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Inleidend woord vooraf

Eigenlijk zijn wij op het eerste gezicht als auteurs een vreemde combinatie 
om samen een boek over de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart te 
schrijven: een historicus en een archeoloog/fysisch geograaf. Maar toch min-
der vreemd dan het in eerste instantie lijkt. De eerste van ons beiden is ma-
ritiem historicus, sterk geïnteresseerd in de sociaal-economische kant van de 
zeevaart en in de jaren zeventig met studenten van de Universiteit van Leiden 
onderzoek doende naar bevrachtingscontracten van koopvaarders, die in het 
midden van de zeventiende eeuw op walvisvangst gingen. De tweede van ons 
beiden, zeer geïnteresseerd in ecologische processen in het poolgebied, be-
gon eind jaren zeventig bij het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit 
Groningen aan het Smeerenburg-project en organiseerde in dat kader drie 
expedities naar Spitsbergen voor archeologisch onderzoek gebaseerd op ge-
gevens uit Nederlandse archieven. Wij kwamen met elkaar in contact toen 
dit Smeerenburg-project resulteerde in een promotie, dat het verblijf van 
Nederlandse walvisvaarders op de westkust van Spitsbergen in de zeventiende 
eeuw tot onderwerp had.

Wij hielden hierna contact. Ons beider belangstelling bleef uitgaan naar de his-
torie van de walvisvaart en naar de materiële overblijfselen ervan, ook op Jan 
Mayeneiland. Dit leidde tot een aantal eigen publicaties. Na ons beider emeri-
taat kwam de gedachte op een overzichtswerk over de Nederlandse betrokken-
heid bij de walvisvaart door de eeuwen heen te schrijven. Dat was ook al in 1972, 
1978 en 1979 gedaan door de Zuid-Afrikaanse economisch historicus Cornelis 
de Jong in Pretoria. Hij publiceerde in eigen beheer zijn driedelige Geschiedenis 
van de oude walvisvaart dat de walvisvaart in de zeventiende en achttiende eeuw 
uitvoerig behandelt op grond van de toen bestaande literatuur en vooral ook 
op eigen archiefonderzoek. De Jong zorgde hiermee voor een stevig en breed 
fundament voor verder onderzoek. Dat gebeurde, want zijn boeken werkten 
inspirerend. Verschillende auteurs namen de uitdaging aan. Het was vooral 
Piet Dekker, docent in Schipluiden, die over een reeks van jaren in een groot 
aantal doorwrochte artikelen en ook in enkele boeken de lokale betrokkenheid 
van diverse dorpsgemeenschappen, ook op de Noord-Friese Waddeneilanden, 
vastlegde. Ook van Terschelling, vanwaar de eerste contacten met Straat Davis 
werden gelegd. Dit nog vrijwel onontgonnen vangstgebied analyseerde in 1995 
Jur Leinenga in zijn dissertatie. Daarnaast begon Ineke Vonk-Uitgeest met 
haar onderzoek naar de betekenis van de walvisvaart voor de Waddeneilanden, 
met name voor Texel. Eerder al had Frank Broeze aangetoond hoe kansloos 
de Nederlanders in de negentiende eeuw waren bij de walvisjacht in de Grote 
Oceaan. Joost Schokkenbroek legde in 2008 in zijn proefschrift vast welke po-
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gingen in de negentiende eeuw verder waren gedaan de grootschalige vangsten 
uit de twee voorgaande eeuwen te evenaren. Ook de walvisvangst na de Tweede 
Wereldoorlog in Antarctische wateren vond haar beschrijving in twee boeken. 
Wat betreft walvisvaart in naburige Europese landen zijn eveneens verschillen-
de studies verschenen, onder meer van de hand van Gordon Jackson. Voor on-
derzoek naar de moderne walvisvaart was de publicatie van het overzichtswerk 
History of modern whaling van de Noren J.N. Tønnesen en A.O. Johnsen in 1982 
van groot belang.

Wij hebben het nu gewaagd op basis van bovengenoemde en nog andere auteurs 
met hun publicaties en ook gebruikmakend van eigen onderzoek dit overzichts-
werk te schrijven. Daarbij hebben we de geschiedenis van de Nederlandse wal-
visvaart globaal in vier delen of eeuwen opgesplitst, daarbij ook uitgaande van 
ons beider expertise naar tijdvak. Het eerste hoofdstuk behandelt de opkomst 
en plotselinge grote bloei tijdens de zeventiende eeuw. Het tweede schetst de 
achttiende eeuw, waarin walvisvaart een normale bedrijfstak was, maar die 
door uitputting van het bestand aan walvissen geleidelijk achteruitging. De 
aanvankelijk duurzame jacht was na enige tijd veranderd in een walvisjacht die 
aan de Arctische populatie vrijwel geheel een einde maakte. Van herstel van de 
jacht in de oude vangstgebieden kon vervolgens in de negentiende eeuw on-
danks de verstrekte subsidies geen sprake meer zijn. Wel deden zich een aan-
tal nieuwe technische ontwikkelingen voor van belang voor de grootschalige 
walvisjacht die in de twintigste eeuw in Antarctica ontstond. De behoefte aan 
margarine speelde hierbij een grote rol en waaruit de naoorlogse Nederlandse 
walvisvangst in de Antarctische wateren voortvloeide. Ook hier kwam door uit-
putting van de walvispopulaties een einde aan de jacht. Naast de doorlopende 
tekst hebben we in kaderteksten bepaalde thema’s speciale aandacht gegeven. 
Zoveel als mogelijk wordt de invloed van de vangsten op de omvang van de wal-
vispopulaties aangestipt, evenals de invloed van verandering van het klimaat 
in de poolgebieden en aan het slot internationale ontwikkelingen in de in 1946 
opgerichte International Whaling Commission. De titel van het boek verwijst 
naar de honderden miljoenen liters traan en de plaats van herkomst van die 
traan. Naast elkaar komen in het boek de spellingwijzen Willem Barentsz en 
Willem Barendsz voor. De eerste is de spelling zoals die in de archivalische 
bronnen staat vermeld, de tweede is de spelling van de scheepsnaam die in de 
twintigste eeuw aan de twee fabrieksschepen ter walvisvangst werd gegeven. 

Maritiem historicus Paul van Royen heeft onze teksten gelezen, van commen-
taar voorzien en verbeterd. Wij zijn hem voor deze intensieve arbeid zeer erken-
telijk en dankbaar. Zo’n aardige, maar scherpe criticus is zeldzaam. 
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Verder hebben wij geregeld hulp, advies en ook gegevens van diverse perso-
nen mogen ontvangen. Wij zijn hen daarvoor heel dankbaar en vermelden hun 
namen graag apart achterin het boek. In het bijzonder noemen we hier al Jur 
Leinenga en Ineke Vonk-Uitgeest. Aan onze beide wederhelften, Elly en Judith, 
dragen we dit boek van harte op.

Jaap R. Bruijn Louwrens Hacquebord
Oegstgeest, februari 2019 Haren, februari 2019


