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DE NEDERLANDSE WALVISVAART
IN DE ZEVENTIENDE EEUW

Hoewel het jagen op Walvissen met zeegaande schepen al eeuwenlang door de Noren en de

Basken Werd beoefend, begon Nederland zich pas in het begin van de zeventiende eeuw voor dit
bedrijf te interesseren.

Voor die tijd voldeden oliehoudende gevvassen als lijn-, kool-, raap- en hennepzaad in de

behoefte aan vetten. Met de bloei van de Republiek groeide de bevolking en steeg de vraag naar

lampenolie, zeep, kaarsen en dergelijke, zodat het lonend Werd om bronnen van dierlijk vet te

zoeken.

Zowel Nederland als Engeland werd in deze periode gekenmerkt door een grote expansiedrang
en ondernemingslust. Bij het zoeken naar een noordelijke doorvaart naar Agié, van belang voor de
specerijenhandel, was men tot de ontdekking gekomen dat de noordelijke wateren rijk Waren aan

Walvissen.

Aanvankelijk beperkte men zich tot de jacht op Walrussen en zeehonden en Werd wel traan

gekocht in het noorden van Noorwegen en Rusland. Gaandeweg keek men echter de kunst van de

Walvisvangst af van de Basken, die voornamelijk jacht maakten op de Groenlandse Walvis. Dit
traagzwemmende dier was vrij gemakkelijk te vangen en had een uitzonderlijk dikke speklaag.

In de eerste decennia van de zeventiende eeuw konden dicht onder de kust voldoendeWalvissen
Worden gevangen, die dan verder aan land bewerkt werden, o.a. op het Jan Mayen eiland en op
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Spitsbergen, Waar de Hollanders Smeerenlmrg stichtten, een traankokerij Waar in het seizoen circa

1000 man Werkzaam waren. Door klimatologische omstandigheden begonnen in de jaren 30

verschuivingen in het pakijs plaats te vinden, Waardoor de Walvisvangst zich van de kusten

verplaatste naar de open zee. Het Werd te omslachtig om de Walvissen ter plekke op de kust te

verwerken. Het spek Werd nu meestal in vaten meegenomen naar het vaderland en daar tot traan

gekookt.

Door de felle concurrentie met de Engelsen gedwongen bundelden een aantal voornamelijk uit

Delft en Amsterdam afkomstige ondernemers in 1614 hun krachten in de Noordsc/we Compagnie.

De Staten—Generaa1 verleende hen het monopolie op de walvis- en robbenvangst op de kusten

tussen Nova Zembla en Straat Davids. Dit octrooi Werd telkens voor een periode van een paar jaar

verleend. Terwille van de handelsbelangen stelde de Compagnie een minimumprijs vast voor de

traan en maakte afspraken voor een maximaal toegestane produktie.

In de beginjaren voeren er gemiddeld 18 schepen per jaar uit, die per seizoen elk zo’n vijf

Walvissen vingen. De Walvisvloot voer rond maart-april uit en keerde augustus-september weer

naar huis terug. In tijden van gevaar Werd de vloot op heen- en terugtocht geéscorteerd door een

aantal oorlogsschepen.

Tussen 1625 en 1630 waren de traanprijzen laag, zodat er minder schepen uitgereed Werden.

Daarna verbeterde de situatie weer. Er Werden meer Walvissen aangetroffen en de traanprijzen

trokken aan. Het Was dan ook niet verwonderlijk dat de belangstelling voor de Walvisjacht steeg.

Ondernemers die niet tot de Compagnie behoorden zagen nu hun kans schoon, daar het octrooi

alleen betrekking had op de kusten en niet op de open zee, Waar in deze periode de meesteWalvissen

werden gevangen. Dit betekende het einde voor de Compagnie. Hoevvel het octrooi nog tot 1642

van kracht Was, viel de Compagnie eind jaren dertig reeds uiteen. De Walvisvangst Werd nu een

strikt individuele onderneming, waarbij ondernemers uit de Zaanstreek, die veelal grote ervaring

hadden omdat zij vroeger zelf bij de Walvisvaart betrokken waren geweest, de boventoon gingen

voeren.

Het aantal schepen dat per jaar uitvoer groeide tot ongeveer 100 in de jaren zestig tot 200 51 250

in de topjaren van de walvisvaart, in de periode van ca 1680 tot 1725, toen per jaar zo’n negen

a tienduizend zeelieden Werk vonden op de Walvisvaarders. De walvisvaart Werd na 1660 steeds

meer een gespecialiseerde bedrijfstak. Ondernemers hadden vaak ook belangen in nevenaktiviteiten

als scheepsbouw en -reparaties en traankokerijen.

In de achttiende eeuw ging de Nederlandse Walvisvangst sterk achteruit, voornamelijk te
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l.1i':‘u l’11*1cr'sz. \'cr.~"c/.v1r1'w'. [Jamil met 1/u!nz‘zz1'uL'm"1’/zxm /’1'c!vr

cu l>’.1.~'!1'.1w1 Lum I/Ll,-/LIL’). up /201 c1'/.u1¢/ /'01“/Ac/1um‘I. (J/v /wt /}m11r1'.~'

_~‘I.r.m 1/rim’ /er)/ems", 1/11' /Jvl :4":/:'1'_<.</u’/0 tut tmmz :'ur:u<'2'/0021. /)0
tun! rec/.v1.\" um /wt /}m11r1‘.< is /1v_<lcma' Tum‘ /cu1'/>c>1<:.'crL'/.1.m1l>c-

</01 01 1/1'¢'m/1' Iv-:‘v)1_< .1/s 0211/or/cmizwz torn‘ (/0 Jr‘/M’/k/¢')'_~'. ()/> (/0

;'1mr_qm;1</. /)1] can r1“/_ zullvn mu! Mxmn, .<l.z.11 </c n1c¢'.»'lw"/c)1c<’/.1!

Lam 1/v /er)/c¢'r1'/‘ tc pmtwl mu! 1/1' !m.1)1m<'1'<'r_ ¢/11' zum slm/.~’z."¢'_q¢'

twuzzi"/.1! nznusr /mm/cu up 4/v /c:¢".u1!1A1ciI on do /czpu/1'!v1'! Lam 1/1' ' '

inzmz/>2~m/11/cm’.

wijtcn ‘.1-an dc vclc m>r]<>;_;cn. Ann dit bcdrijf, dat ccuwcnlang stcrk tot dc verbeelding hecft

gcsprokcn van\vc;_;c dc rumantick \".1n dc jacln op con SpCC[;lCLl]'.1il‘, bijna n1-.1gisch dier ondcr barre

omstandighedcn, kwam rond ISOO can cindc. Hocwcl andcrcl-.1ndcn doorgingen met dc \v-.1l\'is\".1art

is doze aktivitcit in Ncdcrland nooit mccr opgcblocid.
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DE WALVISVAARDER PRINS WILLEM OP
DE NIEUWE MAAS BI] ROTTERDAM

Licvc Pictc1's‘/A. VcrschL1ic1‘ (Rottcrd-.11n ca 1630 — I686) \v;1s dc zoon van ccn schccpsbccldhou—

xvcr on k\v-am '/.0d0cndcv.1] vrocg in Jain"-.1ki|1g111ct schcpcn. Voordat hij schildcr\vc1‘d trad hij cnigc
tijd |-.1n;; in dc voctspurcn van '/.ijn vxldcr. Hi] ’/4&1] in dc"/,0 pcriodc do licfdc on ;1a11dac]1tv0orscl1cpc|1

on allcs \v-at mot dc '/cc to makcn hccft <>p;;cv-.1t hcbbcn, die '/Aijn latcrc schildcrijcn lxcnmcrkcn.
Hct schildcrii stclt ccn \\';1|\‘is\'.1a1'dc1"v<>01‘<>p dc Nicuwc l\"la-as vour Rottcrdmn. l)itsc11ip, con

fluit, is links up do v0n1';;1'0nd ;1f;_;clwc1d. Hot is hc1‘kc11baa1‘ als \\'a]\'is\";1a1'dcr' -.1-an do 14111.; met
slocpcn 0vc1']1ct achtcrdck cn;1;1n dc\'];1§.;111ctcc|1 -.1fbccldi11§_; van can \\'al\'is;1an dc;_',1‘u1c111;1st. Op do

spiqgcl is dc n.1a1n P \Y’i|lc1n to I0‘/.cn. I)c'/.c bcnnming slaat up Prins \Vi1|cn1 Ill, van I671 tot l7OZ

St;u{hoL1dc1'\'a|1 H0|l;1nd on Zccland cn van 168‘) tot l7OZ Roning van (}1'0ot Britt;1nniL‘cn lcrl-and.
[)0 spicgcl xvordt gcsicrd door ccn ;1fl1ccldin;; van \Vil1cn1 Ill mct dv.1-m‘b0\'cn /ijn \v-apcn,

\';1st§_§cl1m1dc11 door t\vcc lif_§§_§L‘l]L‘lL‘ lccuwcn. Hot schip fun;_;ccrt blijkcns do \'la§_;\'0c1‘i11g — dc mud-
\\'it—b]au\vc \"l;1§_; mcl walvis up dc wiltc bmln van dc gmtc Inast ~ als ad1ni1".1a|ssc]1ip van dc

(}1‘<>c11l;111dsc vluut. \”'.1n hct ;1c|1tc1‘sc|1ip \\".1ait dc l’1‘insc\'l-.1§_;, van do f0|\kcstc11:_§ dc Ncdcrlamlsc
gcus cn vvimpcl cn van dc lmc§_;sp1"ict dc vl-.1; van dc Staten-(}cncr;1;1], tcn lclvcn dat hot

[‘,~(.L.L. />1-L.,(.,V_ \-L.,._\.(/_,,,,~(,,. ‘/\>(,m.,({L,,,, M /,,_;O_ ;1d|ni1".1;1]sschip hot bcvcl \'()L‘l'dL‘ ovcr do gchclc \\';1|\*is\"l0ot die (L11 j‘1.11' \v.1s Llilf._‘,L"/.L‘iI\l. /\.1n dc
/(>(\’r»». l)¢- znz/1-1'_<;‘.z.1>1/¢-r I’;-1)/_v \\"///um (J/7 ¢/c l)k‘.!v;I‘1l]\§‘l]];1k§tilS‘ ccn vI.1§_§Lc'/.icn n1ctdcl<lcu1"cn van R<>t1crd-aln, |m>;_'_c|ijl\1c|1 lckcn (Ln \|c»u]1ippcr nil
\v/vclrzuu \/.m\' /11‘/A /\'o1/um/‘ml [Mu/0 ‘)5 \* /-KC (HI ' ~

‘ . ‘ " , . ' ‘ ' . ' do/.0 st-ad ;1'rl\'m11st1<' \v.\s.
(1¢'.~'/~/1ccn/ /4. \w1\‘c/Jzzzcr. //w‘/comm." /".21~¢'/>1‘ h
/,,.,'.;.(‘T‘(,//L.(_m,_ ‘\ \\'.1l\'is\'lotcn vocrc11 Jltijd in .u|mi111;1]scl1;1p, d.\v./. dc vlnul vvcnl lu-;_;c]ci\| down-0:1 .ul|ni1".1.1],

_q¢'/1>m'¢/¢'r.~* \Im I/.I)'/vZ(’)' n/I /wt c1'/.1m/ /‘_L'14/I(')1(m)'!.

/1/'1/\‘»‘ "/’ ‘IF 1""”'.‘4""”f/ I/1' /"‘/4)“ \\4'1‘//<"’1»__¢//1' -H” ccn \"icc—;1d111ir;1;1] cn ccn SCl]()Ll[—l7ii—l1.1C]1I, crv;1rcn c<mnn.1ndcurs dic \vc1"dcn .1.111;_'_u\\"u/011 d<><>1"dc
/11'! /rmwz /x. (}u/.n'c/ /121/cs 1/v !r.m21/co/cvr1/ 1:121 </0 ~ - ~ ,- ~~ - -- ~(JCCUHTIHllICL‘l'(IL‘l1 v.1n do (nm-|1|;1|1dsc \ 1ssc1"1 , bc.\1.1.1|1dc un dc l>c].1n~'r| lvslc lulcrs lcr \v;1l\"|s-T‘

>\cZv1c>'/wts<"b1]>1'x<l<-1'11 /(>4¢%’.mz1<;u/1-Q‘/1' >"1'/In/.1»); v;1.11‘I. l)rc|§_;dc cl‘ §_;c\".1;11‘ 1n \'crlmml lnct con up lmmlcn /.1|ndc uul‘|();_; of v.1n\vq_;c l)u|n|<crl\c1' of
Iv /11/'12 on ;;m1'1x1¢'/.1l¢/'\1,'</0 0/011'/1' 1'»!/1)! I.//~‘¥‘1'/;”"”‘/12 B;1l'|T.11'ii_\‘U /.CL‘l'u\'L‘l'.\‘ (L111 \\';1s]1L‘l ;_§c1)1'Lli]§L'1ii|& (1.11 (IQ \\'.l|\'i.\\‘]<mI IL‘\'C|1S con L‘_\‘C()I'lL' \'.1l1 u<n'|<>§,;slwu-
mu! 101 [0 JIIIS up .1!¢'211>u'.Y!. we .1/s <0 mu . - - .

/\>”m,m/‘ml "M (ML /M,’ ()m.”m/M./J //M‘. W t/L, du11§]\1u§_;. dn §_,v|L\ud \\LlLILI\.k'{()Ul (lg Admn.1]|u|1su>ll@5@s. I L l)()IIU:_;.\.\LhkPL.l? l7I.l‘Lh[L_l-1 an

1'21_gn1)1_'\':'.z/1:/(‘U111/1'//‘11'<'I1. \v.1l\"1s\'.1.11‘dcrs lmncn dc ;_;c\".1.1r|||]<sIc ’/nncs. I);1.1rn.1 l\crL1s1tc dc vc1x1m\\'<>m‘dc]nlvhcld bl] do
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vlagofficieren van de Groenlandvloot, wier belangrijkste taak het was te waken over de vloot,

ervoor te zorgen dat deze terwille van de veiligheid in verband bleef en weer tijdig op het

afgesproken punt zou zijn voor het rendez-vous met de oorlogsvloot voor de terugtocht. Zelf

beoefenden zij ook de walvisjacht.

De Prins Willem is een walvisvaarder uit de periode van de ijsvisserij, die rond 1670 begon.

Voor die tijd werden de walvissen gevangen in de baaien van Spitsbergen en Jan Mayen en in de

ijsvrije zee tussen deze eilanden. Men kon toen volstaan met schepen van de gebruikelijke

constructie, die ook voor b.v. de koopvaait werden aangewend. Toen de walvissen zich

terugtrokken in het drijfijs waren echter extra versterkte schepen vereist voor de jacht. Het meest

geschikt hiervoor waren de rondgebouwde fluiten, waar het ijs gemakkelijk rond gleed. Behalve

door het aanbrengen van zware berghouten zorgden ook de verdubbeling van de scheepshuid en

inwendige versterkingen tussen de spanten voor een bescherming tegen de zware druk van het ijs.

De Prins Willem moet in het begin van de ijsvisserijperiode zijn gebouwd. Het schip heeft, in

tegenstelling tot de andere walvisvaarder rechts op het schilderij, nog een galjoen. Een dergelijk

galjoen was echter nogal kwetsbaar en werd daarom al spoedig weggelaten, zodat het schip

uitsluitend een zware ronde voorsteven had, die beter bestand was tegen het ijs. Hoewel de Prins

Willem al een fluit is metminder ver ingehaalde boorden, zoals ook bij de 18de eeuwse bootschepen
voorkomt, heeft het schip nog geen brede, halfronde bovenspiegel en heeft de verbreding van het

bovendek zich nog niet geheel naar achteren doorgezet.

Opvallend is de wijze waarop de twee sloepen aan de galg hangen, niet rechtstandig, maar

gekanteld met de bodem naar buiten en extra vastgesjord. Waarschijnlijk is dit gedaan om de twee

naast het schip liggende Rotterdamse ponen de gelegenheid te geven dichter langszij te komen en zo

het lossen gemakkelijker te maken. Een van de ponen, met spriettuig en staatsie, ligt te laden en de

andere poon, eveneens met spriettuig, maar zonder staatsie, komt terug van de traankokerij, links

op het schilderij afgebeeld, en maakt zich gereed eveneens langszij te komen. Om het risico van

beschadigingen te verminderen heeft het de zwaarden afgenomen. De zeilen zijn gestreken, want de

schepen worden van en naar de traankokerij geboomd. Ponen werden veel op dc Zuidhollandse en

Zeeuwse wateren gebruikt voor de lossing van zeeschepen.

Aan de andere zijde van de Prins Willem ligt een van haar vangsloepen.

Achter de walvisvaarder zietmen de rijsdam, die in 1648 door de stad Rotterdam was aangelegd

als stroomgeleider om de diepte van het water voor de stad te waarborgen. De tussen de stad en het

eiland Feijenoort gelegen zandplaat was zodanig gegroeid, dat de scheepvaart erdoor gehinderd
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[41'c:'<' /’1'cIcrsz. \'w'.<("/.v111‘w'. lfcn 1.x:/1'/_~'z'.z.m/vr 0/> 1/1' .\V/'¢'1r;.'¢'

.\l.ms /11'/' /\’0I[¢'m'.m1. 1)m’/0, 8‘) .\" ll} cm. I)/.,].lLI(/ti//)/)1-Al .\/zmwm
of ;1r!.
()/> ¢/1'1 _<c/.v1'/1/0'1’/' is L’£‘L')1L'L‘H.\' dc 1711.1)!/\‘u/\‘¢'r'!A/4 up /*<'1'/'wmm"!

‘I/_<\'L’/ICL’/1/, mot can ‘Luz/-L‘1'sz'.mr</02' 1/11' </1' Z‘/‘I3’ zum 1/u »z'!'u'— -
.u{n11'm.1/ vz'um't.

word en hct Zuiddicp Lusscn dc zandp]-.1;1t en hut ciland hct bclangrijkste stroombed van dc rivim‘

drcigdc tc Worden tun kostc van dc \v".1terdicptc voor Rottcrd-.11n. I-let eiland Feijcnoort was sinds

1591 voor twccdcrdc cigcndoln van dc stud Rottcrdaln. Om dc nicuwe dam tc kunnen bouwen in

her Zuiddiep mocst dc stud het restercnde dccl van her eiland kopcn van het Alnbacht van

Ijssclmondc.
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l"cijcn00rt had bchalvc con bclangrijkc functic in dc sin-001111"c§_;cli|1;_; van do rivicr 00k ccn

dircctc cc0n<>1niscl1c bctclvcnis v00r dc stad R0ttc1‘dan1. ln hct middcn van do l7dc ccu\v lwsmnd

hot ciland n0§_; voornamclijk uit 1,101"/.cn cn aanvvasscn. In I64‘) st0nd do \’r0cdsc11ap van R011cn|a|n

cnigc (}r0cnlandrcdcrs t0c 0m 0p I‘cijcn001"t ccn traank0kc1'ij to vcstigcn. Dc stad lict daarmc hct
tcrrcin \'crh01_;cn on con havcntjc a-a11lc;;gcn. Dc/Ac t1'aank0kcrij kan nict erg Ian; bcstaan |1cblw11,

want in 1662 pachttcn dc gcbrocdcrs Pictcr on Bastiacn van Harlacr hot gchclc ciland v00r con
pcriodc van Z5 jaar 0m or vcc to wcidcn. Als bcpcrkcndc bop-aling bchicld R0ttcrda1n /ich cc|1tc1"]1ct

rccht v001' 0m aan dcrdcn tocstcmming tc vcrlcncn t0t hot 0p1'ic1nc11 van con traank0kcrij. Dc’/,0
luvam or 0011 daad\\'c1"kc]ijl\', want in I664 ln*kl;1;1;;¢k*11 dc gcbrocdcrs Van Harlacr '/,ic|1 0vcr do

. .- . . .. , .-
0vcr]ast van do nlcuvv vcrrc'/on t1'a.1nk0kc1"1], 1n dc v0]ks1n0nd 00k vvcl stlnkcrn gcn0c|nd. /,1]

vol"/0cl1tcn hot bcstuur van R0ttc1‘da1n 0m v00rt-aan /clf, met uitsluiting van allc amicrcn, hot

traan1&0kcn 0p hot ciland tc m0§.;cn ui10cfcncn. I)it \'L‘l"/,()Cl& \vcrd \'00r§_;clc§_;d aan do rulers tcr
\\'alvis\'aart cn dc k00p|icdcn dcr stad, div t0cstcmmin;_; \"crlccmlcn, mits or aan lwpaaldc

v00r\\'aa1"dcn van uitrustin§_; \v¢-rd v0|da-an. Iir m0cst ccn good fm-nuis ;;cb0u\vd \v01'dcn cn ccn

|00ds opgcricht \v0rdcn, ;_;cscl1il\t v001‘ hot kuipcn, dc opslag van spck on traan cn als l0§,;ics v00r do

arbcidcrs. Dc rcdcrs van R0ttc1'dam warcn bcrcid 0m \'iifstL1ivcrs to bctalcn v001‘]1ct uit|\0l§cn van

ccn k\vartccl (vat van 132,8 liter) traan.
Vanvvcgcdc001'l0gmcL I{n§_;cland vocrcn or van I665 t0t I667 goon \valvisvaardcrs uit, '/,0dal dc

gcbr0cdc1‘s Van Harlacr aanvankclijk nmcitc 11-addcn do tcn §.;cv0l;;c van dc t1'aank0kc1'ij vcrl100;;dc

pacht van Iicijcnoort 0p tc brcngcn. Na 1667 brakcn cchtcr v0<>rsp0cdi;;cr tijdcn aan, mct

uitzondcring van do jarcn I671 t0t cn mct I674, t0cn or wccr goon schcpcn uit'/cildcn van\vc;_;c do

00rl0§_;1nct I31"ank1‘ijk on I5,n§_;cl;111d. V001'a| 1683 was ccn topjaar v00r dc \va1visvaa1‘t. Iir v0crcn t0cn
Z42 \va1visvaardc1‘s uit, \vaarvan 33 afkolnstig uit Rottcrdaln.

Dc traankokcrij m0ct kort na 1684 vcrdwcncn zijn, cnkclc jarcn v00rdat do pachtpcriodc

0fficiccl aflicp. Dc Rottcrdamsc Vr0cdsch"ap bcsloot n.]. in dat jaar hot ciland Fcijc1m<>1‘t mct cl‘/Acn

to bcplantcn, hctgccn dc stad lnccr 0pbracht dan vcrpachting. Hot ciland l<0n t0cn 00k nict moor
bcwcid wordcn. Hot schildcrij moot dus van v001‘ doze pc1'i0dc datcrcn, \vant 01' g1'aastn0;_; vcc on or

is nog nicts to bcspcurcn van cnigc cl"/.cn"aanplant.

Dc traank0kcrij is in v0l bcd1‘ijf;1fgclwcc1d. Dicht aan dc<>c\'crlig;;c11 con aantal vatcn tr-aan mot

d'J;1l‘;1ChICl‘ stapcltjcs uit;;ck00kt0 vvalvisvinkcn, vvaaruit 0.a. lijm word bcrcid. Sj0u\\/crs d1".1;;c11

iuist ccn baar mct nicuwc vinkcn aan. Bij dc kwartclcn traan vindt con gcsprclv pl-aats tusscn dc

|nccstc1‘lmccl1t van do kokcrij, die aan hot h00fd stond van do produktic, cn dc traanrocicr, dic van
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.1lm{e/ Til)! 1/1-_/'/111'! />1-mt \\"///em 1-rm ()m»/_qt'. (,1: st;1ds\ve§_;e toe/iielit uitoelende op l1L‘[ tappen van de §_;el&ool<tet1‘a;1n en die l<\valiteit en k\\'antiteit in
H’ 0' Ml.“ ‘.‘” ‘f."/“’"“"‘”‘l‘.l ”” ‘l‘ /‘”‘ " /" ”"‘/‘ de gaten moest liouden. l)n laatste was vooral van l7L‘l;1l1L§()I11 de lioeveellieid impost vast te stellen
tum 1/e 1/sz'1s_~'w‘1/, re ;'¢'r_<;e/1//veil me! /rel 11/» /wt . ‘ .. . ‘.
_\.(./‘,1-/t/t,m Um /4/-(M, \-Cm./_””-(,7. Wm. l/U /‘W/t. W” die nan de ontv;1n§.;er dei ;1ee1|n/.en verseliuldlgd \v-as. l)1t nmbt \verd gepaelit van de stad.

/\"'”""‘/"'1 ‘I./i‘<<'/"'<'/I/1' ~“¢‘/-'1’/’<_ /)1’/1' /~I1¢”1' H‘/-’<'/’1'>1 Aeliter de stapels uit§_;elsool<te vinlxen wordt de tnmn uit een koelbalx via een goot in de vaten
/.n1¢/</('21 geerz /citrus/1i1.z1' _<;.1//0021 weer. 22min‘ 21:15;

1r1'I_~‘/111'Iem/ een rmzde £‘(m)‘SIt'Z‘L')1.
getapt. l)‘.1;1l'JCl1IL‘l‘ is een tent te '/.ien, \\“.t.u'in de kuipers l‘lLll1 m~.1teri;1len opsloegen en \v;1arin /.ij hun

A\v(,t{L,,./M‘/_\t 1/I-_\.,m.IA_\_(./A, 5-L./V,(,(,/mm,.,m1N,m,,_ A.\,,,_ werlx deden, bestaamle uit l1C[ eontroleren, eventueel vernieu\ven en n-.1 vulling LllCl1ISl;1JtI1 van de
.\'[('7'l{iI))l vaten. De tent diende ook als onderlxomen voor de arbeiders op de lsolxerij. De door de reders in

I664 voorfgestelde loods is dus l3llil§lT.1;1l'l1lCI gebouwd. lien tent lmd l'lL‘[ voordeel dat men hem lson

;1llvrel<en als l‘lL‘I sei'/.oen was -aligelopen om /,0 selmde door lioge \vaterst.1mlen op liet la.1;;gelq_;e11
lieijenoort te vermijden. Alleen de kolserij lag op een verlioging; de overige aktiviteiten moesten op

de omringende \veil.1nden plaats vinden.

Het tr;mnlu>ken ’/,elf§_;ebeu1‘de op liet eiland in de open lLlCl1[ en niet in een algesloten ruimte,
'/to-.1ls elders veelvuldig pl;1;1tsvoml. Blijlxlwanr lag Iieijenoort zo ver van Rotterdam at, dat l1et niet

nodig \v;1s iets nan de stanls te doen. Het lioog opgemetselde lornuis met rokende SCl1()()l‘S[L‘L‘l"l is

links van de kuiperstent -.1'r';;elweeltl. Op l1L‘[ fornuis, dat meestal twee traanlsetels lmd, sta-an drie
kokers. De meest linkse stort de spekvinken in de lsetels die door de siouwers ttangevoerd worden.
De reelits imast de SCl1()()l'S[L‘Cl1 staande lxolser laat de uitgekookte \v;1lvisvinken via een goot in een

“ vinl<enb.1l\' gliiden. l)e'/.e vvorden weer door sjouwers n.mr een plek aeliter de vnten met tr;1;1n

' al; §_;ebrael1t. I)e meest reelitse koker sehept de traan uit de ketels in gedeelteliik met water gevulde
ll koellmklxen. Via een overlimpsvsteem komt de traan tenslotte in een lmk, van w;1;1ruit de vloeistol
I‘-“'*: - via een goot in de l<\vartelen wordt overgedtutn. De lsuiper sloot vervolgens de vaten, die d;1arn;1

‘ klaar waren voor de verkoop.

Tussen lierenoort en I sselmonde lie w l‘lC[7.\\".1l1C";1I. De l7ll‘lI1L‘l1\“.1;1l‘I m.1.1l&te voor-.1l v.1n de/e
1 . l n

t oor~.;an§_; gt 71111 ' om t -lngere \';m1'\ve;; ront 1 e rnst '1m en t e '/‘ant mt te vermnt en. tren mg

werd er stri'd vevoerd tussen de l7L‘l;1l1"l‘lL‘l7l7L‘l1LlCI1 in de l;1nd.1-.1n\vinnin en de sel1eewv.1;1rt over de
I T5 1'5 h l

\'I';l;1f.§()ll1L‘IZ\\';1l1L‘§_§;1[;1lLl;lI'| n1et;1l;_;esloten moest \vorden. l)1tl1eslu1t \verd p.1s in ISOO genonien.

()wl1etsel1ilderi' is de in"-.1n~' van liet '/,\v;1ne~i.1t ;1Cl‘l[L‘I'LlL‘ \\';1l\'lS\';1;1l'tlL‘l‘CH de tr.1.1nl<ol\eri' te /ien.l :-» r» :-> l

Aeliter l‘lL‘l '/.\v.1ne;;.1t is de belmste oever van l_]sselmonde te /ien met emge |\r|lil»en en verderop

liet ow l\]1tendreel1t Heleen tolliuis voor liet voetveer n.1;1r Rotterdam. Van liet tolliuis reden del 1'7 T1

p<>st\\';1§J,ei1s n.1.1r /\nt\verpen. lir ligt een veerseliuit nan de vval.

/\;1n de over"/i'de v.1n de Nieuwe l\‘l".1;1sli"t Rotterdam. Vanuit \vesteli'l<e l'lCl‘|[ll‘|" '/ien \ve eerstI F7 I \“\

l1L‘I vlalx .1;1n de rivier §.;elt';;e|1 Uosundiseli Huis, met ver oostelnk \';1i1tle|11;;;1i1§.; van de Leuvelmven.
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Vcwolgcns onnvarcn we dc molcns P0/1'/mmiz cn Omzzjc/100221, die in \vc1'kclijkhcid\\'cs1c]ij|< \".1n 1101

Oostindisch Huis stondcn, nabii do \Vc$tc1' Nicuwc Hoofdpoort on dc uitgang van do l,cu\"ch.1\"cn.

V001‘ hot Oostindisch Huis is dc mond tc zicn \".1n dc Oudc Haven on \'cr\'01gcns dc I\’0m2m/on, wok

wel dc Roodc Lcczrzc gcnmund, '.1'.1n hct Bocrcg-.1t. Dczc lmvcn lag buitcn hot ()ostbol\vcrl< cn was

ccrdcr in dc l7dc ccu\vdcligpl;1;1ts van dc Rottcrdamsc l1‘.11'in;_;bui‘/.cn. Gchccl rcchts is tcnslottc hct

Admi1‘alitcits1n‘1"‘1ziin tc '/(ion dat nan hot cind van hot Bocrcgat stond. Hicr bcvondcn xich wok donbn q

wcrvcn van dc Admiralitcit on dc Qostindischc Colnpagnic.

Rcchts ligt bij hct p;1;1l\vc1‘k nan dc kant van dc stad ccn \val\'isfluit met slocpcngalg over hct

;1Ch[t‘1‘SC]1ip. Dczc \\".1l\'is\'aa1"dc1'isal gclost on dc vlcct, inclL1sicfdc ulngslocpcn, '/ijn al van board.

Als laatstc groct aan dc l’r1'ns \\"1'//em lost hct cnkclc saluutsclmtcn, hct gcbruikclijkc afschcid van

een admiraalsschip van do (1r0cnl;111dsc vloot.

Midden op dc Nicuwc Mans wurdt ccn oorlogsbodcln, mct wimpc] A-an dc grate stcng, ric|1tin§_;

B0c1'cg.1tgcb0cgscc1‘ddoorcnkclc slocpcn. I)itscl1ipl1ccftnmgcliik samcn mot no; cnkclc bodclns

c0n\'00i vcrlccnd nan dc \va]\'is\'l00t.

Vlakacl1tcrditf1'c;;;1t is ccn \".1artuig mct cnkclc mast to '/‘ion, dat zich voordoct als ccn iacht cn

dat mogclijk 00k bii do co|1\'0<>ic1'ing bctrokkcn was. Vcrdcr wcstclijk zcilcn ccn d1'ic111;1stkuop-

\".1a1'dijfrcg;1t cn ccn \'-.1.1rtui;; mot cnkclc mast, dat \v;1a1'schijnlijk iuist dc Lcu\'ch;1\'cn hccft \'crl;1tcn.

Tcgcn dc rijsdam nan liggcn twcc bcitclakcn mct gcdccltclijk gcstrckcn zcilcn. I)a;11' up do

l-1'c1'c l’1i'!cr_~"z. \'cr.\‘c/.r111'ur. 1)cm1‘/mu! /JUI pr0_f}l'/ Lam /\’u!!¢'r—

(lam, mu! -1'./.21.)". /Jul (_)(>_~*!1‘21¢I'1',~‘<"/.1 lllris, <l'cn1mu/Lum </c Om/1'

lltzvvzz, 1/c mu/ens [)0/1‘/mm): an Ont)!/¢’/Ir><)HI, </v Rmmm/('21

L_..._.-.,.. - - ._--- I mm /JUI l>’uurcg‘zr on /.101 .1zlnzin1/iu'1'tsnmg‘zzi/)1.
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voorste aak een kruiwagen staat en achter het achterste vaartuig een zinkstuk van rijshout is te zien,

lijdt het geen twijfel dat hier aan versterking of herstel van de zo belangrijke dam wordt gewerkt.
Achter cle aken ligt een roeivlet met jagers, die jacht maken op watervogels.

Geheel op de voorgrond rechts naderen twee vletten met vissers, die op weg zijn naar hun stek

langs de oever van Feijenoort. Opvallend is de aanwezigheid van een vrouw voorin de achterste vlet.
Zij heeft mogelijk gebruik gemaakt van de bereidwilligheid van de vissers om haar naar Feijenoort te

brengen om waren aan de arbeiders van cle traankokerij en de schepelingen van de Prins Willem te

slijten. De beide vaten in de vletten zullen wel bier bevatten. Achter in de voorste vlet liggen de

visnetten. Daarop ligt een zwaard, clat wordt aangebracht als de vlet het zeil opzet.

Voor de datering van het schilderij zijn twee zaken van belang, het gegeven dat er een

traankokerij was op het eiland Feijenoort in de periode 1664 tot circa 1684 en het schip Prins Willem
zelf. Gezien het feit dat we hier duidelijk te maken hebben met een walvisvaarder uit de

beginperiode van de ijsvisserij kunnen we de periode van het ontstaan van het schilderij nog

inkrimpen tot circa 1670 — 1684.

In deze periode komen in de archieven twee walvisvaarders voor met deze naam. Het eerste

schip komt op 15 april 1670 voor in de notariéle archieven van Zaandam als ”een fluijtschip, eertijts

genaemt Huijs te Buijren en is nu genaemt Prins Willem”. Dit schip was eigendom van de rederij
Aris Cornelis Mataris te Zaandam, een koopman die in financiéle problemen geraakt was en bij
rechterlijk vonnis gedwongen werd de Prins Willem in onderpand te geven aan zijn sehuldeiser, cle

Amsterdamse makelaar in walvisvaarders en reder op cle Groenlanclvaart Dirck Hensbergen. Of het

schip daadwerkelijk in hanclen is gekomen van Hensbergen is niet zeker; wel staat vast dat het vrij
spoedig daarop terug kwam naar de Zaanstreek en eigendom werd van de rederij Claes Gerritsz.
Ouwekees. Deze Prins Willem raakte in 1678 bij Groenland in het ijs bekneld en verging.

Het tweede schip van deze naam wordt het eerst genoemd in 1682, in een koopakte eveneens in
de notariéle archieven van Zaandam. In de akte wordt melding gemaakt dat dc scheepsbouwer

Heijndrick Dircksz. Sluijck een fluitschip genaamd Het Bonte Paert voor de som van 10.950 gulden

verkoopt aan ]acob Teunisz. Windigh, koopman en walvisreder uit De Rijp. De oplevering zou in
het voorjaar van 1683 geschieden, zodat het schip uit kon varen met de Groenlandvloot. Dit schip

was mogelijk oorspronkelijk voor een andere opdrachtgever gebouwd, die niet aan zijn financiéle

verplichtingen kon voldoen. De nieuwe eigenaar verandercle de naam van het schip in Prins Willem

en liet het beeld op de spiegel aanpassen.
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In de tweede helft van de jaren 7O van de 17de eeuw Werden er echter in de regel geen

Walvisvaarders meer gebouwd met galjoenen, zodat we mogen aannemen hier met de eerstge-

noemde Prins Willem te maken te hebben. De mogelijkheid dat er twee schepen met dezelfde naam

in dezelfde tijd voeren moet onwaarschijnlijk Worden geacht, omdat men bij berichtgeving omtrent

vangst of schipbreuk dan niet zou Weten om Welk schip het ging.

Bovendien zijn in dit verband de schildjes met het koopmansmerk interessant, die als

herkenningsteken op de boeg van de sloepen aan de galg en op de te Water liggende vangsloep zijn te

zien. Dit merk vertoont een vertikale baan. De broers van de reder Claes Gerritsz. Ouwekees,

Cornelis Gerritsz. ]ongekees en Cornelis Gerritsz. Ouwekees, hadden een dergelijk koopmans-

merk met een vertikale baan met daarop respectievelijk de schacht van een pijl en een anker. Het is

mogelijk dat het op dit schilderij afgebeelde schild het merkteken voorstelt van Claes Gerritsz.

Quwekees.

Het feit dat een Zaans schip de Maasmond binnenvalt en niet Texel is op zich niet vreemd.

Hieraan kunnen economische redenen ten grondslag hebben gelegen — in Rotterdam Werd mogelijk

een hogere traanprij s betaald of Werd het traankoken goedkoper en sneller afgehandeld — maar ook

de Weersomstandigheden kunnen een rol hebben gespeeld.

Omdat het hier vrijwel zeker om de vroegste Prins Willem gaat, kunnen we de periode van

onstaan van het schilderij nog nauwkeuriger afbakenen. Het schip moet in de periode van 1671

(1670 komt niet in aanmerking omdat de Prins Willem op 15 april nog niet was uitgerust) tot en met

1677 als admiraalsschip hebben gevaren. De aren 1672, 1673 en 1674 vallen uit vanwege de oorlog,

zodat overblijven de jaren 1671, 1675, 1676 en 1677. Helaas zijn de archieven der Gecommitteerden

van de Groenlandse Visserij te summier bewaard gebleven om hierover uitsluitsel te geven. Het feit

dat er op het schilclerij ook een Walvisvaarder van het latere type zonder galjoen is afgebeeld, maakt

het echter aannemelijk dat het schilderij na 1675 is ontstaan.
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