelstelling duidelijk – en feitelijk deels een repetitie 
van ruim dertig jaar eerder: de organisatoren, zo staat te lezen op de site, “[…] 
willen een brug slaan tussen deze werelden en laten zien wat het oplevert wanneer 
onderzoekers (ook) voorwerpen gebruiken in het historisch onderzoek. Daarbij is 
gekozen voor vier traditionele thema’s uit de Nederlandse geschiedschrijving: 
Stadscultuur, de Opstand, de Tweede Wereldoorlog en Overzeese geschiedenis. 
Welke mogelijkheden bieden voorwerpen als bron en tot welke (nieuwe) kennis en 
inzichten komen historici wanneer ze gebruik maken van niet-schriftelijke bronnen 
in hun onderzoek over deze thema’s? En wat zou hun onderzoek kunnen bijdragen 
aan de manier waarop in musea de geschiedenis wordt gepresenteerd? Wat valt er 
van elkaar te leren”?20 

Tussen de twee hier aangehaalde symposia zitten drie decennia, maar de 
uitgangspunten lijken dezelfde te zijn. In lezingen wordt de noodzaak het 
bronnenapparaat uit te breiden in ieder geval met de mond beleden. Vandaag leg ik 
mijzelf en u de vraag voor: hebben universitair historici – vanwege mijn leerstoel 
nadrukkelijk maritiem historici - en museumstafleden in de tussenliggende jaren 
meer belangstelling voor elkaars werk gekregen? Met andere woorden: hebben 
sinds de oproep, in 1982, aan de academische gemeenschap (maritiem) historici bij 
hun studies steeds meer gebruik gemaakt van niet-schriftelijke bronnen, gelieerd 
aan maritiem erfgoed in de breedste zin van het woord? In hoeverre is, qualitate qua, 
ook sprake van een omgekeerd effect? En tot slot: wat is de meerwaarde van dat 
andersoortig bronnengebruik?    

Maritieme sleutelstudies 

Zojuist heb ik geprobeerd aan te geven dat op een aantal fronten belangrijke 
vooruitgang is geboekt waar het gaat (in de woorden van Bruijn) om het vergroten 
van belangstelling voor elkaars werk tussen universitair historicus en museumstaflid. 
Wel moet ik er – ten overvloede – op wijzen dat de twee genoemde congressen het 
voorwerp centraal stelde; andere vormen van erfgoed lijken niet of minder aan bod 
te zijn gekomen. Het is zonneklaar dat hard is gewerkt aan de infrastructuur die het 
in toenemende mate mogelijk maakt bij maritiem historisch onderzoek schriftelijke 
en niet-schriftelijke bronnen te gebruiken.  

Onherroepelijk dringt zich dan een aantal vragen op: in hoeverre hebben maritiem 
historici gebruik gemaakt van deze infrastructuur? Welk voordeel valt te behalen bij 

Nederlandsche Letterkunde) en Annemarieke Willemsen (RMO). Dagvoorzitter was Lex Heerma van Voss 
(voorzitter KNHG; Huygens ING).
20 http://www.hum.leiden.edu/posthumus/news/voorwerpen-maken-geschiedenis.html. Geraadpleegd mei 2013. 
Helaas is van deze bijeenkomst geen verslag beschikbaar. 
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Dat Nederland al vele eeuwen lang handelscontacten onderhoud met het 
Oostzeegebied is genoegzaam bekend. Dat graan, naast hout, salpeter en anderen 
producten, een belangrijk handelsgoed was evenzeer. Het gaat er hier vooral om dat 
juist door de interdisciplinaire aanpak zo veel gegevens over het schip, bemanning 
en lading naar boven zijn komen drijven. Zo zijn dendrochronologen ingeschakeld 
om houtmonsters te analyseren, hebben zaadexperts in slaapzakken restanten van 
graanzaden uit Polen aangetroffen, zijn wetenschappers in de weer geweest om 
bepaalde vlooisoorten verder uit te vlooien, is in het wrak een trompet aangetroffen 
van Milanese makelij – hetgeen een relatie aangeeft tussen een opvarende en twee 
bestemmingen (Oostzee en Middellandse Zee) – en hebben historici in archieven 
onderzoek gedaan naar de identiteit van het schip. De hoop was dat het schip 
vermeld stond in de lijst van gezonken schepen voor Texel in de storm van 1598, 
opgesteld ten behoeve van de verzekeringsmaatschappijen van de reders, onder wie 
Roemer Visscher, vader van de kort daarna geboren Maria Tesselschade. Maritiem 
archeologen bestudeerden talloze objecten op zoek naar aanwijzingen over 
scheepsbouw, handelsstromen en geografische herkomst van opvarenden. 
Uiteindelijk hebben deze en andere disciplines bijgedragen aan een knappe 
reconstructie van schip, reisdoel, datering. Alleen de scheepsnaam is thans nog 
onbekend – en dat moet misschien ook maar zo blijven.27    

Ik heb hierboven slechts enkele voorbeelden gegeven van in eerste instantie 
archeologisch onderzoek waarbij op grote schaal gebruik is gemaakt van expertise 
uit andere vakgebieden. Van belang hierbij is de constatering dat in deze 
voorbeelden bestudering van voorwerpen (vondstcomplexen) meer informatie 
oplevert dan alleen wat extra gegevens over het voorwerp zelf. De genoemde 
projecten zijn afgerond of lopen nog. De rijke collectie van Het 
Scheepvaartmuseum biedt natuurlijk evenzeer talloze aanknopingspunten. Ik noem 
een voorbeeld. Wij beschikken over een bescheiden collectie Oostzeelepels: 
objecten, in de negentiende eeuw geschonken door scheepsmakelaars in het 
Oostzeegebied aan Nederlandse schippers na gedane zaken. In heel Nederland zijn 
vele tientallen van dergelijke lepels terug te vinden. In de lepels staan een jaartal 
gegraveerd, evenals de naam van het makelaarskantoor en soms de naam of 
initialen van de schipper. De lepel kan individuele, sterk persoonsgebonden 
informatie opleveren. Echter, door de totale collectie lepels in Nederland in 
onderling verband te bestuderen krijgen wij een beeld van handelsrelaties tussen 

27 Zie voor een meer uitgebreide behandeling van de resultaten vanuit diverse disciplines R. Daalder e.a. (red.), Goud 
uit graan. Nederland en het Oostzeegebied 1600-1850 (Zwolle 1998). Dit boek verscheen tevens bij gelegenheid van de 
organisatie – in  1998 – van twee alternerende exposities in het Drents Museum en Het Scheepvaartmuseum: één 
ging over de handel tussen Nederland en het Oostzeegebied door de eeuwen heen, de andere had specifiek 
betrekking op de geschiedenis van het hier beschreven scheepswrak. 
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Nederland en het Oostzeegebied gedurende een groot deel van de negentiende 
eeuw.     

Tot slot wil ik dit onderdeel van mijn betoog besluiten met een zeer recent 
voorbeeld van kruisbestuiving. Eind juni ging in Het Scheepvaartmuseum onder de 
titel De Zwarte Bladzijde een expositie van start over de Nederlandse 
betrokkenheid bij slavenhandel en slavernij. De tentoonstelling is sterk geënt op het 
in 2011 door Leo Balai geschreven boek Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de 
West-Indische Compagnie, 1720-1738.28 De Leusden verging op 1 januari 1738 voor de 
monding van de Marowijnenrivier in Suriname. Aan boord bevonden zich 716 
slaven. Slechts 16 overleefden de ramp. In totaal heeft het schip tussen 1720 en 
1738 tien slaventochten uitgevoerd. Het boek is gebaseerd op archiefonderzoek. 
De afgelopen zomer is een expeditie naar Suriname op touw gezet, met als doel het 
wrak van dit schip terug te vinden.29 Ontdekking van het wrak kan mogelijk 
antwoord geven op de vraag of er zoiets heeft bestaan als een specifiek scheepstype 
voor de slavenhandel – thans onderwerp van discussie tussen maritiem historici. Zo 
vormt Balais historische studie een schakel tussen erfgoed, bronnenonderzoek, 
cultuureducatie, scheepsarcheologie, koloniale geschiedenis.  

Museummedewerkers bevinden zich in zeker zin in hetzelfde schuitje als de 
archeologen: ook zij worden omringd door voorwerpen die erom schreeuwen 
bevraagd te worden. Groot verschil hierbij is wel – ik heb er eerder op gewezen – 
dat de objecten in een andere context bestudeerd worden. Museummedewerkers – 
conservatoren, “museumstafleden” (Bruijn) – kunnen daarbij niet zonder het werk 
van “universitair historici” (Bruijn). Zo komen materiële cultuur en 
wetenschappelijk onderzoek samen.  

Hoe staat het er dan voor als wij kijken naar maritiem historische sleutelstudies van 
de laatste dertig jaar? Welke rol spelen objecten in zijn of haar betoog? Hebben 
universitair historici inderdaad meer belangstelling gekregen voor het werk van 
museumstafleden? Het moge duidelijk zijn dat het ondoenlijk is een compleet beeld 
te geven van de Nederlandse maritieme historiografie van de afgelopen drie 
decennia en per studie te turven hoe frequent de auteur gebruik heeft gemaakt van 
niet-schriftelijke bronnen – niet slechts als ‘plaatje’ om zijn of haar werk leesbaar te 
houden, maar daadwerkelijk als bron; materiële cultuur als cruciale bouwsteen voor 
het beantwoorden van de door de auteur opgeworpen centrale vraag.   

28 Leo Balai, Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de West-Indische Compagnie, 1720-1738 (Zutphen 2011). 
29 Op moment van schrijven (juli) zijn de resultaten van deze expeditie (gepland voor augustus 2013) nog niet 
bekend.  

10

Ten aanzien van dit punt moeten wij constateren dat weinig tot niets is 
gebeurd in maritiem historische vaktijdschriften. Veel verder dan het 
vermelden van tentoonstellingsagenda’s in nieuwsbrieven (zoals jarenlang 
gebruikelijk in de nieuwsbrief Acht Glazen, van de Nederlandse Vereniging 
voor Zeegeschiedenis) is men feitelijk niet gekomen. Zeer zelden zijn in de 
vaktijdschriften voorwerpen onderwerp van onderzoek of discussie. Een 
enkele uitzondering daargelaten moeten wij constateren dat de museale en 
historische vakgebieden nog steeds twee aparte werelden zijn.16 Mogelijk 
wreekt zich hier het feit dat er enkele binnen- en buitenlandse 
vaktijdschriften zijn voor maritiem historici, maar dat maritiem museale 
medewerkers een wetenschappelijk tijdschrift voor hun vakgebied nog 
moeten ontberen.17 Het zou mooi zijn als vanuit de maritiem museale wereld 
initiatieven worden ondernomen om deze leemte te vullen – mogelijk langs 
de lijn van het inmiddels ter ziele gegane The American Neptune – of een ‘natte’ 
variant op het Journal of Material Culture. 

Vandaag zijn wij ruim dertig jaar verder. De destijds gehanteerde uitgangspunten 
zijn lofwaardig en nog steeds actueel. Met name de laatste jaren lijkt meer aandacht 
te worden besteed aan het entameren van een hechte relatie tussen de academische 
wereld en die van de musea.18    

Streven naar een zekere mate van harmonieuze samenwerking blijkt uit de 
samenstelling van de organisatiecommissie van een groot congres in de Koninklijke 
Bibliotheek in november 2012 onder de titel Voorwerpen maken geschiedenis. Deze 
commissie bestond uit twee universitair docenten, twee museummedewerksters, 
één (oud-)museummedewerker, twee bestuursleden van het Koninklijk Nederlands 
Historisch Genootschap (KNHG) – onder welks paraplu de dag plaats had – 
terwijl de dagvoorzitter in een KNAW-instelling werkzaam is.19    

16 Een positieve uitzondering vormt het Historisch Tijdschrift Holland. Dit tijdschrift bevat een vaste rubriek waarin 
museale ontwikkelingen onder de loep worden genomen. Zie bijvoorbeeld Matthias van Rossum, ‘Een walvis in het 
museum. Het Scheepvaartmuseum 2.0.’, in: Historisch Tijdschrift Holland, 44ste jaargang, nr. 4, 2013, 232-239. Zeer 
sporadisch verschijnt een maritiem historisch gerelateerd artikel in het Journal for Material Culture. 
17 De belangrijkste vaktijdschriften voor maritiem historici zijn Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, The Mariner’s Mirror, 
International Journal of Maritime History, The Northern Mariner/Le Marin du Nord, Neptunia, Deutsches Schiffahrtsarchiv.  
18 Recente voorbeelden van deze tendens vanuit het museumveld om samenwerking te entameren zijn J.P. Sigmond, 
Object van historisch onderzoek (Amsterdam 1998), Dirk van Delft, Blingbling, sleutelwaarde en het miskende instrument (Leiden 
2009), Ad de Jong, Vitrines vol verhalen. Museumcollecties als bron voor cultuurgeschiedenis. (Amsterdam 2010) en Ruurd 
Halbertsma, Het recht gebruik van deze schatten (Leiden 2011). Zeer onlangs, in april 2013, hield Maarten Raven van het 
Rijksmuseum voor Oudheden zijn inaugurele rede met wederom gebruik van niet-schriftelijke bronnen naast 
filologisch materiaal als uitgangspunt. Het betreft hier vijf inaugurele redes, alle van museummedewerkers die 
bijzondere leerstoelen zijn gaan bezetten.  
19 Organisatoren van die dag waren Marianne Eekhout (UL), Leonie de Goei (KNHG), Martine Gosselink 
(Rijksmuseum), Hendrik Henrichs (UU), Marja de Keuning (KNHG), Peter Sigmond (Maatschappij der 
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lopend en kloppend te maken? Ook de historicus kiest iedere keer weer zijn 
eigen insteek en bepaalt zo de mate van prioriteit die de individuele bron 
krijgt. Van cruciaal belang bij het naast elkaar (of door elkaar heen) 
gebruiken van schriftelijke en niet-schriftelijke bronnen blijft het stellen van 
vragen over die bronnen.  

3. De derde aanbeveling had betrekking op het openbaar maken van informatie 
over collecties. Museumcollecties moeten zowel fysiek “als in 
overdrachtelijke zin” meer toegankelijk worden. Betrek historici bij de 
ontsluiting van collecties. Ook wordt omtrent de vergroting van 
toegankelijkheid heel lief gesuggereerd “[…] deze voorwerpen te 
fotograferen en afdrukken van die foto’s ter inzage te leggen in openbare 
bibliotheken of archiefdiensten, waar de historische onderzoeker al dikwijls 
komt”. Uiteraard heeft de immer voortsnellende techniek de naïviteit van 
deze aanbeveling al lang aangetoond. Ongeveer tien jaar geleden is voor de 
maritieme musea in Nederland – let wel: wij tellen ruim veertig van dergelijke 
instellingen in ons kleine kikkerland! – een revolutionair initiatief ontplooid. 
Onder de noemer Maritiem Digitaal zijn inmiddels veertien musea – twaalf 
in Nederland, één in het Verenigd Koninkrijk en één in Vlaanderen – 
aangesloten bij wat men een enorme digitaal bestand van maritiem museale 
collecties kan noemen. Bijna 900.000 voorwerpen zijn zodanig digitaal 
ontsloten dat gezocht kan worden naar voorwerpen op trefwoord, 
onderwerp, categorie, materiaalsoort of maker. Meer dan ooit hebben 
maritiem historici gelegenheid delen van ons maritiem erfgoed bij hun 
onderzoek te gebruiken. Andersom zijn het juist ook weer die historici die 
museummedewerkers in staat stellen meer informatie te vergaren over 
aspecten van hun collectieonderdelen – bijvoorbeeld door de ontwikkeling 
en het toegankelijk maken van databases. 

4. Een vierde aanbeveling heeft betrekking op de uitwisseling van specifieke 
informatie tussen musea en historici. Zou het niet zinvol zijn in 
vaktijdschriften regelmatig relevante ontwikkelingen in de museumwereld te 
vermelden? Als voorbeelden worden genoemd jaarverslagen, 
aanwinstenlijsten en catalogi. Tot slot wordt gehoopt dat het symposium in 
1982 een opmaat (sinds de ophef over minister Dijsselbloem’s uitspraak over 
de financiële regeling met Cyprus vermijd ik de term blauwdruk!) vormt voor 
toekomstige bijeenkomsten waarbij onderzoekers ervaringen uitwisselen 
over gebruik van schriftelijke en niet-schriftelijke bronnen.15 Als voorbeelden 
worden genoemd jaarverslagen, aanwinstenlijsten en catalogi.  

15 Zie voor conclusies en aanbevelingen Het voorwerp als historische bron, 31-32. 
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Historiografische overzichten, samengesteld door experts op uiteenlopende 
terreinen van de Nederlandse maritieme geschiedenis, zijn voorradig. In 1994 
verschenen twee belangrijke overzichten: een van de eerder genoemde Bruijn in het 
door John Hattendorf geredigeerde Ubi Sumus? The State of Naval and Maritime 
History. Datzelfde jaar publiceerden Bruijn en de eveneens al eerder gememoreerde 
Hacquebord in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis  historiografische overzichten van 
respectievelijk de marine en de Nederlandse walvisvaart.30 Andere overzichten 
volgden in 2005 en 2008 in hetzelfde gezaghebbende vaktijdschrift. Victor 
Enthoven en Henk den Heijer namen in 2005 in een artikel de historiografie over 
Nederland en het Atlantisch gebied onder de loep, terwijl in 2008 een 
themanummer over twee eeuwen maritieme historiografie werd uitgegeven – ook 
nu met bijdragen van vooraanstaande maritiem historici.31  

Laat ik vanuit de meest recente overzichten terugwerken naar begin jaren negentig. 
Het themanummer van het Tijdschrift voor Zeeschiedenis van 2008 bevat een lange 
inleiding waarin de drie auteurs een overzicht geven van de ontwikkeling van 
Zeegeschiedenis als historisch specialisme. Ook gaan zij kort in op de wegbereiders 
van dit specialisme vanaf het midden van de negentiende eeuw tot nu. Vervolgens 
komen in vijf artikelen even zovele maritiem historici aan bod die ieder op hun 
eigen wijze van groot belang zijn geweest voor de ontwikkeling van het vak. Wat 
hebben de biografen – op één of twee uitzonderingen na allen universitair docenten 
- te melden waar het gaat om niet-schriftelijke bronnen?  In deze vijf biografietjes 
wordt enkele keren verwezen naar het gebruikte bronnenmateriaal. In het geval van 
één historicus wordt door zijn biograaf gesteld dat zijn notenapparaat altijd een 
variëteit aan bronnen toonde: “brieven, contemporaine krantenartikelen, scheeps- 
en douanenlijsten [sic] en een telkens verrassende keuze aan boeken”.32  

Hoe gevarieerd misschien ook, het zijn alle schriftelijke bronnen. Materiële 
bronnen worden niet genoemd. Slechts één keer wordt in de reeks biografietjes 
gewag gemaakt van gebruik van een niet-schriftelijke bron. Bij de bespreking van 
J.C.M. Warnsincks boek Admiraal de Ruyter. De zeelslag op Schooneveld, Juni 1673 stelt 
de auteur van het biografisch artikel dat het knap is hoe Warnsinck uit een wirwar 
van Nederlandse, Engelse en Franse rapporten het verloop van de slag heeft weten 

30 J.R. Bruijn, ‘‘The Netherlands’, in: John Hattendorf (red.), Ubi Sumus? The State of Naval and Maritime History 
(Newport 1994), 227-243; J.R. Bruijn, ‘Geschiedschrijving van de Marine’, in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (TvZ), jrg. 
13, (1994) nr. 1, 3-17; L. Hacquebord, ‘Van Noordse Compagnie tot Maatschappij voor de Nederlandse Walvisvaart. 
Honderd jaar onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart’, in: TvZ, jrg. 13, (1994), nr. 1, 19-40. 
31 Victor Enthoven en Henk den Heijer, ‘Nederland en de Atlantische wereld, 1600-1800. Een historiografisch 
overzicht’, TvZ, jaargang 24, nr. 2 (oktober 2005), 147-166.; Gerard Acda, Henk den Heijer en Adri van Vliet, ‘Twee 
eeuwen maritieme geschiedschrijving in Nederland’, TvZ, jaargang 27, nr. 1 (maart 2008), 3-17.
32 Jaap R. Bruijn, ‘Frank Broeze (1945-2001). Met een blik op de wereld’, TvZ, jrg. 27, nr. 1 (maart 2008), 49. 
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te reconstrueren. “Bijzonder is dat hij daarbij ook tekeningen van Willem van de 
Velde als bron bespreekt”.33 Is het verwonderlijk dat in dit geval een 
museummedewerker stilstaat bij het gebruik van deze andersoortige bron?  

De vijf beschreven maritiem historici hebben de oproep uit 1982 om meer 
samenwerking te bewerkstelligen tussen de academische wereld en de museale 
wereld niet meer kunnen horen, met uitzondering van Frank Broeze. Anders is het 
gesteld met historici en hun werken uit meer recente tijd. In hun historiografisch 
overzicht van Nederland en de Atlantische wereld besteden Henk den Heijer en 
Victor Enthoven relatief veel woorden aan hun onbegrip over de schaarste aan 
publicaties over dit onderwerp, zowel van de hand van Nederlandse auteurs als van 
de kant van buitenlandse historici. In het subhoofdstukje ‘Atlantische 
geschiedschrijving in Nederland’ gaan Den Heijer en Enthoven in op 
bronnengebruik van de belangrijkste Nederlandse ‘Atlantici’: bij beiden lijkt 
bronnenonderzoek gelijk te staan aan gebruik van schriftelijke bronnen. In hun 
inleiding is geen verwijzing te vinden naar materiële bronnen – vermoedelijk 
domweg omdat deze niet zijn gebruikt.34 Zij besluiten hun artikel met een 
opsomming van zes naar hun mening belangrijke onderzoeksthema’s die nadere 
beschouwing behoeven. Over bronnen – laat staan niet-schriftelijke – wordt niet 
gesproken. In 1994 publiceerde Jaap Bruijn in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis een 
overzicht van publicaties over de Nederlandse marine. Ook in zijn artikel is een 
subhoofdstukje terug te vinden onder de noemer ‘Marine-historische publikaties in 
Nederland’. Hoe knap de analyse van de vele werken over uiteenlopende 
onderwerpen ook is, weinig of niets wordt geschreven over het bronnengebruik.  

In zijn doorwrocht historiografisch overzicht over walvisvaart constateert 
Hacquebord een aantal algemene tendensen: onderzoek naar de Nederlandse 
walvisvaart is lang sterk gericht geweest op een deel van de zeventiende eeuw. 
Bovendien zijn de door hem beschouwde werken sterk sociaal-economisch van 
aard, wordt specifiek opgemerkt dat cliometrische benaderingen zeker niet worden 
geschuwd en hebben de studies een regionaal of op z’n best nationaal karakter, 
terwijl internationale vergelijkingen niet worden gemaakt. Tweemaal rept 
Hacquebord over het gebruik van niet-schriftelijke bronnen. Het betreft in het 
eerste geval zijn eigen onderzoek in gemeente- en rijksarchieven om door hem op 

33 Diederick Wildeman, ‘J.C.M. Warnsinck (1882-1943). De wegbereider’, TvZ, jrg 27, nr. 1 (maart 2008), 34.
34 Victor Enthoven en Henk den Heijer, ‘Nederland en de Atlantische wereld, 1600-1800. Een historiografisch 
overzicht’, TvZ, jrg 24, nr. 2 (oktober 2005), 147-166; m.n. 156-158. In hun recent verschenen werk over Nederland 
en de overzeese geschiedenis geven Emmer en Gommans overigens aan oog te hebben voor gebruik van niet-
schriftelijke bronnen, onder andere via uitgebreide bijschriften en kaderteksten bij afbeeldingen; zie Piet Emmer en 
Jos Gommans, Rijk een de rand van de wereld. De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 (Amsterdam 2012).
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naar – is erop gericht onderzoekers niet-geschreven bronnen te laten 
gebruiken. In dit geval gaat het niet slechts om een gering aantal objecten, 
maar om grotere clusters. Hierdoor wordt niet alleen de waarde van 
objectgericht onderzoek benadrukt, maar leidt onderzoek tot nieuwe 
verhalen over de collecties. Zo analyseert as we speak een (buitenlandse) 
onderzoeker – maritiem historicus en architect met museale achtergrond - 
aan de hand van technische tekeningen in de collectie van Het 
Scheepvaartmuseum gebruik van ruimtes en locaties van officieren en 
passagiers aan boord van Nederlandse schepen varend op Nederlands-Indië 
tussen 1870 en 1914. Zijn onderzoek zal onherroepelijk leiden tot nieuwe 
inzichten omtrent sociale verhoudingen op zee – en dus tot een nieuwe 
interpretatie van aspecten van onze geschiedenis. 

2. Verder wordt gesteld dat kennis omtrent de vondstomstandigheden ook 
voor historici van eminent belang is. Is dit ook niet onderdeel van de 
bronnenkritiek die een historicus moet toepassen wanneer archivalia worden 
geïnterpreteerd? Wie heeft een bepaald document waarom in welke 
omstandigheid eventueel voor wie geschreven? Behoud en presentatie van die 
voorwerpen in de oorspronkelijke omgeving bieden de onderzoeker 
optimaal profijt door vergroting van kennis over het voorwerp. Inmiddels is 
veel geschreven –over de problemen die ontstaan wanneer voorwerpen 
‘gemusealiseerd’ worden – uit hun oorspronkelijke context gehaald, 
verplaatst binnen de veilige muren van een museumdepot of 
tentoonstellingsruimte, en bovendien vaak op zichzelf staand gepresenteerd 
of binnen een andere context dan mogelijk ooit bedoeld door de maker. De 
Franse filosoof en historicus Krzysztof Pomian heeft als een van de eersten 
gewezen op dit proces van musealisering, waarbij hij onderscheid maakt 
tussen gewone gebruiksobjecten en voorwerpen met een bijzondere 
betekenis – ‘beladen objecten’ in te terminologie van Ad de Jong.14 Punt van 
kritiek c.q. aandacht hierbij is uiteraard dat de vondsomstandigheden geweld 
zijn aangedaan – door de partij die het voorwerp te koop aanbiedt, door de 
partij (museum) die het ‘ge-individualiseerde’ object in de collectie opneemt, 
door de conservator of – steeds vaker – educator die het voorwerp 
geïsoleerd of in een door hem of haar gekozen context presenteert.  
Maar in hoeverre verschilt deze aanpak van de historicus die schriftelijke 
bronnen met evenveel gemak aan elkaar koppelt om het historisch verhaal 

14 Zie voor een meer uitgebreide behandeling van de verandering die objecten ondergaan wanneer zij eenmaal zijn 
‘gemusealiseerd’ Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise: XVIe – XVIIIe siècle (Parijs 1987). 
Pomian wordt tevens aangehaald door Ad de Jong, Vitrines vol verhalen. Museumcollecties als bron voor 
cultuurgeschiedenis (Amsterdam 2010), 10-11.
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1. Om historici te laten wennen aan het werken met niet-schriftelijke bronnen 
moet een specifieke bronnenkritiek worden ontwikkeld. Bovendien zullen 
historici zelf hun ‘invoelingsvermogen’ moeten vergroten voor andere 
disciplines, waarbij al langere tijd met niet-schriftelijke bronnen wordt 
gewerkt. “Deze ontwikkeling kan worden gestimuleerd door studenten reeds 
in hun opleidingsfase te confronteren [cursief door JS] met museumcollecties”. 
Zo staat het letterlijk. Hoewel ik confronteren zou hebben vervangen door 
“te laten kennismaken” of “onderdompelen in” is de kracht van de 
aanbeveling voor eenieder evident. De laatste jaren is veel geschreven over 
het gebruik van materiële cultuur, het gebruik en de interpretatie van 
monumenten, van plaatsen van herinnering, maar ook van immateriële 
cultuur: gewoontes, ongeschreven tradities.13 Tot een werkelijk eenduidige 
bronnenkritiek is het tot op heden niet gekomen. In 2007 is Het 
Scheepvaartmuseum met docenten van de Universiteit Leiden gestart met 
het ontwikkelen van werkcolleges. Inmiddels wordt dit ook gedaan met 
docenten en studenten van de Vrije Universiteit. Deze werkcolleges zijn erop 
gericht studenten al in de Bachelorfase bekend te maken met het gebruik van 
museale collecties. Vanuit een groot maritiem historisch thema worden 
subthema’s gedefinieerd. Per subthema vormen drie of vier ‘sleutel-objecten’ 
uitgangspunt van onderzoek. Universitair docent en conservatoren van Het 
Scheepvaartmuseum begeleiden de studenten in hun queest naar informatie 
die uit de voorwerpen is te halen, met andere woorden: bij het optimaal 
gebruik van verbeeldingskracht en het stellen van vragen aan objecten. Op 
deze manier probeert het museum het invoelingsvermogen van aankomend 
historici voor andere disciplines – of in ieder geval voor het stellen van 
andersoortige vragen aan bronnen – te vergroten. Ieder jaar sinds 2007 
presenteren enkele van de studenten tijdens een Studium Generale ter 
afsluiting van de collegeperiode de resultaten van hun onderzoek aan een 
breed publiek. Het nut van deze aanpak laat zich  gemakkelijk raden: museale, 
niet-schriftelijke bronnen worden door niet-museale ogen bekeken en 
‘bevraagd’, studenten raken iets meer vertrouwd met andersoortige bronnen 
en bovendien ontwikkelen zij een extra competentie – die van spreken in het 
openbaar. Ook het fellowshipsprogramma – ik refereerde er zojuist al even 

13 Zie in dit opzicht onder andere H.L. Wesseling e.a. (hoofdredactie),  Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie 
tot nu. Een ontdekkingstocht door de geschiedenis van de Lage Landen langs 160 plaatsen. Vier delen (Amsterdam 2005-2007).  
Zie voor herdenkingsliteratuur onder meer Rob van Ginkel: Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland . 
(Amsterdam 2011); Rob van Ginkel, ‘De dodenakker van de 'Duivelsberg': Symboliek, ritueel en ideologie rond een 
herdenkingsplaats’, in: Rob van der Laarse en Frank van Vree (red.), De dynamiek van de herinnering: Nederland en de 
Tweede Wereldoorlog in een internationale context (Amsterdam 2009), 41-65. Recentelijk verscheen I.L. Stengs (red.), Nieuw 
in Nederland. Feesten en rituelen in verandering (Amsterdam 2012).  
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Spitsbergen gevonden voorwerpen van context te voorzien.35  In het tweede geval 
verwijst hij naar R.V. May’s artikel over walvisvaart voor de kust bij San Diego, 
waarin de auteur schriftelijke en materiële bronnen gecombineerd analyseert.36   

Een omslag had plaats vanaf het eind van de jaren zeventig. Archeologisch en 
ecologisch onderzoek op Spitsbergen leverde een schat aan extra informatie op 
over leven en werk van de walvisvaarders, over de invloed van het klimaat op de 
daar aangetroffen gebouwen of over de walvissoorten die er zijn bejaagd (aan de 
hand van bottenonderzoek).  Meer en meer wordt multidisciplinair onderzoek 
geëntameerd, waarin historici, ecologen, archeologen en andere disciplines 
samenwerken. In de woorden van Hacquebord: “Dit nieuwe historische onderzoek 
is vooral van belang omdat het de economische aspecten van het bedrijf koppelt 
aan de ecologische aspecten”.37  

Iets later raakt de auteur aan de essentie van pluriform bronnengebruik. Hij 
constateert dat naast archeologen ook historici de afgelopen jaren (dus omstreeks 
1994) steeds meer belangstelling krijgen voor andere dan geschreven bronnen. 
Iconografisch materiaal – in dit geval over de walvissloep - wordt door Jules van 
Beylen vergeleken met beschrijvingen over de bouw van deze sloepen in 
contemporaine standaardwerken. Daarnaast gebruikt Van Beylen scheepsmodellen 
om zijn analyse kracht bij te zetten. In de woorden van Hacquebord: “Eens te meer 
blijkt hoe belangrijk materiële bronnen kunnen zijn voor aanvullende historische 
gegevens”.38 Even verder vervolgt de historiograaf 

“[…] het onderzoek van onder andere De Jong en Van Beylen [heeft] aangetoond dat toekomstig 
onderzoek van andere dan de traditionele schriftelijke bronnen zoals prenten, schilderijen, 
kaarten en voorwerpen, grote mogelijkheden heeft. Deze bronnen kunnen gegevens leveren die 
nooit op schrift zijn gesteld”.39  

Uitgangspunten van de leerstoel 

Dit laatste aspect – onderzoek waarbij tekstuele en niet-tekstuele bronnen worden 
gecombineerd – staat centraal in de opdracht van de Scheepvaartmuseumleerstoel 
die ik vanaf het begin van dit jaar mag bekleden. Dit onderzoek moet uiteindelijk 
leiden tot een breed gevoeld besef van de belangrijke rol die water en het gebruik 
ervan (niet alleen ter consumptie, maar vooral vanuit sociaal-economisch oogpunt 

35 Hacquebord, ‘Noordse Compagnie’, 23; 29-31.
36Zie R.V. May, ‘Schooners, sloops, and ancient mariners: research implications of shore whaling in San Diego’, in: 
Pacific Coast Archaeological Society Quarterly 21, 4 (1985) 1-24. Geciteerd door Hacquebord, ‘Noordse Compagnie’, 28.
37 Hacquebord, ‘Noordse Compagnie’, 32.
38 Hacquebord, idem, 33.
39 Hacquebord, idem, 36.
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bezien) voor Nederlanders heeft gespeeld en nog steeds speelt. De leerstoel biedt 
de mogelijkheid richting èn uiting te geven aan het door Het Scheepvaartmuseum 
geëntameerde bewustvormingsproces dat Nederlanders deels gevormd worden 
door het maritiem verleden en heden van ons land. Soms heet het dat men zich 
bewust zou moeten zijn van het zout in het DNA – biologisch gezien een 
verkeerde term. Een betere term vind ik het zeewaartse verhaal dat door musea en 
universiteit verteld kan worden. Dit zeewaartse verhaal wil ik aan de hand van twee 
onderzoeksgebieden vertellen. Vele gebouwen en locaties in de hoofdstad getuigen 
van het maritiem verleden van stad en land. De geschiedenissen van deze 
monumenten moeten worden achterhaald, onderzocht, op schrift gesteld en 
gedeeld.40  

Het tweede belangstellingsgebied brengt mij bij de al eerder aangeroerde 
Nederlandse walvisvaart: veel is inmiddels bekend geraakt over vangstgebieden, 
rederijen, herkomstgebieden van zeelieden en gebruikte schepen. De lange periode 
waarin Nederlanders betrokken waren bij deze maritieme bedrijfstak – bijna 275 
jaar, vanaf 1612 tot omstreeks 1800, van 1815 tot 1885, en tussen 1946 en 1964 – is 
met betrekking tot deze zaken goed gedocumenteerd.41 Veel minder duidelijk voor 
ogen staat het productie- en distributieproces met betrekking tot walvisproducten. 
Recentelijk zijn nabij Hoorn restanten van traankokerijen aangetroffen. Gegevens 
over zeventiende-eeuwse traankokerijen op Smeerenburg kunnen worden 
vergeleken met die van traanovens in Noord-Holland. Hoe zijn deze ovens 
gebouwd? Met welke steen? Wie waren bij de productie van traan betrokken? Hoe 
vond de traan, maar ook de balein zijn weg naar binnen- en buitenlandse markten? 
Wat was de kwaliteit van de producten? Zo kunnen museale voorwerpen (zoals de 
uit walvisproducten vervaardigde gebruiks- en siervoorwerpen) met archeologische 
vondsten samen een nieuw bronnencomplex vormen. In samenhang met 
archiefonderzoek stelt dit bronnencomplex niet alleen de historicus, maar ook het 
museumstaflid in staat de Nederlandse walvisvaart op een andere manier te 
begrijpen en inzicht te geven in de rol van walvisvaart binnen Nederland. 
Voortzetting, en eventueel formalisering, van samenwerking met het Arctisch 
Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen is hierbij van eminent belang.  

Tot besluit 

40 Een mooi voorbeeld van onderzoek naar Amsterdamse monumenten met maritieme connotaties is het onderzoek 
dat door VU-docente Dienke Hondius en haar studenten wordt uitgevoerd onder de titel Amsterdamse slaveneigenaren in 
beeld in 1863. Hondius  richt zich hierbij op Amsterdamse panden die op enig moment hebben toebehoord aan 
families die bij slavenhandel betrokken zijn geweest. 
41 Zie onder andere publicaties van Piet Dekker (sterk lokaal georiënteerd, met veel oog voor herkomstgebieden van 
bemanningen van walvisvaartschepen), Jaap R. Bruijn en Karel Davids, Louwrens Hacquebord, C. de Jong, en Joost 
C.A. Schokkenbroek.
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Met u wil ik kijken welke aanbevelingen in 1982 zijn gedaan en in hoeverre zij zijn 
omgezet in daden. Ook zal ik kort ingaan op het congres van 2012 en onderzoeken 
in hoeverre tijdens dit congres een inventarisatie is gemaakt van interdisciplinaire 
activiteiten, mede tot stand gekomen door gebruik van veelsoortig 
bronnenmateriaal. Vervolgens wil ik aan de hand van enkele voorbeelden aantonen 
welke mogelijkheden er zijn voor - en wat het belang is van - de wisselwerking 
tussen wat ik noem meer traditionele geschiedbeoefening en gebruik van maritiem 
erfgoed.    

Het voorwerp als historische bron 

“Of het object nu aanleiding of doel is, ik geloof dat allereerst universitair historicus en 
museumstaflid belangstelling voor elkaars werk moeten krijgen”.   

Deze uitspraak deed mijn leermeester, Jaap Bruijn, emeritus hoogleraar 
Zeegeschiedenis aan wat toen nog Rijksuniversiteit Leiden heette, in 1982. Op 26 
mei van dat jaar had in het Rijksmuseum, nota bene op initiatief van de toenmalige 
directie Musea, Monumenten en Archieven van het ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, een belangwekkend congres plaats met als titel Het 
voorwerp als historische bron. 11 Twee historici (Van den Eerenbeemt, Bruijn), een 
archeoloog (Van Es) en twee museummedewerkers (Carasso en Kist) traden op als 
sprekers.  

Er waren die 26ste mei 1982 ruim 400 mensen in de David Roëllzaal van het 
Rijksmuseum – een geweldige opkomst voor een symposium over een zo specifiek 
onderwerp. Hoewel ik de exacte samenstelling van het gezelschap niet heb kunnen 
achterhalen, mogen wij aannemen dat deze bestond uit historici, kunsthistorici, 
archeologen, archiefmedewerkers en museummedewerkers. Veel deelnemers dus. 
En het was slecht museumweer die dag.12  

De vijf sprekers waren door de organisatoren gevraagd hun licht te werpen op de 
waarde die gebruik van niet-schriftelijke bronnen zou kunnen hebben voor hun 
vakgebied èn voor hun eigen werkzaamheden. Aan het eind van de dag is een 
aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Ik vat deze hier zo kort mogelijk 
samen en geef daarbij direct aan hoe naar mijn idee invulling aan de aanbeveling is 
gegeven.  

11 De tijdens dit symposium gehouden voordrachten zijn kort samengevat en gebundeld in het door het ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur uitgegeven boekje Het voorwerp als historische bron. Verslag van een symposium 
gehouden op 26 mei 1982 in het Rijksmuseum te Amsterdam (Rijswijk 1982).
12 De gemiddelde temperatuur was 19,1° C - met een minimum temperatuur van 10° C en een maximum 
temperatuur van 26,3° C- in alle drie opzichten scoorde het weer die dag ruim boven het gemiddelde van die maand. 
Deze gemiddelden waren respectievelijk: 12,85°, 18,07° en 7,04° C. Zie http://www.weerstatistieken.nl/1982/mei. 
Geraadpleegd in mei 2013. 



5

hebben gezien: het kan gaan om kroningsrituelen, processies, en feesten (zoals het 
Sinterklaasfeest).8   

De op de site van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed genoemde definitie is bruikbaar:  

“Het maritiem erfgoed is al het erfgoed in relatie met het gebruik van water. Alle culturele 
overblijfselen (op- en onderwater en op het land), materieel en immaterieel zoals: havens, kades, 
waterwegen, maritieme landschappen, gebruiken, oude vaartuigen, archieven en afbeeldingen. Zij 
zijn een afspiegeling van een verleden, een cultuur of culturen en bezitten (vertegenwoordigen) 
een antropologische, archeologische, historische, architectonische, artistieke of wetenschappelijke 
waarde. Voor de helderheid scharen wij hier het erfgoed dat te maken heeft met de zee (Mare) en 
de rivieren en meren [onder één noemer? JS]. Een typisch landschappelijk maritiem erfgoed is de 
Waddenzee (de dynamische bodem met zandbanken en geulen, de scheepswrakken, Oudeschild, 
de Hoge berg en de Weesputten), maar ook het oude Zaandam aan de Zaan (met haar 
scheepsbouw en aanverwante bedrijven (houtzaagmolens, overhalen, droogschuren), de haven en 
pakhuizen”.9 

In de uitoefening van mijn ambt zal ik oog houden voor museumcollecties, 
monumenten (de gebouwde omgeving), plaatsen van herinneringen, oral history (de 
nog te schrijven bronnen), maar ook zeer zeker voor het bodemarchief: het domein 
van de natte en droge archeologen. Bovendien is de laatste jaren meer 
belangstelling gekomen voor de niet-tekstuele kant van tekstuele bronnen. Zo is er 
meer oog voor de versieringen rond een tekst welke niet van de hand van de auteur 
zijn: welk doel heeft de uitgever bij het verzorgen van de uitgave voor ogen 
gestaan? Welke clientèle probeerde hij te bereiken? Al deze zaken rondom de 
hoofdtekst wordt wel de paratekst van een dergelijke bron genoemd.10 Het is de 
taak van de onderzoeker te trachten ook die achtergrond te doorgronden.  

In meer recente tijden lijkt, althans op papier, de interesse voor andersoortige 
bronnen bij dienaren van Kleio te zijn gegroeid. In november 2012 is hierover een 
congres georganiseerd in Den Haag, maar veel eerder al, in 1982, besteedden 
historici, museummedewerkers en archeologen aan dit onderwerp aandacht. Aan 
het eind van dat congres in 1982 zijn heldere aanbevelingen gedaan met betrekking 
tot kruisbestuiving: het gebruik van voorwerpen bij historisch onderzoek.  

8 Grijzenhout, Erfgoed, 4. Zie verder vooral 5-17 voor uitgebreidere behandeling van het begrip erfgoed.
9 http://www.cultureelerfgoed.nl/archeologie/maritieme-archeologie. Geraadpleegd 13 juli 2013.  
10 Mooi voorbeeld van para-tekstueel onderzoek is Djoeke van Netten’s proefschrift over de firma Blaeu: niet alleen 
de inhoud van de door hen uitgegeven werken is belangrijk. De vorm waarin deze werken worden gepresenteerd 
heeft evenzeer een weldoordachte achtergrond. Als fellow van Het Scheepvaartmuseum heeft Van Netten in het 
academisch jaar 2011-2012 onderzoek gedaan naar de paratekst van zeemansgidsen. Op basis van uiterlijke 
kenmerken èn inhoud stelde zij hierbij onder andere de vragen in hoeverre deze gidsen uiterlijk (dus qua ontwerp en 
vormgeving) van elkaar verschilden en voor welke markt de zeemansgidsen werden geproduceerd. Zie Djoeke van 
Netten, Koopman in kennis de uitgever Willem Jansz Blaeu (1571-1638) in de geleerde wereld van zijn tijd (Amsterdam 2012).
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Het Scheepvaartmuseum heeft sinds een flink aantal jaren de dialoog met de 
universitair historicus opgezocht. Zo zijn er stageprogramma’s voor aankomend 
historici, bestaat er sinds 2007 een privaat gefinancierd Fellowshipsprogramma en 
geven conservatoren sinds jaar en dag met universitair docenten college. Deze drie 
soorten van activiteiten zijn alle erop gericht historici meer bekend te maken met 
gebruik van niet-schriftelijke, materiële, immateriële, visuele bronnen. Op 1 januari 
2013 is een nieuwe loot aan de stam van de boom van kennis toegevoegd door de 
instelling van de onderhavige leerstoel.  

Ook vanuit het ministerie is groeiende belangstelling voor het slaan van bruggen 
tussen beide werelden.  Juist dit jaar – in mei - is in open en constructieve 
gesprekken met de minister van OCW gesproken over het belang van bundeling 
van academische en museale uitgangspunten. Bij die vergadering is op tafel 
gekomen dat het mooi zou zijn als musea faciliteiten krijgen om promovendi vanuit 
eigen gelederen onderzoek te laten doen. De in juni 2013 verschenen Museumbrief 
getuigt van het voornemen van minister Bussemaker om dergelijke faciliteiten 
inderdaad te gaan bieden. Het opstellen van een gedegen onderzoeksagenda is 
daarbij wel voorwaarde. Overigens luidt de openingszin van dit beleidsstuk: 

“Met de opening van het Rijksmuseum op 13 april jl. bleek nog eens hoe belangrijk het culturele 
erfgoed voor ons is. Duizenden mensen in de rij voor “hun” vernieuwde Rijksmuseum, om de 
kunstwerken weer te kunnen zien die de verhalen vertellen over waar wij vandaan komen en wie 
wij zijn, als individu en als samenleving”.42  

Het Scheepvaartmuseum heeft op deze ontwikkeling – het bieden van faciliteiten - 
geanticipeerd: tussen 2004 en 2007 werd ondergetekende in de gelegenheid gesteld 
deels in museumtijd promotieonderzoek te doen. Het afgelopen jaar is de tweede 
Scheepvaartmuseumconservator gepromoveerd op een sterk museaal maritiem 
historisch gerelateerd onderwerp (de firma Van de Velde, zeeschilders). Van de 
overige vijf conservatoren zijn ook twee anderen begonnen met onderzoek ten 
behoeve van een proefschrift. Al met al een geweldige score die navolging verdient.  
In 1990, betrekkelijk kort na het congres van 1982, is het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap aan de Universiteit van Amsterdam gestart met een 
bijzondere leerstoel Nederlandse Cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie 
der voorwerpen. Enkele bekleders van deze leerstoel zijn hier aanwezig. Het 
Scheepvaartmuseum, maar ook andere musea als Teylers, Rijksmuseum, Naturalis 
en – van oudsher qualitate qua het Rijksmuseum voor Oudheden, timmeren 

42 Museumbrief. Samen werken, samen sterker. Verschenen 10 juni 2013. Zie voor volledige tekst: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/10/museumbrief-samen-werken-
samen-sterker.html. 
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eveneens hard aan de weg als het gaat om het leggen van verbindingen tussen 
collecties en academische gebruikers. Andersom zou, naar mijn stellige overtuiging, 
vanuit de universitaire wereld meer kunnen en moeten gebeuren om aansluiting te 
blijven zoeken met museale collecties.  

Houd daarbij het beeld van die rijzige, pezige wat stuntelig manoeuvrerende maar 
oh zo welbespraakte Janssen voor ogen. Deze man, destijds werkzaam in een 
museum dat zich bij twee grote rivieren bevindt, wees als één van de eersten op de 
zee aan mogelijkheden die gebruik van niet-schriftelijke bronnen de historicus kan 
bieden. Waar het om gaat is het object, de materiële cultuur, het erfgoed centraal te 
stellen in het verhaal en enthousiast de boeiende context voor het voorwerp te 
verschaffen. Raadpleging van het in het Instituut voor Beeld en Geluid in 
Hilversum bewaarde Janssen-archief zou verplichte kost moeten zijn voor 
museummedewerkers die aan het belang van het voorwerp als bron twijfelen - of 
vooral voor iedere aankomend historicus die iets met andersoortige, niet-
schriftelijke bronnen wil.  

Vanaf deze plaats wil ik thans enkele woorden van dank uitspreken. Ik betuig mijn 
dank aan het bestuur van de Stichting VU-VUmc, aan het College van Bestuur, aan 
het bestuur van de Faculteit Letteren. Ik ben tamelijk nieuw voor u, u bent tamelijk 
nieuw voor mij. Niettemin – of misschien juist wel daardoor – heb ik er het volste 
vertrouwen in dat onze samenwerking straks staat als een huis – of liever misschien 
in de context van mijn verhaal: als een monument. Waarde VU-collega’s, ik zie er 
reikhalzend naar uit met u allen de zee aan mogelijkheden te gaan bevaren.  

Ook richt ik een warm woord van grote dank tot de directie van Het 
Scheepvaartmuseum, het bestuur van de benoemende rechtspersoon. Karin, 
Willem, Henk: prachtig dat de leerstoel er is gekomen, en als meubelstuk in het 
rijke interieur van de VU-omgeving kon worden geplaatst. Mijn dank gaat eveneens 
uit naar de leden van het Curatorium. Ik zie uit naar onze bijeenkomsten en 
gedachtenwisselingen. Tot slot richt ik het woord tot de studenten die ik de 
afgelopen jaren hier op de VU en op andere plaatsen heb getroffen. Ik stel mij veel 
voor van de voortzetting van onze samenwerking, waarbij wij ons allen blijven 
richten op de verspreiding van kennis over de zo rijke Nederlandse maritieme 
geschiedenis. Ik heb gezegd.   

4

heb genomen. Het dekentje speelt thans een prominente rol in De Zeereis in Het 
Scheepvaartmuseum.  

Terug naar Auslander. Haar tweede argument gaat om het belang van voorwerpen 
‘as agents’; zij hebben symbolische waarde of adstrueren sociale status. Binnen een 
bepaalde context betekenen zij meer dan zonder die context. In Auslander’s 
woorden: 

“Secondly, objects not only are the product of history, they are also active agents in history. In 
their communicative, performative, emotive, and expressive capacities, they act, have effects in 
the world. Without the crown, orb and scepter, for example, a monarch is not a monarch. […] 
Finally […] in twentieth-century Europe, the style of a person’s clothing or home inevitably and 
inexorably located that person in society: the objects did not reflect as much as create social 
position […].”6   

Haar derde argument noemde ik al even:  

“Thirdly, most people for most of human history have not used written language as their major 
form of expression. They have created meaning, represented the world, and expressed their 
emotions through textiles, wood, metal, dance, and music. Material culture is simply another vital 
source of historical knowledge, supplemental to words for those who have had little access to 
them”.   

De door mij bezette Scheepvaartmuseumleerstoel bevat in de omschrijving twee 
belangrijke elementen: maritieme geschiedenis en maritiem erfgoed. De rationale 
achter de leerstoel is ten behoeve van maritiem historische fenomenen raadpleging 
van schriftelijke bronnen zoveel mogelijk samen te laten gaan met het gebruik en de 
interpretatie van niet-schriftelijke bronnen – het gaat dus om “material culture as 
another vital source of historical knowledge”.   

Maritiem erfgoed dient hier in zijn breedste vorm te worden opgevat, dus in zowel 
materiële als niet-materiële zin. In materieel opzicht gaat het om tastbare 
voorwerpen, maar ook om gebouwde monumenten (zoals ‘s-Lands Zeemagazijn 
waarin Het Scheepvaartmuseum is gehuisvest) en over bewaard gebleven 
elementen van een historisch landschap. Immaterieel erfgoed heeft betrekking op al 
dan niet schriftelijk vastgelegde tradities, of – in de woorden van Frans Grijzenhout 
“[…] om het geheel aan normen, waarden en culturele prestaties van een hele 
cultuur”.7 Het kan daarbij gaan om bepaalde authentieke of kunstmatige vormen 
van culturele representatieve waarvan wij op 30 april j.l. een prachtige voorbeeld 

6 Auslander, ‘Beyond Words’, 1017-1018. Zie voor de relatie tussen objecten en sociale status onder andere Virginia 
Dellino-Musgrave, ‘British Identities through Pottery in Praxis: The Case Study of a Royal Navy Ship in the South 
Atlantic’, in: Journal of Material Culture, vol. 10, nr. 3 (2005), 219-243. Met dank aan Peter Jordan.
7 Frans Grijzenhout (red.), Erfgoed. De geschiedenis van een begrip (Amsterdam 2007), 1.
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“In the particular domain of concern here – material culture – sight and touch are the relevant 
senses, and objects, words and images the relevant genres. I will argue that people’s relation to 
language is not the same as their relation to things; all that they express through their creation 
and use of material objects is, furthermore, not reducible to words.”  

Auslander gaat te ver als zij stelt dat menselijke expressie via voorwerpen niet in 
woorden is te vatten. De kracht van het citaat over materiële cultuur schuilt in de 
koppeling tussen zintuigelijke waarneming en voorwerpen, woorden en beelden. 
Zich baserend op onderzoek van psychologen, psychoanalisten en 
fenomenologisch ingestelde filosofen komt Auslander met een opsomming van het 
psychologisch belang van voorwerpen voor mensen. Zij besluit haar opsomming 
aldus:  

“[…] human beings need things to situate themselves in space and time […]: human beings need 
objects to effectively remember and forget; and we need objects to cope with absence, with loss, 
and with death.”5   

Bij het lezen van deze passage moest ik denken aan een op het eerste gezicht 
onooglijk kleinood in de collectie van het Scheepvaartmuseum. In 1916, in een 
donkere en koude oktobernacht, torpedeerde de Duitse onderzeeboot UB 13 het 
Nederlandse passagiersschip s.s. Tubantia voor de Nederlandse kust. Aan boord 
bevond zich onder andere mevrouw Kuhn met haar 8-jarige dochter Gerda. In 
luttele minuten werden passagiers door personeel van de Koninklijke Hollandsche 
Lloyd in reddingsloepen geplaatst. In de paniek en haast vergat moeder Kuhn haar 
kind uit de hut te halen. Eerste officier A. Vreugdenhil hoorde hiervan, aarzelde 
geen moment, rende terug naar de hut, haalde Gerda daarvandaan en plaatste haar 
in de reddingsloep. Vanwege haar dunne pyjamaatje – het was immers nacht -  
kreeg Gerda een deken omgeslagen.  

In 1999 kwam de zeer hoog bejaarde Gerda Ziegler-Kuhn naar het museum en 
bood mij dit dekentje aan voor opname in de collectie kunstnijverheid. Aan het 
object zelf is niet af te zien dat het een maritieme connotatie heeft. De 
aanwezigheid van dit dekentje in de collectie van Het Scheepvaartmuseum zal niet 
per se leiden tot herinterpretatie door historici van Nederland en de Grote Oorlog. 
Door de provenance – in dit geval zowel de achtergrond als de 
eigendomsgeschiedenis - weten wij van het belang van het object voor Gerda en 
haar ervaring met betrekking tot Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Het vertelt een persoonlijk verhaal. Juist om die redenen was het 
besluit het dekentje van mevrouw Gerda Kuhn voor verwerving aan te dragen - in 
alle bescheidenheid - een van de betere die ik de afgelopen 25 jaar als conservator 
5 Auslander, ‘Beyond Words’, 1019.
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onder vuur liggende programma Tussen kunst en kitsch. Ik kan mij echter niet 
herinneren dat Janssen of Van Os ooit over andere dan immateriële waarde hebben 
gesproken, terwijl de uitspraak over de waarde van een object  juist voor menigeen 
het hoogtepunt van dit programma betekent. 

Janssen stelde het voorwerp centraal, gebruikte het schilderij of andersoortig 
voorwerp als bron van kennis, gemaakt om volgende generaties informatie te 
verschaffen over de tijd waarin het object is vervaardigd en over de contemporaine 
mens en de gemeenschap waarin hij leefde. Janssen beschikte over het machtigste 
medium dat wij toen kenden: televisie. De fragmenten, bewaard in het archief van 
Beeld en Geluid in Hilversum en raadpleegbaar via Internet, hebben zeer beperkt 
betrekking op maritieme geschiedenis of maritiem erfgoed. Via 
trefwoordenonderzoek kwam ik slechts op twee verwijzingen met een maritieme 
connotatie: in de uitzending van 28 mei 1967 komen Ostia, de oude haven van 
Rome, en een viswinkel aan bod. Het zij hem vergeven.2 

In ‘mijn tijd’ bestond tijdens de studie geschiedenis voor het object als drager van 
informatie – of, meer algemeen gesteld – het gebruik van de niet-schriftelijke bron 
bij kennisoverdracht – tamelijk weinig belangstelling. Weliswaar vormde een 
bezoek aan toen nog Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum vast onderdeel 
van de opleiding, maar veel verder dan de bibliotheek kwamen wij niet. Dit is 
temeer verbazingwekkend wanneer wij ons realiseren dat gedurende het grootste 
deel van de geschiedenis der mensheid de mens juist niet-schriftelijke bronnen 
heeft gebruikt om emoties of gedachten te uiten – via materiële cultuur.3  

Laat mij dit punt verduidelijken aan de hand van het artikel ‘Beyond Words’, 
geschreven door de Amerikaanse historica Leora Auslander en verschenen in het 
gezaghebbende American Historical Review in oktober 2005. 4 In haar artikel gaat 
Auslander in op drie redenen voor historici om materiële cultuur te betrekken bij 
de analyse van historische fenomenen. Haar eerste argument heeft betrekking op 
zintuiglijke waarneming.  

2 Voor een interview met Pierre Janssen over de uitzendingen voor Kunstgrepen, zie: 
http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2011/juni/Interview-Pierre-Janssen.html.  
3 Bewustmaking van het belang van die materiële cultuur voor ons begrip van de wereld om ons heen is van eminent 
belang. Maria Grever is samen met Stefan Klein en Carla van Boxtel één van de meest prominente voorvechtsters 
van erfgoededucatie. Zie onder andere Maria Grever, ‘Dilemma's of common and plural history. Reflections on 
history education and heritage in a globalizing world,’ in: M. Carretero et al. (eds.), History Education and the Construction 
of National Identities (Charlotte NC 2012), 75-91 
4 Zie voor een uitgebreidere behandeling van deze materie Leora Auslander, ‘Beyond Words’, In:American Historical 
Review, (October 2005), 1015-1045. Auslander suggereert een tweevoudige benadering van het gebruik van 
voorwerpen als historische bron: de theoretische (wat is de verhouding tussen mens en object) en de 
methodologische (tekstuele/contextuele interpretatie van objecten, maar ook individuele analyse van objecten, los 
van context).  
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