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HOOFDSTUK 2: METHODE

Keer op keer wordt de vroeg-moderne maritieme scheepvaart aangewezen als katalysator 
van economische ontwikkelingen, maar nergens wordt ze op een adequate manier gepositio-
neerd in economische systemen. Deels is dit gevolg van de overheersende mathematische 
opvattingen over economie, deels treft ook de inertie van de historische wetenschappen voor 
vernieuwende benaderingen schuld. In het geval van de studie van de geschiedenis van de 
Nederlandse vroeg-moderne maritieme scheepvaart  wordt dit  bijzonder duidelijk.  De aan-
dacht van de historicus gaat in de eerste plaats uit naar de handel; koopvaardij wordt be-
schouwd als een spin-off effect daarvan en krijgt dus niet de aandacht die ze verdient, zelfs 
niet in die enkele gevallen waarin de koopvaardij expliciet als onderwerp van studie wordt 
genoemd (cf. Knoppers). Door de vroeg-moderne maritieme scheepvaart stelselmatig te be-
schouwen als een  spin-off effect van handel is de gewoonte ontstaan om op een gemak-
zuchtige manier genoegen te nemen met abstracte, op eenzijdig kwantitatief onderzoek ge-
baseerde veralgemeningen. Dit komt het niveau van de resultaten van dergelijk historisch 
onderzoek niet ten goede, laat staan dat deze aanpak recht doet aan de complexe, menselij-
ke activiteit die de vroeg-moderne maritieme scheepvaart was. 
Het bekendste voorbeeld van historisch onderzoek dat pretendeert het in grote mate over de 
Nederlandse vroeg-moderne maritieme scheepvaart te hebben, maar in realiteit niet verder 
komt dan het overnemen en interpreteren van door anderen verzameld cijfermateriaal, is Is-
raels Dutch Primacy in World Trade299. Israel komt niet verder dan het macro-economische 
niveau van de Nederlandse handel en heeft geen aandacht voor de micro-economische ka-
talysatoren van de door hem beschreven macro-economische karakteristieken. Israel heeft 
het wel over de organisatorische capaciteiten van de Nederlanders, over het feit dat de Ne-
derlanders een neus voor handel hebben, maar hij toont niet aan hoe de organisatie ervan in 
de praktijk werkte noch waarom deze zoveel voordeel opleverde. Anders geformuleerd: Is-
rael stelt wel vast dat de Nederland zijn heerschappij in de vroegmoderne maatschappij te 
danken had aan de scheepvaart, maar schenkt hieraan verder nauwelijks aandacht. Dat de 
organisatorische verworvenheden van de Nederlandse koopvaarders van grote invloed wa-
ren op de aard en de intensiteit van de Nederlandse handelsstromen laat Israel buiten be-
schouwing, alsof het feitelijke transport van goederen los staat van de handel en bijgevolg 
niet besproken dient te worden.
Een soortgelijke behandeling krijgt de vroeg-moderne maritieme scheepvaart in Knoppers’ 
Dutch shipping and trade with Russia from the time of Peter I until Alexander I. Hoewel Knop-
pers expliciet in de titel van zijn werk aangeeft het te zullen hebben over de Nederlandse 
scheepvaart, heeft hij het in de praktijk enkel over een  aantal archiefbronnen die getuigen 
van verschillende administratieve en financiële aspecten hiervan. Eén van deze archiefbron-
nen – de galjootsgeldregisters – heeft Knoppers op numerieke wijze verwerkt tot abstract cij-
fermateriaal.  Over de economische actoren die in de  galjootsgeldregisters figureren – de 
schippers – rept Knoppers met geen woord. Hun aanwezigheid is niet van belang; de moge-
lijkheden die de galjootsgeldregisters aan de onderzoeker bieden om het micro-economische 
niveau van de scheepvaart te bestuderen, worden op geen enkel moment onderkend. Knop-
pers heeft enkel oog voor het geaggregeerde, numerieke macroniveau. De mogelijkheid om 
de rijkdom aan informatie in de galjootsgeldregisters op een alfanumerieke manier te verwer-
ken laat Knoppers in het geheel onbenut.

299 Jonathan I. Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford: Clarendon, 1989, xxi, 462 pp.
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Soortgelijke benaderingen van de scheepvaart zijn helaas legio. Uitzondering op de regel is 
het onderzoek van Welling dat – zij het slechts ten dele – recht doet aan de vanuit de econo-
mische wetenschappen geformuleerde vereiste om aandacht  te hebben voor de two-way 
feedback tussen het micro- en het macroniveau van de economie300. Welling heeft in zijn 
werk resoluut gekozen voor een bottom-up aanpak van historisch onderzoek en heeft, met 
als doel de handelsbetrekkingen tussen Amsterdam en Noord-Amerika aan het einde van de 
achttiende eeuw te bestuderen, de zogeheten Registers van het Paalgeld te Amsterdam in 
extenso gedigitaliseerd. Door precies deze op de koopvaardij betrekking hebbende registers 
te digitaliseren, onderkent Welling de centrale positie van het goederentransport voor de stu-
die van handel en economische ontwikkelingen. Jammer genoeg heeft Welling niet ten volle 
van de mogelijkheden van het door hem gedigitaliseerde bronnenmateriaal gebruik gemaakt. 
Het mag een gemiste kans worden genoemd dat Welling uitsluitend een numerieke analyse 
heeft gerealiseerd van het door hem nochtans op alfanumerieke wijze verwerkte materiaal. 
Daarnaast is het ook jammer dat Welling niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om 
de door hem intrinsiek veronderstelde centrale positie van de koopvaardijstudie voor de ana-
lyse van handel en economische ontwikkelingen ook theoretisch te onderbouwen. 
Het onderzoek naar de vroeg-moderne maritieme scheepvaart als economische kernactiviteit 
is tot op heden onderontwikkeld, hoewel economisch historici kunnen beschikken over een 
gevarieerd aanbod aan bronnen die de vroeg-moderne maritieme scheepvaart  als onder-
werp hebben. Vermeldenswaardig zijn bijvoorbeeld de scheepslijsten van de Opregte Haer-
lemse Courant,  de Gazette van Gendt en de Leeuwarder Courant. De bruikbaarheid van 
deze vaak erg summiere, onregelmatig verschijnende lijsten is betwistbaar. Sommige bron-
nen echter, zoals de galjootsgeldregisters, de zeetijdingen uit de Amsterdamsche Courant, 
de monsterrollen, de cherteparthijen, de vonnissen van averij grosse, de paalgeldregisters, 
de buitenvuurgeldregisters,  de  Nederlandse Sonttabellen,  de Deense Sontregisters  en in 
mindere mate zelfs de schipgeldregisters zijn inmiddels bekend én gebruikt in verschillende 
hedendaagse economisch-historische studies over de Nederlandse scheepvaart in de vroeg-
moderne tijd301. De zeetijdingen zijn lijsten van schepen binnengekomen te Amsterdam in de 
jaren 1734, 1739, 1741-1744, 1750, 1752-1754 (drie maal per week gepubliceerd in de Am-
sterdamsche Courant) en in de jaren 1776, 1778, 1781, 1783, 1784, 1788, 1790-1793 (gepu-
bliceerd in de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken)302. De monsterrollen bevatten informatie 
over het inhuren van scheepsbemanningen. Naast de namen van de bemanningsleden, hun 
rang en hun loon werden vaak ook gegevens over de vlag waaronder het schip voer, de be-
stemmingshaven en de thuishaven van de bemanningsleden geëxpliciteerd. De monsterrol-
len worden bewaard in het gemeentearchief van Amsterdam en hebben een looptijd van 
1747 tot 1868303. De  cherteparthijen zijn geschreven contracten tussen een bevrachter (of 
charterer)  en de scheepskapitein die handelt in de naam van de eigenaars van het schip 
(waarvan hij er zelf mogelijk één was). De cherteparthijen bevinden zich verspreid in – onder 

300 George Welling, The Prize of Neutrality: trade relations between Amsterdam and North America 1771-1817: a study in  
computational history, [s.l.]: [s.n.], 1998, ix, 261 pp.

301 Welling, ‘Price-supply’, p. 458. 
302 Voor meer informatie over de zeetijdingen, zie: Knoppers, Dutch trade, pp. xli; liv; Welling, ‘Price-supply’, pp. 457-469; 

W.F.H. Oldewelt, ‘De scheepvaartstatistiek van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw’ // Jaarboek Amstelodamum, 1953, Vol. 
45, pp. 114-151.

303 Gemeentearchief Amsterdam (GAA), Archief van de Waterschout, toegangsnummer 38, inv. nr. 1-152. Over de monster-
rollen, zie: Aksel E. Christensen. Dutch trade to the Baltic about 1600: studies in the Sound Toll Register and Dutch ship-
ping records, Copenhagen: Einar Munksgaard; The Hague: Martinus Nijhoff, 1941, pp. 75-80. Knoppers, Dutch trade, I, 
pp. 22-23; 56-57; Welling, ‘Price-supply’, pp. 457-469.
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andere  -  de  Amsterdamse  notariële  archieven304.  Hoewel  ze  in  sommige  gevallen  een 
gedetailleerd inzicht bieden in de vroeg-moderne handelspraktijk305, mag men niet uit het oog 
verliezen dat de cherteparthijen geen feiten weergeven, maar enkel afspraken over iets wat 
nog  moet  worden  uitgevoerd306.  De  vonnissen  van  averij  grosse zijn  neerslagen  van 
ongelukken tijdens  scheepsreizen.  Net  als  de  cherteparthijen maken  ze deel  uit  van de 
notariële archieven. De vonnissen kunnen hooguit worden aangewend om de oorzaak voor 
mogelijke  onregelmatigheden  te  achterhalen307.  Het  paalgeld was  een  belasting  op 
inkomende schepen om het onderhoud van bakens en boeien in de Zuiderzee te kunnen 
financieren. Het  buitenvuurgeld was een belasting voor het onderhoud van de lichtbakens 
aan de Noordzeekusten308. De galjootsgeldregisters spelen een hoofdrol in Knoppers’ studie 
over  de  Nederlandse  handel  met  Rusland  en  in  Lindblads  studie  over  de  Nederlandse 
handel met Zweden in de achttiende eeuw309. De  galjootsgeldregisters worden bewaard in 
het gemeentearchief van Amsterdam in de respectievelijke archieven van de Directie van 
Oostersche Handel en Reederijen en de Directie van Moskovische Handel310.  In het archief 
van  de  Directie  van  Moskovische  Handel  bevinden  zich  ook  de  zogeheten 
schipgeldregisters, die kort door Van Brakel werden aangehaald en in beperkte mate ook 
door  De  Buck  werden  gebruikt311.  Soortgelijke  bronnen  van  Deense  origine  zijn  de 
Nederlandse Sonttabellen en de Deense Sontregisters. Beide bronnen bevatten registraties 
van schepen in Helsingør de Sont passeerden. De Deense Sontregisters zijn vooral bekend 
in  hun  gekwantificeerde  vorm:  de  Tabeller  over  Skibsfart.  De  Nederlandse  Sonttabellen 
genieten bekendheid  doordat  een deel  ervan  on line raadpleegbaar  is.  De  Nederlandse 
Sonttabellen werden in historisch onderzoek gebruikt door onder andere Lindblad, Lemmink, 
Scheltjens en Van Koningsbrugge312.
De genoemde bronnen zijn onderling sterk van elkaar verschillend, niet alleen wat hun oor-
sprong betreft, maar ook wat de looptijd, de aard van de geregistreerde gegevens en de be-
trouwbaarheid ervan aangaat. In de volgende paragrafen worden de  galjootsgeldregisters, 
de Nederlandse Sonttabellen, de Deense Sontregisters en de schipgeldregisters meer in de-
tail voorgesteld. De manieren waarop deze bronnen tot op heden werden aangewend in his-
304 GAA, Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam, toegangsnummer 5075.
305 Knoppers, Dutch trade, I, pp. 17-20.
306 cf. Christensen, Dutch trade, pp. 27-29. 
307 Over de vonnissen van averij grosse, zie: Knoppers, Dutch trade, I, pp. 24-27; I. Schöffer, ‘De Vonnissen in Averij Grosse 

van de Kamer van Assurantie en Averij te Amsterdam in de 18e eeuw: Onderzoek naar hun economisch-historische 
waarde voor de geschiedenis van de handel en scheepvaart van Amsterdam op de Oostzee 1700-1770’ // Economisch-
Historisch Jaarboek, 1956, Vol. 26, pp. 73-132. 

308 Over het paal- en buitenvuurgeld, zie: W.G. Heeres, ‘Het paalgeld: een bijdrage tot de kennis vn de handelsstatistiek in 
het verleden’ // Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 1981, vol. XLVI, pp. 1-18; Ibidem, ‘De heffing van het paal-
geld door Kampen en Amsterdam’ // Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 1983, Vol. XLVI, pp. 128-142; Welling, 
The prize of neutrality; P. Boon, ‘West Friesland and the Sound’, pp. 171-189. 

309 Knoppers, Dutch trade; Lindblad, Sweden’s trade with the Dutch republic.
310 GAA, Archief van de Directie van de Oostersche Handel en Reederijen, toegangsnummer 78. En: GAA, Archief van de 

Directie van de Moscovische Handel, toegangsnummer 6.
311 P. De Buck, ‘De Russische uitvoer uit Archangel naar Amsterdam in het begin van de achttiende eeuw (1703 en 1709)’ // 

Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 1988, Vol. 51, pp. 126-193. 
312 J. Thomas Lindblad, ‘Dutch trade on Narva in the Eighteenth Century’ // C. Horstmeier, e.a. (red.). “Around Peter the 

Great”: Three centuries of Russian-Dutch Relations. Proceedings of the conference at the Rijksuniversiteit Groningen,  
15-17 October 1997. Groningen, INOS, 1997. pp. 103-114; Lemmink J.Ph.S., ‘Dutch convoys in the Baltic during the 
Russo-Swedish war 1741-1743’ // J.Ph.S. Lemmink, J.S.A.M. van Koningsbrugge (red.), Baltic affairs: relations between  
the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800: essays. Nijmegen, INOS, 1990, pp. 161-204; Werner Scheltjens; 
Hans van Koningsbrugge (red.), Van onze reporter ter plaatse: neerlandica in de Sint-Petersburgse Tijdingen 1728-1775. 
Groningen: NRAC, 2003. 404 pp.
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torisch onderzoek werd reeds gedeeltelijk in het inleidende historiografische deel behandeld 
en zal  in dit  hoofdstuk verder worden geconcretiseerd.  De analyse van origine,  vorm en 
structuur van de betreffende bronnen zal vervolgens leiden tot de constructie van een data-
banksysteem dat geschikt is om de gegevens uit deze bronnen te verwerken en aan elkaar 
te koppelen. Doel hiervan is het verwerven van nieuwe inzichten in de Nederlandse scheep-
vaart en handel in de achttiende eeuw.

§ 1 Terug naar de bron

1. Galjootsgeldregisters

Oorsprong
De Reekeningen aengaende de Heeren Gecommitteerden tot den Oosterschen Handel en 
Reederije Weegens den Ontfang (…) van een Stuijver van de  Koopmanschappen en een 
halve stuijver van de schepen (…), ook galjootsgeldregisters genoemd, maken deel uit van 
het archief van de Directie van Oostersche Handel en Reederijen. Deze organisatie ontstond 
uit een ad-hoc groepering van handelaars die tijdens de Negenjarige Oorlog (1689-1698) de 
taak op zich nam om de betaling en de verdeling van de kosten voor het organiseren van 
konvooien en het zenden van galjoten ten behoeve van de Nederlandse schepen in de Oost-
zee te coördineren313. Vanaf het begin van de achttiende eeuw (24 juli 1704314) werd dit gal-
jootsgeld met de toestemming van de admiraliteit van Amsterdam geheven door de gecom-
mitteerden tot den Oosterschen handel315. Al in 1710 beslisten de gecommitteerden om met 
de ongebruikte inkomsten uit de heffing van het galjootsgeld aandelen te kopen. Hiermee 
legden de eerste vertegenwoordigers van de Baltische handelaars en scheepseigenaren de 
basis voor wat later – dankzij het geïnde galjootsgeld – zou uitgroeien tot een indrukwekken-
de accumulatie van kapitaal316. Pas in 1717 werden de gecommitteerden officieel erkend als 
gedelegeerden en directeuren van de Baltische handel, volgde een naamsverandering tot Di-
rectie van de Oostersche Handel en Reederijen en kreeg de heffing een meer permanente 
basis317. De Directie van de Oostersche Handel en Reederijen had vanaf dan drie hoofdacti-
viteiten. Allereerst diende de Directie ervoor te zorgen dat de risico’s op zee voor de Balti-

313 Knoppers, Dutch trade, I, 1-2. Zie ook: J.R. Bruijn, ‘In een veranderend maritiem perspectief: het ontstaan van directies 
voor de vaart op de Oostzee, Noorwegen en Rusland’ // Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 1990, 1 (mei), pp. 15-25. Bruijn 
beschouwt het ontstaan van de Directie van de Oostersche Handel en Reederijen en andere directies als het gevolg van 
het geleidelijke uiteengroeien van politiek en handel in de loop van de zeventiende eeuw. De nauwe bestuurlijke ver-
strengeling van economische en politieke belangen werd in de loop van de zeventiende eeuw miinder. “De koopman-be-
stuurder werd bestuurder-financier”. Tegelijkertijd begonnen ook marine en koopvaardij zich meer en meer afzonderlijk te 
ontwikkelen. Het inhuren van koopvaarders voor oorlogsdoeleinden raakte in onbruik. “De omschakeling op de bouw en 
de permanente instandhouding van echte oorlogsschepen (...) maakte de band tussen marine en commerciële scheep-
vaartswereld veel losser dan voorheen”, zo betoogt Bruijn. Maatregelen waren dus onmisbaar om de veiligheid van la-
dingen en schepen te vergroten.

314 Zie: Dekker, ‘Friese schippers’, pp. 229-231.
315 Knoppers, Dutch trade, I, p. 4. In zijn artikel in de Scandinavian Economic History Review verwoordt Knoppers de situatie 

precies andersom: ‘This levy or galjootsgeld was collected from the beginning of the eighteenth century till 1825 on be-
half of the D[irectie] O[oostersche] H[andel] by the Admiralty of Amsterdam. zie: Jake Th. Knoppers, ‘A comparison of the 
Sound Toll Accounts and the Amsterdam Galjootsgeldregisters’ // Scandinavian Economic History Review, 1976, Vol. 24, 
pp. 93-113.

316 Milja van Tielhof, The 'mother of all trades' : the Baltic grain trade in Amsterdam from the late 16th to the early 19th cen-
tury, Leiden, Brill, 2002, pp. 232-242.

317 Knoppers, Dutch trade, I, pp. 3-4.
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sche handelaren zo klein mogelijk waren318. Om de kosten voor dit soort interventies te dek-
ken, ging de Directie door met het innen van galjootsgeld, zoals dat sinds 1704 gebruikelijk 
was. Vanaf 1709 en tot hun opheffing in 1825 werden van deze heffingen ook jaarlijkse gal-
jootsgeldregisters bijgehouden. Daarnaast was de Directie sinds 1719 ook officieel verant-
woordelijk voor het goed functioneren van de graanbeurs van Amsterdam319. In bredere zin, 
tenslotte, liet de Directie zich in met de Baltische handel in het algemeen. Zo bood de Direc-
tie  onder  meer  steun aan verschillende Nederlandse hervormde gemeenten in  het  Balti-
cum320. Bij dit alles is het van belang op te merken dat de Directie erkend werd door de auto-
riteiten (in casu de Amsterdamse burgemeesters), maar er tegelijk ook afhankelijk van was: 
de Directie verbond zich ertoe jaarlijks een overzicht van kosten en uitgaven aan de burge-
meesters kenbaar te maken en als er een vacature vrijkwam bij de Directie dan hadden de 
burgemeesters de beslissende keuze uit twee door de overblijvende directieleden voorge-
stelde kandidaten321. Of deze formaliteiten een beperking waren voor de activiteiten van de 
Directie moet echter worden betwijfeld. Terecht merkt Van Tielhof op dat het de functie als in-
termediair tussen overheid en zakenwereld was die, samen met de officiële taak als supervi-
sor van de graanbeurs, maakte dat de Directie – in tegenstelling tot andere, vroeg-zeventien-
de-eeuwse directies322 – nooit werd opgeheven.
In nauw verband met de Directie van Oostersche Handel en Reederijen opereerde in Am-
sterdam ook nog de Directie der Moskovische Handel, een groepering van scheepseigena-
ren en handelaars die vanaf het einde van de zeventiende eeuw de coördinatie van de han-
del met de Russische Witte-Zeehavens en vanaf 1753 ook van de handel met Sint-Peters-
burg en Kronstadt op zich nam323. In verhouding tot de Directie van Oostersche Handel en 
Reederijen was de Directie der Moskovische Handel kleiner: zij bestond niet uit zes, maar 
slechts uit drie directeuren324. Naar alle waarschijnlijkheid maakte deze Directie dezelfde ont-
wikkeling door als de Directie van Oostersche Handel en Reederijen en werd ook zij in 1717 
erkend325. Ook ten behoeve van de Directie der Moskovische Handel werd galjootsgeld ge-
heven en werden registers daarvan bijgehouden. De Directie der Moskovische Handel inde 
het galjootsgeld tot haar opheffing 1823326.
Het galjootsgeld werd aanvankelijk uitsluitend geïnd van Nederlandse schepen, dit wil zeg-
gen van schepen die in meerderheid bezit waren van inwoners van de Republiek, zo stelt 
Dekker327. Daar kwam geleidelijk verandering in. Dekker toont aan dat vanaf 1761 ook onder 
buitenlandse vlag zeilende Oostzeevaarders verplicht waren in Amsterdam galjootsgeld te 
betalen. Hij neemt aan dat alle buitenlandse Oostzeevaarders die in de galjootsgeldregisters 
worden vermeld voor een deel Nederlands bezit waren. Dit aandeel betrof echter minder dan 
de helft en om die reden werd aan deze koopvaarders geen Nederlandse zeebrief verstrekt. 
Dat  deze  schepen  wél,  vroeger  of  later,  maar  in  ieder  geval  vanaf  1761,  galjootsgeld 

318 W.A. de Clerq, ‘Verleden, heden en toekomst van de Directie der Oostersche Handel en Reederijen te Amstedam’ // Tijd-
schrift voor Zeegeschiedenis, 1990, 1 (mei), p. 7.

319 Ibidem, p. 7.
320 Van Tielhof, The ‘mother of all trades’, pp. 242-254.
321 Ibidem, pp. 232-242.
322 Dr. J.L.F. Engelhard. Het generaal-plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen:  

een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Verenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens 
de achttiende eeuw, Assen: Van Gorcum, 1970, pp. 223-225.

323 Van Brakel, ‘Statistische en andere gegevens’, pp. 350-405.
324 Ibidem, p. 355.
325 Ibidem, p. 355.
326 Knoppers, Dutch trade, I, p. 3. In 1823 hield de ‘Directie der Moskovische Handel’ meteen ook op te bestaan.
327 Dekker, ‘Friese schippers’, pp. 229-231.
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moesten betalen is  niet  vreemd:  de kooplieden hadden immers belang bij  het  eventuele 
verlenen van konvooi aan deze schepen328. Lindblad en De Buck delen Dekkers visie niet. Zij 
concluderen op basis van hun eigen onderzoek dat in principe van alle schepen die uit de 
Oostzee in Amsterdam arriveerden galjootsgeld werd geheven329. 
Het galjootsgeld bedroeg bij beide directies 1 stuiver per last koopmanschappen (lading) en 
een halve stuiver per last van het schip zelf. Vanaf 4 maart 1763 werd echter “volgens Ordre 
van de gemelde Edle Heere Gerekend Een halve st[ui]v[er] p[er] Last Zoowel van de Goede-
re als Scheepen”330. De berekening van het totale verschuldigde bedrag werd gemaakt op 
basis van de geregistreerde scheeps- en goederenlasten, waarbij één last ongeveer 2000 ki-
logram is331.
Naar alle waarschijnlijkheid werden de galjootsgeldregisters samengesteld op basis van de 
registratie van Convooien en Licenten332. Ook Engelhard merkt dit op: “De last- en veilgelden 
zijn en worden bijna steeds in één adem met de C[onvooien] en L[icenten] genoemd. Begrij-
pelijk, omdat hun doelstelling voor een groot gedeelte niet afweek van die van de C[onvooi-
en]  en L[icenten].  Bovendien had de invordering ook meestal  door dezelfde ambtenaren 
plaats en was in- en uitklaring verboden, wanneer niet was gebleken dat ook de last- en veil-
gelden – en eventuele andere heffingen – waren voldaan”333.

Periode
De galjootsgeldregisters van de Directie van Oostersche Handel en Reederijen zijn – met in-
achtneming van de chronologische grenzen van deze studie - volledig bewaard gebleven 
voor de jaren 1716-1740. De jaren 1709 tot en met 1715 zijn niet volledig bewaard gebleven. 
Voor het jaar 1709 zijn enkel gegevens over de maanden november en december beschik-
baar. Voor het jaar 1710 zijn dat de maanden januari tot oktober. Voor 1711 de maanden ja-
nuari tot mei; 1712 – april tot december; 1713 – januari tot mei; 1714 – mei tot december en 
1715 oktober tot  december.  De registers van de Directie  der Moskovische Handel  zijn  – 
eveneens met inachtname van de chronologische grenzen van deze studie - volledig voor de 
jaren 1717-1740. Enkel voor de jaren 1717 (enkel januari tot maart beschikbaar), 1725 (en-
kel januari tot juli beschikbaar) en 1726 (enkel van oktober tot december beschikbaar) zijn er 
hiaten334. 

Vorm
In de galjootsgeldregisters zijn een aantal constante en een aantal variabele gegevens terug 
te vinden. De constanten zijn gegevens die in principe voor de verschillende scheepsbewe-
328 Ibidem, pp. 229-231.
329 De Buck; Lindblad, ‘Navigatie en negotie’, pp. 27-48. 
330 GAA, DOH, inv. nr. 99. Opvallend is dat deze halvering van de heffing per goederenlast enkel voor de havens onder aus-

piciën van de Directie van Oostersche Handel en Reederije geldt. Hierdoor worden Sint-Petersburg en Kronstadt ten op-
zichte van de andere Oostzeehavens feitelijk benadeeld: de Directie van Moskovische Handel bleef één stuiver per goe-
derenlast heffen.

331 Knoppers, Dutch trade, I, p. 67. De last is helaas geen eenduidige maat. Terecht merkt Knoppers op dat “no other meas-
ure could have so many meanings as the last”. 

332 De zogenaamde “Convooien en Licenten” worden door Engelhard als volgt gedefinieerd: “[belasting over] de in- en uit-
voer van alles, wat verhandelbaar is, mits het roerende goederen zijn. Dit, voor zover daarvoor niet enige vrijstelling 
geldt”. Zie: Engelhard, Het generaal-plakkaat, p. 95.

333 Ibidem, p. 223. Binnen de bewaarde registers zijn er twee hiaten terug te vinden in de weergave van constanten en 
variabelen: van 1 tot 4 november 1726 en van 1 januari tot 9 maart 1737 werd er geen thuishaven vermeld in de regis-
ters. Deze omissies kunnen in verband worden gebracht met de veronderstelling dat de galjootsgeldregisters op basis 
van een andere lijst werden samengesteld.

334 Knoppers, Dutch trade, III, p. 739. 

75



76 DEEL 2: THEORIE en METHODE

gingen van één schipper dezelfde zijn. Het zijn de naam van de schipper, zijn thuishaven, de 
naam van het schip en de scheepslasten. De  variabele gegevens verschillen per geregi-
streerde scheepsbeweging en zijn als volgt te preciseren: de datum van registratie bij één 
van de beide directies, de vertrekhaven en de goederenlasten. 
De naam van de schipper zoals vermeld in de galjootsgeldregisters is in regel de voornaam 
gevolgd door de familienaam van de kapitein van het schip. Toch gebeurde het ook dat de 
vadersnaam van de schipper werd genoteerd en de familienaam achterwege bleef. De weer-
gave van de naam van de schipper kan aldus verschillen van registratie tot registratie, maar 
ook van bron tot bron en voor de identificatie van eenzelfde schipper in verschillende bron-
nen kan daarom informatie over de thuishaven van de schipper en de naam van het schip 
essentieel zijn335. Met thuishaven wordt in feite de domicilie van de kapitein van het schip be-
doeld336. 
De naam van het schip is één van de onderscheidende kenmerken van de galjootsgeldregis-
ters.  Gecombineerd met de naam van de schipper en de indicatie van de scheepslasten 
biedt de naam van het schip een bijna afdoend middel voor de identificatie van een bepaald 
schip337. Het gebeurde echter dat een schip op een bepaald moment een nieuwe kapitein 
kreeg, hetzij onderweg bij ziekte, overlijden of zelfs verkoop van het schip, hetzij in Amster-
dam bij de voorbereiding van een nieuwe reis338. 
De scheepslasten tenslotte geven een indicatie van zowel de grootte van het schip als van 
de lading. De moeilijkheid zit in de conversie van de afmetingen van het schip naar de laad-
capaciteit ervan. Het probleem is dat de capaciteit van een schip niet alleen werd bepaald 
door de manier waarop het schip was gebouwd, maar ook door de aard van de verscheepte 
lading. De galjootsgeldregisters waren gebaseerd op deze dualiteit van de lasten. Het gal-
jootsgeld werd in de bestudeerde periode van dit onderzoek geïnd volgens de regel één stui-
ver  per  last  cargo (cf.  een stuijver  van de koopmanschappen)  en een halve stuiver  per 
scheepslast (cf.  een halve stuijver van de schepen). In de meeste gevallen waren de twee 
lasten niet identiek: de cargolasten waren gewoonlijk hoger dan de scheepslasten. Per regi-
stratie werd het verschuldigde galjootsgeld op basis van cargo- en scheepslasten berekend 
en toegevoegd in de daarvoor voorziene kolommen.

De variabelen in de galjootsgeldregisters zijn de datum van registratie van het schip in Am-
sterdam, de vertrekhaven en de goederenlasten. De twee laatstgenoemde variabelen vor-
men de kern van Knoppers’ kwantitatieve studie over de Nederlandse handel met Rusland.
De  vertrekhaven is in onderhavige studie Archangel, Narva, Vyborg, Kronstadt of Sint-Pe-
tersburg. Hoewel Knoppers op basis van een gedeeltelijke vergelijking van de galjootsgeld-
registers met de Deense Sontregisters tot de conclusie komt dat de gegevens betreffende de 
vertrekhaven in de galjootsgeldregisters over het algemeen accuraat zijn339, moet er toch een 
kanttekening worden gemaakt: niet alle geregistreerde scheepsbewegingen in de  galjoots-
geldregisters hebben een gespecificeerde vertrekhaven. In sommige gevallen werd enkel de 
vage omschrijving gekomen van Oostzee gegeven. Verondersteld wordt dat deze omschrij-
ving werd gehanteerd wanneer het schip meer dan één Oostzeehaven aandeed op weg naar 
Amsterdam340. Enkel door vergelijking met de Nederlandse Sonttabellen en de Deense Sont-

335 Ibidem, I, pp. 65-66.
336 Ibidem, I, p. 66.
337 Ibidem, I, p. 67.
338 Ibidem, I, p. 65.
339 Ibidem, I, p. 95.
340 Schöffer, ‘Vonnissen’, p. 91; Knoppers, Dutch trade, I, p. 62.
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registers zou er een poging kunnen worden ondernomen tenminste de laatste Oostzeehaven 
vóór het verlaten van het Balticum te achterhalen. Voor zekerheid over het al dan niet ver-
trokken zijn uit Archangel, Narva, Vyborg Kronstadt of Sint-Petersburg kan uitsluitend een 
beroep worden gedaan op daar ter plaatse opgestelde scheepslijsten of op secundaire infor-
matie afkomstig uit correspondentie tussen handelaars en hun vertegenwoordigers in deze 
steden.
De goederenlasten zijn, zo veronderstelt Knoppers, de som van het totaal aantal lasten van 
de verschillende producten die deel uitmaken van de vracht (met uitzondering van schepen 
met een houtlading; in dat geval is de cargo lastage gewoonlijk gelijk aan de geregistreerde 
lastage). In de galjootsgeldregisters werd op geen enkel moment een onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende lastmaten. Het aantal lasten voor zowel de lading als het schip werd 
eenvoudigweg aangeduid als cargolasten en scheepslasten341.

Registratie in galjootsgeldregisters

datum
jaar

maand
dag

persoonsgegevens
voornaam

vadersnaam
naam

routegegevens plaatsnaam thuishaven
plaatsnaam vertrekhaven

gegevens over schip en lading
scheepsnaam

scheepslasten (+ verschuldigd tolbedrag)
cargolasten (+ verschuldigd tolbedrag)

Tabel 5: Schematische weergave van een registratie in de galjootsgeldregisters.

De  aankomstdatum in Amsterdam tenslotte is zoals Knoppers aantoont de  geregistreerde 
aankomstdatum en niet  de eigenlijke aankomstdatum van het schip. Tussen het moment 
waarop het schip in Amsterdam aankwam en de dag waarop het werd geregistreerd in de 
galjootsgeldregisters kon behoorlijk wat tijd zitten, zo betoogt Knoppers. Bij de vergelijking 
van de galjootsgeldregisters en de Deense Sontregisters en de galjootsgeldregisters en de 
Nederlandse Sonttabellen zal hierop nog nader worden ingegaan.

Gebruik
Tot  op heden  is  er  slechts  een handvol  economisch-historische onderzoeken uitgevoerd 
waarvoor extensief gebruik is gemaakt van de galjootsgeldregisters. De eerste onderzoeker 
die de aandacht vestigde op de galjootsgeldregisters was Van Brakel, die in 1913 een statis-
tisch onderzoek op basis van het archief van de Directie van Moskovische handel publiceer-
de342. Van Brakels compilatie en analyse van de jaartallen van het aantal schepen dat van Ar-
changel en de Witte-Zeehavens kwam, werd al in de inleiding besproken. Ook de gegevens 
over schepen afkomstig van Sint-Petersburg en Kronstadt nam hij in zijn analyse op, voor 
zover deze onder de auspiciën van de Directie van Moskovische handel vielen (dus vanaf 
1753). Van Brakel verdeelde de schepen naar grootte in vijf verschillende categorieën en gaf 
jaartotalen van het aantal verscheepte cargolasten. Van Brakel merkte het verschil tussen 
341 Knoppers, Dutch trade, I, p. 79-85.
342 Van Brakel, ‘Statistische en andere gegevens’, pp. 350-404.
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cargo- en scheepslasten wel op, maar liet het verder onbestudeerd. Ook het archief van de 
Directie  van  Oostersche  Handel  en  Reederijen  werd  door  Van  Brakel  geheel  buiten 
beschouwing gelaten.
Het eerste hedendaagse onderzoek is dat van Knoppers, die de galjootsgeldregisters als het 
ware wereldkundig heeft gemaakt in zijn eerder besproken studie getiteld  Dutch trade with 
Russia from the time of Peter I to Alexander I: a quantitative study in eighteenth century ship-
ping343. In 1982 tenslotte verdedigde Lindblad zijn proefschrift over de Nederlandse scheep-
vaart en handel met Zweden in de achttiende eeuw344. Ook hij gebruikte de galjootsgeldregis-
ters als basis voor zijn onderzoek.
De manier waarop Lindblad gebruik heeft gemaakt van de galjootsgeldregisters vertoont ge-
lijkenissen met Knoppers’ methode. Het grote  verschil is echter dat Lindblad in het geheel 
geen aandacht besteedt aan de vormelijke kenmerken van de galjootsgeldregisters noch aan 
de manier waarop hij de brongegevens heeft verwerkt of aan de door hem gevolgde koppe-
lingsstrategie. Lindblad besteedt aan de voorstelling van de door hem gekozen bronnen wel-
geteld twee bladzijden. Daaruit weten we dat Lindblad de Zweedse  tolage accounts en de 
galjootsgeldregisters heeft  gebruikt en dat de overeenkomst tussen beide bronnen bevredi-
gend is345. Over Lindblads methode lezen we: “(...) we opted for an approach containing two 
complementary methods: one covering all products and aspects of the Dutch-Swedish trade 
but extending only over a few years and the other limited to the most important products and 
aspects but encompassing all years. The former became an exercise in comparative statis-
tics and the latter a continuous time series analysis”346.  Het moge duidelijk zijn dat de  gal-
jootsgeldregisters bij Lindblad dan ook niet meer dan een illustratieve waarde hebben.
Samen met De Buck schreef Lindblad naar aanleiding van het 300-jarig bestaan van de Di-
rectie van Oostersche Handel en Reederijen in 1990 een artikel over het gebruik van de gal-
jootsgeldregisters als bron bij het onderzoek naar de geschiedenis van de Oostzeehandel in 
de achttiende eeuw. De auteurs wijzen erop dat het verwerken van alfanumerieke gegevens 
essentieel is voor het ten volle benutten van de mogelijkheden van de bron. Toch blijft deze 
stelling in hun artikel dode letter. Van de in de bron aanwezige variabelen gebruiken ze er 
slechts vijf: de datum van registratie in Amsterdam, de scheeps- en goederenlasten, de ha-
ven van afvaart in de Oostzee en de plaats van herkomst van de schipper. Namen van schip-
pers en hun schepen worden niet verwerkt. 
Tot op heden hebben onderzoekers de galjootsgeldregisters in een zuiver numeriek opzicht 
benaderd. Men zou hun werkwijze “kwantitatief in de enge zin van het woord” kunnen noe-
men. Namen werden cijfers, waardoor veel kostbare, gedetailleerde informatie verloren ging. 
In het artikel dat De Buck en Lindblad samen schreven, merken zij terecht op dat “bij  een 
toekomstig onderzoek (...) ook de alfanumerieke gegevens (de schippers-  en scheepsna-
men) [dienen] te worden ingevoerd. Dit is essentieel voor de analyse van de schipperspopu-
latie en het daarmee samenhangende onderzoek naar de werkgelegenheid”347. In onderhavi-
ge studie zal ruime aandacht worden besteed aan de manier waarop de galjootsgeldregis-
ters op een alfanumerieke manier kunnen worden verwerkt en gebruikt voor analyse.

Beperkingen
De galjootsgeldregisters van de Directie van Oostersche Handel en Reederijen en van de Di-
343 Knoppers, Dutch trade, 3 vol.  
344 Lindblad, Sweden's trade with the Dutch Republic.
345 Ibidem, p. 9.
346 Ibidem, p. 10.
347 De Buck; Lindblad, ‘Navigatie en negotie’, pp. 27-48.
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rectie der Moskovische Handel behoren tot de best bewaarde langlopende bronnen over de 
vroeg-moderne Nederlandse scheepvaart. Ze bieden – zij het met enige beperkingen – in-
zicht in de evolutie van de Nederlandse Oostzee- en Witte-Zeehandel in de achttiende eeuw. 
De voornaamste beperkingen van de galjootsgeldregisters van de Directie van Oostersche 
Handel en Reederijen en de Directie der Moskovische Handel zijn dat alleen westwaartse 
scheepsbewegingen (= richting Nederland) werden geregistreerd en dat alleen schepen aan-
gekomen in Amsterdam onder de supervisie van de Directie van Oostersche Handel en Ree-
derijen resp. Directie der Moskovische Handel vielen. Hoewel de galjootsgeldregisters hier-
boven werden voorgesteld als Nederlandse bron voor de scheepvaart in het Oostzeegebied 
is dat dus strikt genomen niet helemaal correct. In dit opzicht hebben de studies van Knop-
pers en Lindblad, die geheel op de galjootsgeldregisters zijn gebaseerd, dan ook een enigs-
zins misleidende titel. De bron is de facto Amsterdams: ze bevat geen gegevens over deur-
gangsvaerten naar Frankrijk, Spanje, Italië of Portugal en ook schepen met een andere Ne-
derlandse haven als bestemming komen niet in de galjootsgeldregisters voor348. Als gevolg 
van deze twee beperkingen is het noodzakelijk ook andere bronnen te betrekken bij het on-
derzoek. 

2. Schipgeld

Oorsprong
De galjootsgeldregisters van de Directie van Oostersche Handel en Reederijen bevatten op 
microniveau informatie over Nederlandse schippers in het Oostzeegebied. Dankzij het goed 
bewaard gebleven archief van de Directie der Moskovische Handel kan echter ook inzicht 
worden verkregen in de achttiende-eeuwse scheepvaart op Archangel en de andere Witte-
Zeehavens. Daarvoor zijn niet alleen de galjootsgeldregisters een geschikte bron: in het ar-
chief van de Directie der Moskovische Handel worden ook nog overzichten bewaard van 
schepen die Amsterdam uitliepen richting Archangel en vandaar (al dan niet rechtstreeks) 
ook weer terugkwamen naar Amsterdam349. Van deze schepen werd tussen 1693 en 1706 
het zogenaamde schipgeld geheven. Daarna weigerde een aantal vooraanstaande kooplie-
den deze heffing nog te voldoen, wat uiteindelijk tot de afschaffing van het  schipgeld heeft 
geleid in 1708 [??]. Abraham de Kramer – de makelaar die sinds 1697 met de inning van het 
schipgeld was belast – en diens opvolger, Abraham Muller, zetten echter het register  voort 
zonder verdere opgaaf van het schipgeld350. 

Periode
De schipgeldregisters – die voluit Register van de makelaar Abraham de Kramer … met op-
gaaf van schepen uitgezeild naar Archangel en teruggekeerd uit Archangel heten – hebben 
een looptijd van 1697 tot 1738. Dat de gedetailleerde verslagen van deze van de inning van 
het galjootsgeld losstaande activiteit precies voor deze periode bewaard zijn gebleven, is des 
te belangrijker in relatie tot de polarisatie van Sint-Petersburg die in deze studie een centrale 
rol speelt351. Het register heeft een uitstekende continuïteit: enkel voor het jaar 1725 ontbre-
ken op vier schepen van Archangel na de registraties. Of álle Nederlandse schepen betrok-
ken bij de Archangelvaart in deze registers vermeld staan, is niet zonder meer te achterha-
348 Dekker, ‘Friese schippers’, pp. 240-241.
349 GAA, DMH, inv. nr. 123.
350 In ‘Statistische en andere gegevens …’ (1913) veronderstelt Van Brakel dat het schipgeld tot 1738 werd geheven.
351 Het is jammer dat Jan Willem Veluwenkamp in zijn studie Archangel: Nederlandse ondernemers in Rusland (2000) aan 

deze lijsten geen aandacht heeft besteed. 
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len. De Buck gaat er vanuit dat dit zo was352. Voortgaande op zijn vergelijking van de schip-
geldregisters met de vonnissen van averij grosse in de jaren 1703 en 1709 blijkt dit ook te 
kloppen. De Buck stelt slechts in 5 van de 99 onderzochte gevallen vast dat een in de von-
nissen van averij grosse genoemd schip niet in de schipgeldregisters terug te vinden is353. 

Vorm
De schipgeldregisters ondergingen in de loop van hun bestaan een aantal wijzigingen. De 
aard van de geregistreerde gegevens is eerder complex en verschilt per periode. De enige 
constanten in de schipgeldregisters zijn de naam van de schipper en de naam van het schip. 
Alle andere gegevens zijn  variabel,  zowel in de zin dat ze verschillen per geregistreerde 
scheepsbeweging als in de zin dat ze op onregelmatige wijze in de schipgeldregisters voor-
komen. Van 1697 tot en met 1706 werden de ontvangsten van het schipgeld effectief en in 
detail geregistreerd in de schipgeldregisters. De registraties in de jaren 1697-1706 bevatten 
enerzijds de naam van het schip, de naam van de schipper en de naam van de bevrachter. 
Anderzijds werd ook aangegeven wie het verschuldigde schipgeld (10 of 20 gulden) voldeed 
en wanneer (niet in het jaar 1706). In 1704 werd eenmalig extra schipgeld geheven à 30 gul-
den; ook dit staat in de registers genoteerd. Vanaf 1705 werd de vrachtprijs aan de registers 
toegevoegd354. Na 1706 werd er kennelijk geen schipgeld meer geheven: de registratie ervan 
verdwijnt  uit  de registers.  Vanaf  1709 werd een ruwe,  vaak onleesbare  indicatie  van de 
vracht aan de registers toegevoegd. Vanaf dat moment behielden de schipgeldregisters voor 
een aantal jaren dezelfde structuur. Abraham de Kramer verdeelde in de meeste jaren de no-
tities van de schepen vertrokken naar Archangel op in vroegschepen en naschepen, al dan 
niet met een specificatie van de datum van registratie en de datum van afvaart van het kon-
vooi. In de jaren 1697, 1704, 1705, 1706 en 1707 werd geen onderscheid gemaakt tussen 
vroeg- en naschepen en in 1698 en in de periode 1708-1715 werden de konvooilijsten niet 
van een datum voorzien. Vanaf 1716 werd opnieuw onderscheid gemaakt tussen vroeg- en 
naschepen, met indicatie van de registratiedatum van het konvooi naschepen. 
Abraham Müller, de opvolger van de op 4 november 1720 overleden Abraham de Kramer355, 
zette de structuur van de schipgeldregisters vrijwel onmiddellijk naar zijn hand. De registra-
ties van de naam van de bevrachter, de vrachtprijs en de vracht gingen op regelmatige wijze 
door tot eind 1720, met enkele uitzonderlijke registraties in de jaren 1721 en 1722. Daarna 
verdwijnen deze gegevens geheel uit de registers. Vanaf 1721 worden de registers bondiger 
en minder gedetailleerd: er wordt al lang geen schipgeld meer geheven en ook de namen 
van bevrachters worden niet meer geregistreerd. Wat overblijft, is een summiere registratie 
van schip en schipper in jaarlijkse overzichten.

Registratie in schipgeldregisters
I. periode 1697-1708

datum
jaar

onderscheid vroeg- en naschepen (niet in 1697, 1704-
1707).

maand geen datering in 1708
dag

persoonsgegevens voornaam

352 De Buck, ‘De Russische uitvoer uit Archangel’, p. 130.
353 Ibidem, pp. 188-193.
354 De Buck neemt aan dat dit in 1706 gebeurde. Zie: Ibidem, p. 180.
355 GAA, inv.nr. 6: DMH, 123, p. 50.
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vadersnaam
naam

routegegevens plaatsnaam bestemmingshaven enkel indien ≠ Archangel

gegevens over schip en 
lading

scheepsnaam
naam bevrachter tot en met 1703

bedrag verschuldigd schipgeld tot en met 1703
naam betaler schipgeld

vrachtprijs vanaf 1705
bedrag extra schipgeld enkel in 1704
betaler extra schipgeld enkel in 1704

II. periode 1709-1720

datum
jaar onderscheid vroeg- en naschepen vanaf 1716

maand
geen datering van konvooien in 1709-1715

dag

persoonsgegevens
voornaam

vadersnaam
naam

routegegevens plaatsnaam bestemmingshaven enkel indien ≠ Archangel

gegevens over schip en 
lading

scheepsnaam
naam bevrachter

vrachtprijs
indicatie vracht

III. periode 1721-1725

datum
jaar

maand
geen gegevens

dag

persoonsgegevens
voornaam

vadersnaam
naam

routegegevens plaatsnaam bestemmingshaven enkel indien ≠ Archangel
gegevens over schip en 

lading
scheepsnaam

naam bevrachter enkel uitzonderlijk in 1721 en 1722
IV. periode 1726-1738

datum
jaar onderscheid naar en van Archangel

maand
dag

persoonsgegevens
voornaam

vadersnaam
naam

routegegevens plaatsnaam bestemmingshaven enkel indien ≠ Archangel
gegevens over schip en 

lading scheepsnaam

Tabel 6: Schematische weergave van registraties in de schipgeldregisters.

De registraties worden vanaf 1726 echter wel ontdubbeld in lijsten naar Archangel en van Ar-
changel, wat het mogelijk maakt retourvaarten te bestuderen. Enkel in het jaar 1738 wordt de 
terugkeer in Amsterdam ook gedateerd. Ook andere informatie in de schipgeldregisters laat 
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toe  het  complexe  probleem  van  bilaterale  en  multilaterale  vaarten  te  bestuderen.  Op 
onregelmatige tijdstippen wordt in de schipgeldregisters melding gemaakt van schepen naar 
Livorno, Hamburg, Lissabon, Genua en andere plaatsen. Daarenboven laten de veelvuldige 
opmerkingen en bijschriften van Abraham de Kramer (en in mindere mate ook van Abraham 
Müller)  het  mogelijk  om  de  risico’s  van  de  scheepvaart  op  een  persoonlijke manier  te 
bestuderen.

Gebruik
Op De Bucks studie van de Russische uitvoer na is ons geen onderzoek bekend waarin ge-
bruik wordt gemaakt van de door Abraham de Kramer geïnitieerde registers. Van Brakels be-
schrijving van het archief van de Directie der Moskovische Handel noch Van Eeghens uitge-
breider inventaris van ditzelfde archief kunnen als gebruik van de schipgeldregisters worden 
bestempeld.

Beperkingen
Dat de schipgeldregisters nauwelijks bekend zijn in de historiografie is weinig verbazend: het 
is een specialistische, complex gestructureerde en slechts na uitvoerige bewerking bruikbare 
bron. Toch laat de bron het formuleren van algemene inzichten over de structuur en organi-
satie van de Nederlandse scheepvaart toe. De beperkingen zijn echter overduidelijk: de vorm 
van de registraties is onregelmatig wat standaardisatie van gegevens bemoeilijkt. Met name 
het dateren van registraties is een probleem: voor een groot aantal registraties kan enkel een 
jaartal worden gegeven. Onder andere hierdoor wijkt de bron sterk af van de andere bronnen 
in dit onderzoek. Daarnaast is het jammer dat precies de gegevens waarmee de schipgeld-
registers zich onderscheiden van andere registers niet voor de hele periode beschikbaar zijn. 

3. Nederlandse sonttabellen

Oorsprong
In tegenstelling tot wat Knoppers – doelend op de zeetijdingen, monsterrollen, vonnissen in 
averij grosse en uiteraard de  galjootsgeldregisters – veronderstelt356, zijn hoger genoemde 
bronnen niet de enige Nederlandse bronnen die een weergave geven van het aantal sche-
pen van en naar Nederlandse havens volgens hun vertrek- dan wel aankomsthaven. Medio 
jaren ’80 ontdekte Heeres de zogenaamde  Sontse Lijsten357 in het Archief van de Directie 
van Moskovische Handel358. Volledig los daarvan deed Van Koningsbrugge in 1992 in het 
Nationaal Archief in Den Haag een soortgelijke “ontdekking”359. Hij doopte zijn vondst tot Ne-
derlandse Sonttabellen en deed in samenwerking met het Instituut voor Noord- en Oost-Eu-
ropese Studies en het Instituut voor Maritieme Geschiedenis een ten dele geslaagde poging 
deze tabellen toegankelijk te maken via een on-linedatabase360. Heeres’  Sontse Lijsten en 
356 cf. Knoppers, Dutch trade, I, xli. ‘ (…), except for a few scattered records, no Dutch sources exist outside those utilized in 

this thesis which give a breakdown of the number of ships to and from Holland by port of origin or destination’.
357 Welling, ‘Price-supply’, pp. 458-459. 
358 GAA, DMH, inv. nrs. 6 t/m 17: Brieven aan directeuren van de weduwe Arent van Deurs en comp. Te Elseneur betreffen-

de de scheepvaart in de Sont.
359 Lindblad, ‘Dutch trade on Narva’, pp. 103-114. In de bundel Baltic Affairs uit 1990 maakte Jacques Lemmink al gebruik 

van de Nederlandse Sonttabellen. Hij veronderstelde echter ten onrechte dat ze een looptijd hadden van 1710 tot 1747. 
Zie: Lemmink, ‘Dutch convoys in the Baltic’, p. 171.

360 Voor de on-lineversie van de Sonttabellen, zie: http://esf.niwi.knaw.nl/esf1998/projects/sont/html/search.cfm. Het gebruik 
van de on-lineversie van de Nederlandse Sonttabellen voor kwantitatieve studies wordt bemoeilijkt doordat de initiatief-
nemers zich hebben beperkt tot het verwerken van de eerste drie jaren van elk decennium. 

http://esf.niwi.knaw.nl/esf1998/projects/sont/html/search.cfm
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Van Koningsbrugges Nederlandse Sonttabellen zijn in feite één en dezelfde bron, waarvan 
één deel (tot 1766) wordt bewaard in Den Haag361 en het andere deel (1767-1781) zich in 
Amsterdam bevindt (in het archief van de Directie van Moskovische Handel) (zie supra).
Hoewel de Nederlandse Sonttabellen te Elseneur werden opgesteld en dus geografisch ge-
zien een Deense bron zijn, moeten ze toch worden beschouwd als van Nederlandse origine 
daar het lijsten betreft die door de Nederlandse gezant in Elseneur werden bijgehouden ten 
behoeve van de Staten-Generaal362. Labahn en Kroll veronderstellen dat de Nederlandse ge-
zanten toegang hadden tot de Deense Sontregisters en deze waarschijnlijk hebben samen-
gevat. Uit de correspondentie van de Nederlandse gezant Van Deurs blijkt echter dat deze 
ook zelfstandig contacten onderhield met de schippers die de Sont passeerden.

Periode
Hoewel de tabellen pas vanaf 1714 goed bewaard zijn gebleven, moet hun oorsprong wor-
den gesitueerd in de laatste jaren van de zeventiende eeuw. Op 20 oktober 1698 werd door 
de Staten Generaal besloten “teneinde de duurte van de granen tegen te gaan en de invoer 
daarvan hier te lande te bevorderen, Jan van Deurs te gelasten opgaven te zenden van de 
graanschepen die te Elseneur (…) lagen en aan de schippers te verbieden naar andere dan 
Nederlandse havens te gaan, (…)”. Daarvoor werd aan Van Deurs een traktement van twee-
honderd gulden per jaar toegekend, terwijl voor zijn diensten gedurende 20 jaren bewezen, 
een som van tweeduizend gulden werd toegekend. Voorts viel hem “een court van acht stui-
vers per gepasseerd Nederlands schip”363 toe.  Sedert  deze aanschrijving van 20 oktober 
1698 wordt Van Deurs commissaris genoemd en begint zijn briefwisseling met de Staten Ge-
neraal364. In 1699 en 1700 nam Jean van Deurs, de toenmalige commissaris van de Staten-
Generaal in Elseneur, in zijn correspondentie vermeldingen op van schippers die met graan 
geladen de Sont passeerden365. In de correspondentie van de jaren 1702, 1709, 1710 en 
1711 zijn verspreid verschillende schipperslijsten terug te vinden366. In de meeste gevallen 

361 Nationaal Archief (NA), Archief der Staten-Generaal, toegangsnummer 1.01.04, Liassen Denemarken, inv. nrs. 7267 t/m 
7293.

362 Lindblad, ‘Dutch trade on Narva’, pp. 103-114.; K. Labahn, S. Kroll, ’Die "niederländischen Sundregister" als Quelle für 
den Fernhandel der Hafenstädte des Ostseeraums während des 18. Jahrhunderts’ // F. Braun, S. Kroll (red.). Städtesys-
tem und Urbanisierung im Ostseeraum in der Frühen Neuzeit: Wirtschaft, Baukultur und Historische Informationssyste-
me, [Münster]: LIT, 2004, pp. 299-301.

363 C.R. van den Berg, De Commissarissen in de Sont en het geslacht Van Deurs, Koudekerk, 1997 (ongepubliceerd re-
search memorandum).

364 Van den Berg, De Commissarissen in de Sont.
365 De eerste schepenlijst dateren van 31 oktober 1699 en begin 1700. Zie: NA, Archief der Staten-Generaal, toegangsnum-

mer 1.01.04, Liassen Denemarken, inv. nr. 7267: Brieven van de Nederlandse gezant Jean van Deurs aan de Staten-
Generaal, 31.10.1699, 13.01.1700 en 13.02.1700. 

366 NA, Archief der Staten-Generaal, toegangsnummer 1.01.04, Liassen Denemarken, inv. nr. 7268: schipperslijst van 
1702.05.18 tot 1702.05.22. En: NA, Archief der Staten-Generaal, toegangsnummer 1.01.04, Liassen Denemarken, inv. 
nr. 7272: Notitie van Schippers Bij T Admiraelschap geweest op 25 Julij 1709, om onder commando van den Heer  
Schout Bij Nacht Jean van Convent met sijne bijhebbende oorlogh scheepen naer Texel of 't Vle te zeijlen, alsmeede 
specificatie van haerer in hebbende laedingen als …. Deze notitie bevat de volgende gegevens van in totaal 176 schip-
pers: voornaam, naam, thuishaven, naam van het schip, vertekhaven, lading (in lasten). Daarnaast ook: Notitie van 
Schippers die Seedert 3 aug 1709 Sigh aangegeven hebben, onder Convoy van Den Heer Schout Bij Nacht van Con-
vent nae Texel of Vlie te Zeylen. In een schrijven d.d. 1709.10.19 zit vervolgens (…) t restant van ingekoomen schippers-
naamen die seedert mijne laetste notitie sigh aangegeeven hebben, daer van U Ho:MO: Sigh te bedienen, een gedetail-
leerde lijst met de volgende gegevens van in totaal 123 schippers: voornaam, naam, thuishaven, naam van het schip, 
vertrekhaven, lading, bemanning (incl. functie en leeftijd), namen van passagiers (incl. hun vertrekstad en leeftijd). 
1709.11.12 verstuurt Van Deurs een Notitie van drie in de Zondt leggende Coopvaedrije Scheepen gereet sijnde met t  
convoy naer Hollant te zeylen met daarin gegevens over 24 schippers. In een schrijven d.d. 1709.12.10 volgt: Notitie van  
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betreft  het  gedetailleerde  beschrijvingen  van  konvooien,  maar  begin  1711  werd  ook  het 
eerste  fragment  van  een  schipperslijst  met  de  vormelijke  kenmerken  van  wat  later  de 
Nederlandse Sonttabellen zouden worden, door Arent van Deurs naar de Staten-Generaal 
verstuurd367. Deze lijst werd opgesteld door Arent van Deurs, die een jaar eerder zijn vader 
was opgevolgd als waarnemend commissaris te Elseneur368. Arent van Deurs stuurde net als 
zijn vader geregeld lijsten van de Hollandse schepen die de Sont passeerden, waarvoor hem 
ook bij  provisie werd toegestaan per schip acht  stuivers te heffen369.  Het  oorspronkelijke 
onderscheid tussen graan- en andere schepen moet in deze periode zijn verdwenen. Nadat 
Arent  van  Deurs  op  6  oktober  1747  was  overleden  te  Elseneur,  werd  hij  onmiddellijk 
opgevolgd door zijn zoon Jean Christoffer van Deurs. Op 8 november 1781 overleed Jean 
Christoffer van Deurs in de leeftijd van 57 jaren370. Hij was de laatste die de  Nederlandse 
Sonttabellen heeft bijgehouden.
De volgende jaren van de Nederlandse Sonttabellen zijn – voorzover relevant voor dit onder-
zoek -  volledig bewaard gebleven: 1714, 1721, 1722, 1728, 1731, 1738-1740. 
Gedeeltelijk bewaard bleven de volgende jaren: 

1715: van 01.01 tot 01.26; van 02.27 tot 04.20; van 06.08 tot 10.12
1716: van 03.04 tot 12.31
1717: van 01.01 tot 01.22; van 03.11 tot 08.28; van 11.16 tot 12.31
1718: van 01.24 tot 10.31
1719: van 04.09 tot 11.25
1723: van 01.01 tot 09.17
1729: van 01.01 tot 06.14
1730: van 01.01 tot 03.25; van 08.01 tot 08.19; van 09.01 tot 10.23
1733: van 01.01 tot 05.15; van 05.31 tot 09.09; van 25.09 tot 10.11
1737: van 07.27 tot 12.31

Voor  de  volgende  jaren  konden  geen  Nederlandse  Sonttabellen worden  teruggevonden: 
1734-1736.

Vorm
De structuur van de  Nederlandse Sonttabellen is even ingenieus als eenvoudig: voor elke 
scheepsbeweging die werd geregistreerd in de Sont werd één regel gereserveerd met daarin 
de datum van de Sontpassage, de voornaam en naam van de schipper, diens thuishaven, de 
vertrekhaven, de bestemmingshaven en de beschrijving van de lading. In tegenstelling tot de 
galjootsgeldregisters werden in de  Nederlandse Sonttabellen een stuk minder constanten 
verwerkt. Enkel de naam van de schipper en zijn thuishaven worden stelselmatig opgeno-
men als identificatoren.

schippers seedert 12 november 1709 in de Zondt gearriveert, en 7 december onder t' convoy naer Hollant gezeylt [bevat 
informatie over 16 schippers].  De gegevens van 28 schippers bevinden zich tenslotte in Notitie en de Naamen der  
schippers dewelcke onder het Convoij van de heeren Capiteijnen Duijme en van Leeuwen naaer het vaaderlant geden-
ken te gaan alsmeede desselves laedinge en de manschappen als volgt … d.d. 1710.03.18. Zie ook: Lemmink, ‘Dutch 
Convoys’, 171.

367 Het betreft twee korte fragmenten d.d. 1710.12.15 en 1710.12.19 en een kort schrijven d.d. 1711.01.03, getiteld: Notitie  
van schippers seedert 20 xbris 1710 uijt d'Oostzee gecoomen. Zie: NA, Archief der Staten-Generaal, toegangsnummer 
1.01.04, Liassen Denemarken, inv. nr. 7272: Notitie van d'Schippers seedert t vertreck der Convoij uijt d'Oostzee gearry-
veert.

368 Van den Berg, De Commissarissen in de Sont.
369 NA, Archief der Staten-Generaal, toegangsnummer 1.01.04, Liassen Denemarken, inv. nr. 7273: Respectiven van Arent 

van Deurs, 2 september 1710.
370 Van den Berg, De Commissarissen in de Sont.
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De naam van de schipper bestaat net zoals in de galjootsgeldregisters in de meeste gevallen 
uit een combinatie van de voornaam, de vadersnaam en – zij het niet op systematische wijze 
– de familienaam. De gegevens over de thuishaven kunnen verschillen voor één en dezelfde 
schipper, een vaststelling waarvan het belang duidelijk zal worden bij de onderlinge beoorde-
ling van de verschillende hier bestudeerde bronnen (zie infra)371.
De variabelen zijn de datum van de sontpassage, de vertrek- en bestemmingshaven en de 
beschrijving van de lading. Wat de aard van deze variabelen betreft, verschillen de Neder-
landse Sonttabellen wezenlijk van de galjootsgeldregisters. Als vertrek- of bestemmingsha-
ven kunnen alle mogelijke havens binnen zowel als buiten het Oostzeegebied voorkomen. Er 
is geen geografische beperking zoals die er bij de galjootsgeldregisters wel is (bestemmings-
haven = Amsterdam). Van de lading werd vaak slecht één product genoteerd en in sommige 
gevallen werden voor schippers met dezelfde bestemmingshaven een aantal goederen sa-
mengevoegd in een cluster372. De afwezigheid van enige geografische beperking in de weer-
gave van de Sontpassages, de registratie van zowel oost- als westwaartse passages en de 
onafhankelijke status ten opzichte van de Deense Sontregisters maken van de Nederlandse 
Sonttabellen het controlemiddel bij uitstek op de Deense Sontregisters.

Registratie in Nederlandse Sonttabellen

datum
jaar

maand
dag

persoonsgegevens
voornaam

vadersnaam
naam

routegegevens
plaatsnaam thuishaven

plaatsnaam vertrekhaven
plaatsnaam bestemmingshaven

gegevens over schip en lading indicatie van de lading

Tabel 7: Schematische weergave van een registratie in de Nederlandse Sonttabellen.

Gebruik
Op een uitzondering na is de manier waarop totnogtoe van de Nederlandse Sonttabellen ge-
bruik werd gemaakt vergelijkbaar met de wijze waarop tot op heden met de galjootsgeldre-
gisters werd omgegaan. Zowel Lemmink, Lindblad en Kelders als Kroll en Labahn beperkten 
zich tot de numerieke weergave van verschillende parameters van de Nederlandse Sontta-
bellen.  Lemmink gebruikt de jaartallen voor de periode 1736-1743 om de invloed van de 
Russisch-Zweedse oorlog op de Nederlandse scheepvaart  door de Sont  aan te tonen373. 
Hoewel Lemmink ook een per maand gespecificeerd overzicht van de Nederlandse scheep-
vaart door de Sont in de jaren 1741-1743 geeft374, maakt hij daar verder geen gebruik van. 
Opvallend is overigens dat Lemmink nergens een onderscheid maakt tussen Sontpassages 
in westelijke en oostelijke richting. 
Het in Baltic Studies 4 gepubliceerde artikel van Lindblad is het eerste waarin gebruik wordt 

371 Scheltjens; Van Koningsbrugge, Van onze reporter, pp. 18-21.
372 Lindblad, ‘Dutch Trade on Narva’, p. 107.
373 Lemmink, ‘Dutch convoys in the Baltic’, p. 172.
374 Ibidem, p. 173.

85



86 DEEL 2: THEORIE en METHODE

gemaakt van de digitale versie van de Nederlandse Sonttabellen375. Lindblad analyseert de 
Nederlandse handel op Narva in de periode 1721-1763. Concreet betekent dit dat Lindblad 
de oost- en westwaartse passages van schepen op weg naar of komende van Narva heeft 
gekwantificeerd  voor  de  jaren 1721-1723,  1741,  1742,  1743,  1753,  1762-1763.  Voor  de 
weergave van de resultaten maakt Lindblad gebruik van een aantal grafieken en diagram-
men, waarvan het merendeel de procentuele verhoudingen van bepaalde constanten en va-
riabelen tot onderwerp heeft376. Opvallend is dat Lindblad in de weergave van de procentuele 
verhoudingen de jaren 1721-23 en 1762-63 samenvoegt. In de visuele voorstelling van de 
thuishavens van de schippers (Shipping Republic/Narva en Shipping Britain/Narva) worden 
alle jaren samengevoegd en blijft enkel het onderscheid to Narva/from Narva over. Dat deze 
veralgemeningen alle dynamiek halen uit de informatie welke de Nederlandse Sonttabellen 
bevatten, behoeft geen verder betoog. In de weergave van het totale aantal schepen van en 
naar Narva verbindt Lindblad niet op elkaar aansluitende jaren met elkaar, daarmee suggere-
rend dat de omvang van de scheepvaart op Narva tussen 1723 en 1741 enkel in stijgende 
lijn verliep en tussen 1743 en 1753 alsook tussen 1753 en 1762 enkel in dalende lijn. Lind-
blads artikel is met andere woorden gebaseerd op een inadequaat gebruik van kwantitatieve 
gegevens. Deels is dit het gevolg van de arbitraire manier waarop uit de Nederlandse Sont-
tabellen een aantal jaren werd gesampled, deels echter ligt de oorzaak ook bij de bron zélf. 
De Nederlandse Sonttabellen zijn op zich te summier voor kwantitatief onderzoek, ze bevat-
ten een minimum aan gegevens, en dat beperkt de mogelijkheden om op basis van de Ne-
derlandse Sonttabellen alleen een onderzoek naar de scheepvaart op een bepaalde stad uit 
te voeren. Wanneer de informatieve waarde van de variabelen louter als numeriek wordt be-
schouwd, blijven er enkel nietszeggende grafieken en diagrammen over, die een erg algeme-
ne en niet waarheidsgetrouwe beschrijving van de scheepvaart op Narva wat  meer kleur 
moeten geven.
In het ongepubliceerde essay De Nederlandse handel met Riga in de periode 1714-1721 van 
Kelders377 wordt opnieuw op basis van maand- en jaartallen een analyse van de Nederland-
se scheepvaart op één bepaalde Oostzeehaven gepresenteerd. Net als bij Lindblad is de 
zuiver numerieke aanwending van de Nederlandse Sonttabellen er de oorzaak van dat deze 
een louter illustratieve functie hebben. In tegenstelling tot Lindblad doet Kelders echter wel 
een poging om de door hem verzamelde gegevens te vergelijken met ander beschikbaar 
bronnenmateriaal. De vergelijking blijft echter ook hier beperkt tot jaartotalen. 
Samenvattend kan de hierboven beschreven artikelen worden aangewreven dat ze het op 
zich al vrij beperkte informatiegehalte van de Nederlandse Sonttabellen nog verder beknot-
ten door een kwantificering in de enge zin van het woord op de bron toe te passen. Hierdoor 
blijven enkel cijfers over, die in het beste geval een illustratie kunnen worden genoemd bij 
het bestudeerde object.
In 2003 werd door Scheltjens en Van Koningsbrugge een poging ondernomen de Nederland-
se Sonttabellen op een andere manier te gebruiken. Met de bedoeling schippersnamen in de 
Sankt-Peterburgskie Vedomosti (of in het Nederlands: Sint-Petersburgse Tijdingen) te identi-

375 Lindblad, ‘Dutch Trade on Narva’, pp. 106-108.
376 Lindblads artikel bevat de volgende diagrammen: 1. ships going to Narva 1721-1763: distribution by port of origin; 2. 

idem: distribution by home of captain; 3. ships coming from Narva 1721-1763: distribution by destination; 4. idem: distri-
bution by home of captain; 5. shipping Republic/Narva 1721-1763: distribution by home of captain; 6. shipping 
Britain/Narva 1721-1763: distribution by home of captain. Zie: Lindblad, ‘Dutch trade on Narva’, tussen pagina 110 en 
111.

377 Martijn Kelders, De Nederlandse handel met Riga in de periode 1714-1721: een analyse op basis van de Nederlandse 
en Deense Sonttabellen, Groningen, 2004 (ongepubliceerd artikel).
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ficeren, werden de Nederlandse Sonttabellen geraadpleegd. Scheltjens en Van Koningsbrug-
ge brachten op die manier een doelstelling van het neerlandica-project van het Nederlands-
Russisch Archiefcentrum in Groningen in de praktijk, namelijk het lokaliseren en identificeren 
van Nederlanders in Sint-Petersburg378.  De  Nederlandse Sonttabellen werden in dit  geval 
aangewend voor informatie over de Nederlandse scheepvaart van en naar Sint-Petersburg. 
In tegenstelling tot eerdere studies hebben de Nederlandse Sonttabellen in Van onze repor-
ter ter plaatse meer dan een louter illustratieve, ondersteunende functie. Van onze reporter  
ter plaatse zou kunnen worden beschouwd als een bronnenpublicatie over de Nederlandse 
scheepvaart  in  Sint-Petersburg.  Jammer genoeg ontbreken een contextualisering en een 
doorgedreven analyse van de mogelijkheden en beperkingen van dit bronnenmateriaal bijna 
volledig. Ook de inleiding  Nederlandse handel op Sint-Petersburg, 1728-1775: Resultaten 
van de vergelijking van de schipperslijsten in de Sint-Petersburgse Tijdingen en de Neder-
landse Sonttabellen379 biedt weinig soelaas: hoewel ze enig inzicht biedt in de betrouwbaar-
heid van de beide bronnen, moeten de in deze inleiding gepresenteerde resultaten toch met 
de nodige omzichtigheid worden benaderd.  Zoals  al  eerder werd aangehaald,  werd door 
Scheltjens en Van Koningsbrugge ten onrechte verondersteld dat de Nederlandse Sonttabel-
len slechts tot 1766 bewaard zijn gebleven380. Dit heeft tot gevolg dat het verwerkingsprincipe 
van de Sint-Petersburgse Tijdingen381 voor de periode 1767-1775 door de auteurs werd aan-
gepast: “(...) [Er] werd [voor] gekozen om enkel de gegevens in de Sint-Petersburgse Tijdin-
gen die voor de volle honderd procent zeker Nederlandse schippers of Nederlandse scheep-
vaart op Sint-Petersburg betroffen op te nemen”382. Waarop deze zekerheid is gebaseerd, 
wordt  nergens toegelicht.  Zoals  Goddeeris  in  zijn  bespreking van  Van onze  reporter  ter  
plaatse ook aangeeft, ligt de sterkte van de analyse vooral in de relatieve cijfers en verhou-
dingen383.  Terecht legt Goddeeris ook de vinger op de wonde: “Doordat er nergens wordt 
aangesloten bij vorig onderzoek (...) blijft de vraag hangen wat al dit arbeidsintensieve onder-
zoek oplevert”384.
Een soortgelijk oordeel kan worden geformuleerd met betrekking tot het meest recente on-
derzoek waarin gebruik werd gemaakt van de Nederlandse Sonttabellen: het historische in-
formatiesysteem Niederländische Sundregister des 18. Jahrhunderts dat in 2003-2004 werd 
gerealiseerd in het kader van het onderzoeksprogramma Städtesystem und Urbanisierung 
im Ostseeraum in der Neuzeit – Historisches Informationssystem und Analyse von Demogra-
fie, Wirtschaft und Baukultur im 17. und 18. Jahrhundert van de universiteiten van Rostock 
en Greifswald en de hogeschool van Wismar385. De overzichtelijke visuele weergave van de 
onlineversie van de Nederlandse Sonttabellen is op zich verhelderend en handig om als illu-
stratiemateriaal te gebruiken. Problematisch is echter dat het door Kroll en Labahn geconci-
pieerde informatiesysteem volledig op de onlineversie is gebaseerd en dus enkel de daarin 
verwerkte samplejaren visueel kunnen worden voorgesteld. Het afleiden van conclusies over 
de Nederlandse handel wordt hierdoor vanzelfsprekend bemoeilijkt. Aan de andere kant stelt 
378 Scheltjens; Van Koningsbrugge (red.), Van onze reporter. 
379 Ibidem, pp. 4-27.
380 Ibidem, p. 5.
381 Ibidem, p. 5.
382 Ibidem, pp. 5-6.
383 Idesbald Goddeeris, ‘Russische archieven ontsloten’ // Oost-Europa Tijdingen: Informatieblad van het Interuniversitair  

Centrum voor Oost-Europakunde, 2004, 46 (maart), p. 39. 
384 Goddeeris, ‘Russische archieven ontsloten’, p. 39. 
385 Zie: Labahn, Kroll, ‘Die “Niederländischen Sundregister”’. Het historische informatiesysteem verscheen als bijlage op CD-

ROM. Hetzelfde historische informatiesysteem werd inmiddels ook geïncorporeerd in het internetportaal “Historical 
Towns in the Baltic and Scandinavia/Historische Städte im Ostseeraum und Skandinavien” (http://www.baltictowns.com).
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een historisch informatiesysteem als dit  de onderzoeker wel in staat een aantal relatieve 
verhoudingen van havens in het hele Balticum te onderzoeken. De sterktes en de zwaktes 
(gebrek aan context,  maar wel  geschikt  voor relatieve verhoudingen) van het  historische 
informatiesysteem  Niederländische  Sundregister en  van  de  detailstudie  die  Van  onze 
reporter  ter  plaatse in  feite  is,  stemmen  op  die  manier  merkwaardig  goed  met  elkaar 
overeen.  Dit  is  een  gevolg  van  de  intrinsieke  eigenschappen  van  de  Nederlandse 
Sonttabellen,  die  door  hun  specifieke  vorm  te  weinig  bouwstenen  bevatten  voor  een 
doorgedreven analyse. Als zelfstandige bron zijn de Nederlandse Sonttabellen niet geschikt, 
als  illustratiemateriaal,  als  controlemiddel  of  als  basis  voor  het  schetsen van een breder 
vergelijkend kader rond specifiek onderzoek zijn ze dat door hun toegankelijke structuur des 
te meer.

Beperkingen
In de Nederlandse Sonttabellen wordt op geen enkel moment gepreciseerd wat de grootte 
van de door de Sont passerende schepen is386, waardoor elke uitspraak over de hoeveelheid 
van en naar een bepaalde haven getransporteerd cargo onmogelijk wordt. Ook de lading zelf 
wordt slechts zeer summier weergegeven en vaak is het zelfs onduidelijk  of  de schepen 
überhaupt geladen waren of integendeel leeg of met ballast geladen de Sont passeerden387. 
Labahn en Kroll stellen, op basis van hun analyse van de onlineversie van de Nederlandse 
Sonttabellen dat per schip slechts de hoofdlading werd gepreciseerd. Dit is echter niet cor-
rect: de onlineversie geeft in het geval van de lading een vertekend beeld. In de originele ta-
bellen komen vaak groepen van schippers voor met groepen ladingen achter hun naam, sa-
mengebracht met accolades388. Tenslotte ontsnappen ook de Nederlandse Sonttabellen niet 
aan het probleem waar alle bronnen voor de Oostzeehandel mee kampen: de weergave van 
innerbaltische handelscontacten. Voor de Sontpassages richting Oostzee loopt in sommige 
jaren het aantal schippers dat als bestemmingshaven de Oostzee opgeeft soms op tot 30% 
van het totaal. 

4. Deense Sontregisters

Zoals in de inleiding bij dit  hoofdstuk al even kort werd aangehaald, genieten de  Deense 
Sontregisters van de hier besproken bronnen de meeste bekendheid. Deze bekendheid dan-
ken de Deense Sontregisters in de eerste plaats aan de Deense geleerden Ellinger Bang en 
Korst, die in de eerste helft van de twintigste eeuw een poging hebben gedaan om de amorfe 
massa documenten van de zogenaamde Øresundstoldregnskaberne te structureren, samen 
te vatten en te publiceren in de vorm van kwantitatieve overzichtstabellen389. Voor een goed 
begrip van de kritiek die deze bron in de internationale wetenschappelijke wereld te verwer-
ken kreeg, is het noodzakelijk eerst inzicht te krijgen in de oorsprong en de eigenschappen 
van de originele Deense Sontregisters.

Oorsprong
De Deense Sontregisters zijn het resultaat van de activiteiten van de Deense tolbeambten in 
386 Ibidem, p. 303.
387 Ibidem, p. 303.
388 cf. Lindblad, ‘Dutch trade on Narva’, p. 107: ‘(…) a rough indication of cargo (often only one type of product, sometimes 

clusters of product types for more ships at the time) [is given].’
389 Ellinger Bang; Korst, Tabeller over skibsfart og Varetransport gennem Øresund 1497-1660 en Tabeller over skibsfart og  

Varetransport gennem Øresund 1661-1783 og gennem Storebælt 1701-1748.
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Helsingør die tot taak hadden de tollen te innen die zeevarenden werden geacht te betalen 
op  schip  en  cargo  bij  hun  passage  door  de  Sont390.  Deze  tolheffing  werd  ingevoerd  in 
1426391. Synchroon met de lange machtsstrijd die om privileges en vrijstellingen in de Sont 
werd gevoerd, kregen de  Deense Sontregisters pas geleidelijk  een vaste, administratieve 
structuur. 
Wanneer een schip de rede van Helsingør aandeed, verlangde de Deense overheid dat de 
scheepskapitein, de supercargo of tenminste de stuurman aan land ging om de Sonttoldecla-
ratie uit te voeren392. De kapitein (of zijn vervanger) dienden zich dan naar de Sonttolkamer 
te begeven, waar hij zijn ladingspapieren moest overleggen, de nodige verklaringen daarover 
moest doen en moest aangeven welk handelshuis voor hem de declaratie  van het schip ver-
zorgde393. Vervolgens werden de papieren in volgorde van aankomst van het schip in een ge-
nummerd vak gelegd, waarna kon worden overgegaan tot  de tolberekening en uitklaring394. 
Schepen afkomstig uit de Oostzee werden door de zogenaamde tol-kameriers verder gehol-
pen. Voor schepen afkomstig uit de Noordzee gebeurde de tolberekening door het zogehe-
ten Translationsbureau395. Hier werd het  verschuldigde bedrag per ladingspartij (i.e. per af-
zonderlijk goed) berekend. De uiteindelijke tolbetaling gebeurde door één van de commissie-
huizen in Helsingør met wie elke reder en ontvanger verplicht in correspondentie moest zijn. 
Met de betaling van de Sonttol en andere kosten had de schipper dus in feite niks te maken. 
Deze transacties werden volledig door het in- en uitklarende handelshuis gecoördineerd. Na-
dat de schipper zijn declaratie had gedaan en de commissionarissen een borgstelling had-
den overlegd,  kon de uiteindelijke uitklaring plaatsvinden. Zodra de tolberekening van de 
translateurs circuleerde en voor elke warenontvanger een handelshuis getekend had, werd 
aan de schipper een Sontpas uitgereikt en kon die zijn reis voortzetten. Het uiteindelijke te 
betalen tolbedrag bestond, naast het door de translateurs berekende percentage op de goe-
deren, onder andere uit lichtvuur- en bakengeld396 en onkostenvergoedingen voor tolbeamb-
ten (althans tot 1701)397. Opmerkelijk is dat elke schipper voor een “waarheidsgetrouwe aan-
gifte” een zogenaamde föring met een hoogte van 4% van het tolbedrag van zijn lading te-
rugbetaald kreeg. Deze teruggave, die kan worden beschouwd als een vorm van algemene 
heffingskorting, werd bij het inschrijven van het tolbedrag op de Sontpas meteen in mindering 
gebracht en door het declarerende handelshuis aan de schipper uitbetaald398.  
De vroegst bewaarde registers – van 1497 en 1503 – verschillen wezenlijk van de registers 
vanaf 1557, toen een vaste identificatieformule in gebruik werd genomen en ook een chrono-
logisch journaal in verschillende secties werd gecreëerd, naast speciale registers van met tol 
belaste goederen399. Deze boekhoudkundige hervormingen waren het logische gevolg van 

390 Christensen, Dutch trade, pp. 54-55.
391 Hill, The Sound Dues and the Command of the Baltic. 
392 Hermann Scherer. Der Sundzoll. Seine geschichte, sein jetziger Bestand und seine staatsrechtlich-politische Lösung.  

Nebst einem Anhang über die Sundzollfreiheit der Pommerschen und Preusischen Städte, Berlin: Verlag von Duncker 
und Humblot, 1845, pp. 63-64.

393 Ibidem, p. 64. Scherer is - voorzover bekend - de enige die de praktijk van de declaratie in detail beschrijft en van deze 
gang van zaken melding maakt.

394 Schepen in ballast werden meteen geëxpedieerd, aangezien er voor hen geen berekening moest worden gemaakt van 
de tol.

395 Ibidem, pp. 64-65.
396 Ibidem, pp. 94-100.
397 Ibidem, pp. 100-114.
398 Ibidem, pp. 34-35; 65.
399 Christensen, Dutch trade, pp. 49-53; 55-56.
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een reeks belastinghervormingen in dezelfde periode400. In 1548 werd een 1% ad valorem 
tolbijdrage  voor  niet-geprivilegieerde  naties  ingevoerd.  In  1561  volgde  de  fyrpenge (het 
vuurgeld) en vanaf 1567 kwam daar het lastgeld (lastetold) op goederen bij. In de eerste helft 
van de jaren 1630 werd de boekhouding opnieuw geherstructureerd401, maar het is pas vanaf 
1669  dat  de  Deense  Sontregisters hun  definitieve  vorm  krijgen,  wanneer  de 
bestemmingshaven  van  de  schepen  wordt  gepreciseerd  in  de  registers.  Het  zijn  deze 
formule en de in 1701 opnieuw bevestigde regeling van 1645 die in de bestudeerde periode 
van  kracht  zijn.  De  formule  van  de  Deense  Sontregisters zal  hieronder  nader  worden 
toegelicht.

Periode
De totale looptijd van de  Deense Sontregisters bedraagt meer dan 300 jaar, van 1497 tot 
1857 om precies te zijn. De registers krijgen echter pas ten volle hun waarde vanaf  1669, 
wanneer de bestemmingshaven van de schepen wordt gepreciseerd. 

Vorm
De weergave van de administratieve gegevens van de tolheffing verschilt  in  de  Deense 
Sontregisters  wezenlijk van de summiere registratie van de Nederlandse Sonttabellen en de 
galjootsgeldregisters: de schippers in de Deense Sontregisters staan gegroepeerd op basis 
van hun privileges. In de door ons bestudeerde periode werden de tolregistraties uitgevoerd 
door twee ambtenarenkantoren, die elk waren bemand met twee personen. Van elk jaar be-
staan er dus twee tolboeken (lijsten, Deens:  liste), die elk een deel bevatten van de schip-
pers die de Sont  passeerden.  De lijsten hebben alle  dezelfde,  op privileges gebaseerde 
raamstructuur. Scheepsregistraties werden ingedeeld in de volgende groepen:  Hollandske 
skibe kommen frå (Nord- i)  Westersøen (Nederlandse schepen afkomstig  van Noord- en 
Westzee)402;  Hollandske skibe kommen frå Østersøen (Nederlandse schepen afkomstig uit 
de Oostzee); Lübske, Danziger, Embder og Bremer skibe (schepen uit Lubeck, Danzig, Emb-
den en Bremen); Dankse og Norske, Rostockere, Wender skibe (Deense of Noorse, Rostoc-
ker en Wendische schepen); Rusiske403, Svenske og Pommerske skibe og Galliother (Russi-
sche, Zweedse en Pommerse schepen en galjoten); Engelske (Britanniske, Stør-Britanniske) 
og Franske skiber (Engelse en Franse schepen). Wat meteen opvalt, is dat enkel de registra-
ties van Nederlandse schepen onderverdeeld zijn in afzonderlijke groepen voor scheepsbe-
wegingen west- en oostwaarts; een duidelijk teken van de kwantitatieve dominantie van de 
Nederlandse scheepvaart door de Sont. Per groep werd door elk van de twee kantoren een 
aantal totaalgegevens bijgehouden, met name: maandelijkse totalen van geïnde tollen (on-
derverdeeld in rijksdaalders, lubsche schelling en rosenobler) en van het aantal geregistreer-
de schepen,  gevolgd door jaartotalen per groep.  Aan het  einde van elke lijst  werden de 
groepstotalen bij  elkaar opgeteld. Deze lijsttotalen werden vervolgens overgenomen in de 
jaarbalans van de tolkamer. 
De nadruk ligt bij de Deense Sontregisters logischerwijze op de lading, die dan ook uitvoerig 
wordt beschreven per schip afzonderlijk. Net zoals bij de eerder besproken bronnen kunnen 
ook in de registratieformule van de Deense Sontregisters een aantal constanten en variabe-
len worden onderscheiden. De naam van de schipper en zijn thuishaven zijn de enige twee 
400 Ibidem, pp. 49-53. 
401 Ibidem, pp. 49-53.
402 De term skibe (schepen) is enigszins verwarrend; het gaat in feite om schippers afkomstig uit de respecievelijke gebie-

den. 
403 Russische schepen komen voor het eerst in de lijsten voor in 1726.
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constanten  die  in  de  Deense  Sontregisters als  identificatoren  werden  geregistreerd. 
Gegevens die per geregistreerde passage van één schipper verschillen, zijn er integendeel 
legio. Allereerst is er de datum van Sontpassage, die als een soort hoofding centraal in de 
lijsten voorkomt. Vervolgens worden van elk passerend schip de vertrek- en aankomsthaven 
opgegeven. Net als in de Nederlandse Sonttabellen zijn er geen geografische beperkingen, 
zoals  die  er  bij  de  galjootsgeldregisters wel  zijn.  Na  de  formulering  “Schipper  X  uit  A, 
komende  van  B  en  varende  naar  C”  volgt  het  centrale  gedeelte  van  de  tolheffing:  een 
gedetailleerde beschrijving van de lading, inclusief de kwantiteit van elke partij, de naam van 
het product en het daarover verschuldigde tolbedrag. Dit tolbedrag werd over drie kolommen 
verdeeld, afhankelijk van de munteenheid waarin de per product verschuldigde tollen werden 
berekend. Onderscheid werd gemaakt tussen rijksdaalders, rosenobler en lubsche schelling. 
Van het verkregen totaalbedrag werd vervolgens de föring afgetrokken, om er vervolgens de 
fyrpenge bij op te tellen. 

Registratie in Deense Sontregisters

datum
jaar

maand
dag

persoonsgegevens
voornaam

vadersnaam
naam

routegegevens
plaatsnaam thuishaven

plaatsnaam vertrekhaven
plaatsnaam bestemmingshaven

gegevens over schip en lading

cargonaam (per goed)
cargomaat (per goed)

hoeveelheid (per goed)
verschuldigd tolbedrag (per goed)

fyrpenge
föring

totaal tolbedrag

Tabel 8: Schematische weergave van een registratie in de Deense Sontregisters.

Gebruik
De Deense Sontregisters zijn dan misschien wel de meest bekende, de best bewaarde en de 
langst lopende primaire bron voor de studie van de scheepvaart en handel met het Oostzee-
gebied in de vroeg-moderne tijd, paradoxaal genoeg zijn ze ook het minst gebruikt. Reden 
hiervoor is de beschikbaarheid voor hedendaagse historici van een unieke compilatie van de 
omvangrijke originele Deense registers: de al genoemde Tabeller over skibsfart of varetrans-
port gennem Øresund van Ellinger Bang en Korst. Sinds in 1906 het eerste gedeelte van 
deze tabellen verscheen, is het praktisch onmogelijk geworden de primaire bron nog los te 
zien van de door Bang en Korst gemaakte bewerking. Kritische uitspraken over de Deense 
Sontregisters worden bijna zonder uitzondering gebaseerd op de Tabeller404; de Tabeller wor-

404 Zie bijvoorbeeld: S. van Brakel, ‘Rostocker scheepvaartstatistieken: een controlemiddel op de Sonttolregisters’ // Bijdra-
gen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 1914, pp. 223-233. In 2000 publiceerde de Poolse historicus 
Krzysztof Narojczyk een artikel over de digitalisering van de ‘Tabeller’ en in 2005 verscheen een Poolse versie op CD-
ROM van de ‘Tabeller’. De vele technische en methodologische fouten en de onduidelijkheid over welke informatie uit de 
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den vergeleken met plaatselijke archiefbronnen uit het Oostzeegebied,  zonder dat de origi-
nele registers nog ter sprake komen405. Voor een goed begrip van de Deense Sontregisters is 
de kritiek op de Tabeller essentieel. De kritische studies van verschillende generaties 20ste-
eeuwse historici brengen de sterktes en zwaktes van de beide bronnen aan het licht. Dankzij 
de intense studie van de Tabeller is het mogelijk een genuanceerd oordeel te vellen over de 
Deense Sontregisters en een gefundeerde keuze te maken van de manier waarop deze re-
gisters kunnen worden gebruikt voor kwantitatief onderzoek.
In het artikel Les Comptes du Sund comme source pour la construction de l’activité écono-
mique en Europe (XVIe-XVIIIe siècle) uit 1964 bespreekt Pierre Jeannin in detail de Tabeller  
over Skibsfart406. Via zijn kritiek op de Tabeller worden de sterktes en zwaktes van de Deen-
se Sontregisters duidelijk. Jeannin toont aan dat de samenstellers van de Tabeller door het 
condenseren en hergroeperen van de ladingsgegevens uit Deense Sontregisters (ongewild) 
transport laten primeren op handel. De studie van de handelsstromen wordt beperkt doordat 
de samenstellers van de Tabeller de corresponding, meeting ropes tussen twee handelsste-
den hebben doorgesneden in de Sont407. De connectie tussen verschillende vertrek- en aan-
komsthavens is daardoor onzichtbaar geworden. Anders gezegd: bij de bewerking van de 
Deense Sontregisters zijn de namen van schippers opgegaan in de statistieken, waardoor 
het onmogelijk geworden is individuele heen- en terugreizen te reconstrueren. Aansluitend bij 
deze lacune dient te worden opgemerkt dat in de Tabeller havens gelegen ten Westen van 
de Sont niet individueel worden weergegeven. De teleurstelling van Unger hierover is op-
recht: “In de tabellen die met 1669 een aanvang nemen, wordt wel is waar, zeer hoopvol, van 
geladen schepen “fordelt efter Bestemmelsesteder” gesproken, maar het Franse onderschrift 
zet hier al een domper op door van “pays (ports) de destination” te spreken, en inderdaad 
worden voor het Westen alleen landen, geen steden, genoemd, hoewel de tolregisters zelve 
hierover wel details bevatten”408. Bovendien blijkt ook de geografische afbakening van be-
paalde regio’s in de Tabeller voor discussie vatbaar409.
De keuzes die de samenstellers van de tabellen hebben gemaakt  met betrekking tot  de 
weergave van de lading hebben nog veel zwaardere consequenties dan de rubricering van 

‘Tabeller’ wel of niet in deze digitale versie werd opgenomen, maakten het onmogelijk van dit werk gebruik te maken. Zie: 
Krzysztof Narojczyk, ‘The Baltic Rim Trade in the sixteenth and eighteenth centuries and the Sound Tax Database on 
CD-ROM’ // History and Computing, 2000, Vol. 12, Nr. 3, pp. 307-327; Krzysztof Narojczyk, Budowa badawczych baz da-
nych w oparciu o historyczne źródła statystyczne, Olsztyn: s.n., 2005, 127 pp.

405 Zie bijvoorbeeld: Hermann Kownatzki, ‘Die bedeutung der Sundzoll-Listen nach den Elbinger Pfundzoll-Listen’ // Histo-
risches Jahrbuch, 1937, Vol. 57, pp. 358-365. Exemplarisch is in dit opzicht ook Van Tielhofs opmerking: “The obstacles 
to be overcome in studying the original accounts are just too large and too many for most historians: the difficult hand-
writing, the Danish language, the different measures and qualities of goods, and, not least, the enormous numer of pages 
- the volumes occupy sixty metres of shelf space. The original accounts, which are in Copenhagen and films of which are 
kept in Amsterdam, are therefore not used as often as the Tables. In contrast to this, the Tables are seldom ignored in 
studies about Baltic trade, and the data from the Tables are often even used as the very basis of the research. This ef-
fectively means that not the original registers themselves, but the Sound Toll Tables are the Baltic historian's Bible”. See: 
Van Tielhof, The ‘mother of all trade’, p. 42.

406 Zie: Pierre Jeannin, ‘Les comptes du Sund comme source pour la construction de l'activité économique en Europe 
(XVIe-XVIIIe siècle)’ // Revue historique, 1964, CCXXXI, pp. 55-102; 307-340. Eerder werd al scherpe kritiek op de Ta-
beller geuit door E.F. Heckscher en Aksel Christensen. Zie: E.F. Heckscher, ‘Öresundsräkenskaperna och deras behand-
lings’ // Historisk Tidskrift, 1942, pp. 170-186; A.E. Christensen, ‘Der handelsgeschichtliche Wert der Sundzollregister’ // 
Hansische Geschichtsblätter, 1934, p. 59. Bijna gelijktijdig met Pierre Jeannins studie verscheen tenslotte: Sven-Erik 
Ǻström, From Cloth to Iron: the Anglo-Baltic Trade in the late seventeenth Century. Part II: The Customs Accounts as 
Sources for the Study of the Trade.  Helsingfors, 1965, 86 pp.

407 Christensen, Dutch trade, pp. 49-53.
408 W.S. Unger, ‘De publikatie der Sonttabellen voltooid’ // Tijdschrift voor Geschiedenis, 1958, Vol. 71, pp. 152.
409 Christensen, Dutch trade, pp. 49-53.
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de regio’s ten Westen van de Sont. “(...) Pas de ventilation entre articles très differents”, zo 
stelt Jeannin vast410. Onderling sterk van elkaar verschillende producten worden in de Tabel-
ler in één kolom samengevoegd, ongeacht hun waarde of toltarief, en dat maakt de Tabeller 
onbruikbaar voor de studie van goederenstromen door de Sont411. Op die manier worden be-
trouwbare gegevens vermengd met volstrekt betwistbare denkbeelden412.
De sterkte van de Deense Sontregisters zit in het individuele karakter ervan. De hoeveelheid 
gegevens per schipper is – zeker in vergelijking met de galjootsgeldregisters en de Neder-
landse Sonttabellen – royaal. Dat de statistische bewerking zoals die werd uitgevoerd door 
Ellinger Bang en Korst precies in deze individualiteit heeft gesnoeid, is beslissend geweest 
voor de bruikbaarheid van de  Tabeller.  Jeannin’s uiteindelijke oordeel is hard, maar recht-
vaardig: “(...) les faits évoqués montrent à quel point les ressources des comptes originaux 
ont été souvent mal utilisées, ce qui diminue la valeur d’un travail qui a coûté une somme 
énorme d’efforts et d’argent et dont l’exécution matérielle mérite en effet de grands éloges, 
car les utilisateurs les plus assidus n’ont jamais relevé qu’un nombre infime de fautes d’im-
pression ou d’addition dans cette masse de plus de 3000 pages contenant probablement 
plusieurs millions d’indications chiffrées”.  Toch kent ook de nochtans uitvoerige registratie 
van schepen in de Deense Sontregisters haar restricties. 

Beperkingen
Om te beginnen is er een geografische beperking: enkel de scheepvaart door de Sont werd 
geregistreerd en de Sont is slechts één van de drie zee-engtes die de Noordzee met de 
Oostzee verbinden. Van de Kleine Belt (Storebælt) is bekend dat die er voor de scheepvaart 
in de vroeg-moderne tijd nauwelijks gebruik van werd gemaakt: de route was risicovol, bracht 
een wezenlijke omweg met zich mee en was als smalste van de drie verbindingsroutes ook 
het best controleerbaar met oorlogsschepen413. De Grote Belt daarentegen had vooral voor 
de scheepvaart vanuit Noorwegen en richting Lübeck wel de nodige betekenis. Van de tolre-
gistratie die in deze zee-engte plaatsvond, zijn echter enkel de registers van 1701 tot 1748 
bewaard gebleven en bewerkt414. 
Daarnaast wordt nergens in de Deense Sontregisters melding gemaakt van de grootte van 
het schip, wat het onmogelijk maakt om de absolute aantallen scheepspassages op een legi-
tieme manier met elkaar te vergelijken415. 25 schepen vanuit Narva konden veel meer lading 
vervoeren dan 25 schepen vanuit Sint-Petersburg, dat moeilijker te bereiken was voor grote 
schepen. 
Van belang voor de studie van de handel is vervolgens ook het probleem fraude. Jeannin be-
toogt dat fraude nauwelijks meetbaar is, tenzij door vergelijking met andere bronnen zoals 
vrachtbrieven416. Tegelijkertijd wijst hij er echter op dat het fraudeprobleem minder acuut was 
na 1710 en in de jaren 1650 dan in de periode 1660-1710 en de jaren vóór 1618. Dit heeft te 
maken met de executie van strengere administratieve regels in de betrokken periodes417. 
Toch blijven de meningen over het belang van het aandeel van fraude in de handelsstatistie-

410 Pierre Jeannin, ‘Les comptes du Sund’, pp. 65-66.
411 cf. Aulis J. Alanen. Der Außerhandel und die Schifffahrt Finnlands im 18. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung 

der Umbruchsperiode der Handelsfreiheit im Bottnischen Meerbusen und der großen Seekriege. Helsinki, 1957, p. 164.
412 Jeannin, ‘Les comptes du Sund’, pp. 314-315.
413 Ibidem, 68-70.
414 Ibidem, 68-70.
415 Ibidem, pp. 70-80.
416 Ibidem, pp. 80-102.
417 Ibidem, p. 316.
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ken verdeeld. Alanen ziet bijvoorbeeld geheel af van het gebruik van de Deense Sontregis-
ters voor de studie van de goederen in de Finse buitenlandse handel418. Scherer daarente-
gen wijst erop, dat fraude bij de tolheffing slechts zelden voorkwam. Hij baseert zijn stelling-
name op het feit dat de tolberekening in de Sont gebeurde op basis van de vrachtbrieven die 
de schipper in de haven van afvaart voor elk goed meekreeg419. De tolaangifte in de Sont is 
waarheidsgetrouw in zoverre de vrachtbrieven waarop ze is gebaseerd dat zijn420. 
Meer dan dat bij de andere kwantitatieve bronnen in deze bespreking het geval is, wordt de 
interpretatie van de gegevens in de Deense Sontregisters tenslotte bemoeilijkt door het stra-
tegische en politieke belang van de Sonttol. De Øresundstold werd van bij het begin door de 
grote zeevarende naties betwist en in de loop van de geschiedenis kwam de zo begeerde 
heerschappij in het Balticum steeds weer neer op het verwerven van overwicht in de Sont421. 
Vooral de situatie vanaf 1650, wanneer Zweden voor zijn onderdanen én zijn goederen tol-
vrijheid verwerft in de Sont, beperkt de betrouwbaarheid (en vooral de volledigheid) van de 
ladingaangiftes in de Deense Sontregisters422. Pas in 1710 doet Zweden noodgedwongen af-
stand van zijn rechten. 
De Deense Sontregisters bieden uitgebreide en niet tot Amsterdam beperkte informatie over 
de handelsroutes van en naar de Finse-Golfregio en bevatten de dezelfde constante gege-
vens als de  galjootsgeldregisters en de  Nederlandse Sonttabellen, wat de identificatie van 
schippers en de reconstructie van hun routes mogelijk maakt. Of de schipper daarbij meer-
dere havens in de Oostzee aandeed voor uiteindelijk de Sont te passeren, valt niet uit de re-
gistratie in de Sont af te leiden: enkel plaatselijk bronnenmateriaal uit de Oostzeehavens zelf 
kan hier (althans ten dele) opheldering brengen. 

5. Samenvatting

In deze paragraaf werd een eerste stap van de theorie naar de onderzoekspraktijk gezet 
door middel van een identificatie, kritische beschrijving en analyse van bronnen die geschikt 
werden bevonden voor gebruik in dit onderzoek. Gezien het thema van dit onderzoek ging 
het hier hoofdzakelijk over bronnen op basis waarvan een uitspraak zou kunnen worden ge-
daan over de evolutie van de Nederlandse scheepvaart in de Finse Golf en Archangel in de 
periode 1703-1740. In totaal werd een viertal bronnen geselecteerd, namelijk: de  galjoots-
geldregisters, de schipgeldregisters, de Nederlandse Sonttabellen en de Deense Sontregis-
ters. Van deze bronnen werden de herkomst, de structuur, het gebruik en de bruikbaarheid 
onder de loep genomen met het oog op hun verdere bewerking. De hierboven beschreven 
bronnen hebben een exclusieve focus op één economische activiteit: maritieme scheepvaart. 
Informatie uit deze bronnen zal een centrale rol spelen in de navolgende analyse. Het in 
deze paragraaf gepresenteerde overzicht zou echter onvolledig zijn zonder aandacht voor 
een aantal aanvullende bronnen. 
Twee óók uit scheepsregistraties bestaande Nederlandse bronnen, het lastgeld extraordina-
ris en de paalgeldregisters hebben gediend voor de samenstelling en uitbreiding van een na-
menthesaurus. Deze bronnen werden door Welling gedigitaliseerd en konden vrijwel zonder 

418 Alanen, Der Außerhandel, pp. 15-16.
419 Scherer, Der Sundzoll, pp. 65-66.
420 Christensen, Dutch trade, pp. 81-83.
421 Hills werk uit 1926, getiteld The Danish Sound Dues and the Command of the Baltic, laat wat dat betreft weinig aan de 

verbeelding over.  
422 Jeannin, ‘Les comptes du Sund’, pp. 310-311.
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verdere bewerking worden gebruikt423. Beide bronnen bleken geschikt om precies met dat 
doel te worden gebruikt omdat ze – onder andere – de namen van Nederlandse schippers 
actief  in  de  Sontvaart  in  de  achttiende  eeuw  bevatten.  Daarnaast  bleek  de  digitale 
beschikbaarheid van deze bronnen van onschatbare waarde wanneer beslissingen moesten 
worden  genomen  over  de  toekenning  van  standaardnamen aan  nieuwe  varianten  in  de 
namenthesaurus. 
Hierboven werd al even verwezen naar het mogelijke nut van plaatselijk bronnenmateriaal uit 
de Oostzeehavens zelf. Hoewel dit nut zeker niet mag worden onderschat, werden bij dit on-
derzoek geen plaatselijke Oostzeebronnen betrokken. Een eerste reden hiervoor is dat ar-
chiefmateriaal over scheepsregistraties in de bestudeerde havens niet voor al deze havens 
voorhanden is. Daarnaast is de looptijd van de wél bewaarde bronnen vaak een probleem en 
ten derde is ook de compatibiliteit van de bewaarde plaatselijke bronnen met de hierboven 
beschreven registers en tabellen niet zonder meer een feit. De verwerking van plaatselijke 
bronnen zou bijgevolg niet alleen zeer tijdrovend zijn, maar ook een zeker onevenwicht ver-
oorzaken in de databank van scheepsregistraties. Om dit te vermijden hebben we ons be-
perkt tot de verwerking van galjootsgeldregisters, schipgeldregisters, Nederlandse Sonttabel-
len en Deense Sontregisters, die alle een goed aansluitende gegevensstructuur hebben. 
In de hiernavolgende paragrafen zal het hier voorgestelde materiaal een centrale positie in-
nemen. Op basis van de genoemde tabellen en registers werd een relationele databank ge-
construeerd, waarvan de structuur werd aangepast aan de doelstellingen van dit onderzoek. 
Centrale aandachtspunten bij de realisatie van de databank waren de aanwezigheid van vol-
doende identificatie-items424, hun bewerkelijkheid en de complementariteit van de verwerkte 
informatie. De identificatie-items zijn van belang voor de realisatie van nominale gegevens-
koppeling en dus voor het samenvoegen van complementaire gegevens over scheepsregi-
straties. In The prize of neutrality425 verklaart Welling dat het koppelen van brongegevens ex-
treem moeilijk bleek te zijn426. Welling maakte echter gebruik van een half-geautomatiseerde 
werkwijze voor het koppelen van bronnen die maar één item gemeenschappelijk hebben, nl. 
de naam van de schipper. Dat hij niet in staat was meer dan 3% perfecte overeenkomsten te 
lokaliseren, is bijgevolg niet zo verbazend als dat op het eerste gezicht lijkt. In het door ons 
gebruikte model komen geen geautomatiseerde koppelingsprocessen voor, noch hebben de 
bronnen enkel de naam van de schipper gemeenschappelijk. 
Uit de hierna volgende beschrijving zal blijken dat het succes van nominale gegevenskoppe-
ling positief wordt beïnvloed door twee zaken: (1) een projectgerichte aanpak, die het aantal 
mogelijke koppelingen beperkt, en (2) de complementariteit van de geselecteerde bronnen, 
wat identificatie vergemakkelijkt. Het aantal identificatie-items en hun aard zullen van cruci-
aal belang blijken te zijn voor het welslagen van gegevenskoppeling tussen twee of meer 
bronnen. Alvorens dit model praktisch te beschrijven, is een goed begrip van de onderliggen-
de theorie noodzakelijk. In de volgende paragraaf wordt een aantal kernbegrippen voor het 
werken met databases kort toegelicht.

423 G.M. Welling, ‘De zin en onzin van schepen tellen’, niet-gepubliceerd artikel; Welling, The Prize of Neutrality. De databa-
se van de paalgeldregisters is on line beschikbaar. 

424 Een identificatie-item is een stukje informatie over een bepaalde persoon die in beide (of meerdere) eventueel te koppe-
len observatie-eenheden aanwezig is. Zie: Ian Winchester, ‘On referring to ordinary historical persons’ // Identifying  
people in the past, [1973], pp. 19-21.

425 Welling, The Prize of Neutrality. 
426 Ibidem, p. 110.
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§ 2 Van bron naar databank

1. Theorie

“A database is a collection of interrelated data organised in a pre-determined manner accor-
ding to a set of logical rules, and is structured to reflect the natural relationships of the data 
and the uses to which they will be put, rather than reflecting the demands of the hardware 
and software”, zo luidt de definitie van Charles Harvey and Jon Press427. Een korte toelichting 
van de verschillende kernwoorden van deze omschrijving zal  duidelijk maken wat er in de 
praktijk precies wordt bedoeld.
Een databank bestaat  uit  een verzameling van gegevens die aan elkaar zijn gerelateerd 
(data set). Deze verzameling is een coherente selectie van historische data, die de onder-
zoeker wenst te gebruiken in een bepaald project428. De samenstelling van de data set is af-
hankelijk van de vragen die de historicus wenst te beantwoorden. 
De databank dient in haar vormgeving de natuurlijke (inwendige) relaties die tussen de ver-
schillende data items bestaan te reflecteren. In vaktermen wordt in deze context ook wel ge-
sproken van Relational data analysis (RDA) of normalisatie (normalization). Normalisatie is 
een standaardtechniek voor de organisatie van gegevens. Normalisatie is bijzonder handig 
als de taak van de onderzoeker het digitaliseren van bronnenmateriaal betreft, dat al een be-
paalde georganiseerde structuur heeft in de vorm van lijsten, records of tabellen. De voor-
naamste doelen van normalisatie zijn (1) het structureren van de gegevens in logische groe-
pen op zulke wijze dat elke groep een deel van het geheel beschrijft; (2) het tot een minimum 
reduceren van de hoeveelheid dubbele informatie in de databank; (3) het bouwen van een 
databank die het mogelijk maakt de gegevens snel en efficiënt te manipuleren zonder dat de 
integriteit van de informatie-opslag daarbij in het gedrang komt; (4) het organiseren van de 
gegevens op zodanige wijze dat, wanneer er een wijziging wordt ingevoerd, dit slechts op 
één plaats dient te gebeuren. Cruciaal bij het normalisatieproces zijn de progressieve onder-
verdeling van gegevens in een geheel van gerelateerde tweedimensionale tabellen en het 
toekennen van zogenaamde primary keys429. Een primary key is een voor elke tabel verplicht 
veld dat een unieke identificator (meestal een cijfer) bevat. Het leggen van relaties tussen 
verschillende tabellen gebeurt via het aan elkaar linken van deze sleutelvelden.
Hoewel deze twee procedures vanzelfsprekend een belangrijke rol hebben gespeeld bij de 
creatie van de voor dit onderzoek gebruikte relationele databank, moet er toch ook een kant-
tekening worden geplaatst  bij  de rol  van normalisatie  voor  historisch onderzoek.  Terecht 
merkt Welling op dat een volledige normalisatie van de gegevens meer problemen kan creë-
ren dan oplossen430. Het doorvoeren van het normalisatieproces dient daarom met de nodige 
omzichtigheid te gebeuren. Normalisatie mag in geen geval zo strikt worden toegepast dat 
ze de bovenhand krijgt op de natuurlijke relaties die ze probeert te bewaren.
427 Charles Harvey; Jon Press. Databases in Historical Research: Theory, Methods and Applications, [London, 1996], pp. 

22-24.
428 Roderick Floud. An Introduction to Quantitative Methods for Historians, [London], 1979, pp. 17-27.
429 Harvey; Press, Databases in Historical Research, pp. 119-122.
430 Welling, The Prize of Neutrality, p. 91: “(...) how can I know in the input phase if one mention of a captain with a given 

name refers to the same captain with that name mentioned before? To consider them to be the same person is a historic-
al interpretation which should be postponed until after the inputprocess is finished to avoid mistakes that cannot be un-
done. The relational model, however, requires cutting down redundancy to an absolute minimum to avoid possible forms 
of inconsistency. This would imply that two apparently identical entities should only be stored once. But at the time of in-
put the historian has no real way of knowing if two apparently identical forms of an entity do indeed refer to the same ob-
ject. After completing the whole input phase he might be able to make this decision. (...)”.
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De voor dit onderzoek gecreëerde relationele databank is feitelijk topic-oriented431. Ze is to-
pic-oriented in zoverre er alleen deze gegevens in worden verzameld die nodig zijn voor de 
vooraf bepaalde onderzoeksdoelen, te weten: de studie van de Nederlandse scheepvaart en 
handel in het Oostelijke gedeelte van de Finse-Golfregio en Archangel in de vroeg-moderne 
tijd. In deze regio’s bevinden zich de havens van Archangel, Narva, Vyborg, Sint-Petersburg, 
Kronstadt en – tot 1703 – Nyen. 
De manier waarop de gegevens in de hieronder voorgestelde relationele databank zijn ge-
structureerd, leent zich bij uitstek voor de studie en analyse van de Nederlandse schippers-
populatie die in de eerste helft van de achttiende eeuw in de Finse-Golfregio en in Archangel 
actief was. De gebruikte relationele databasestructuur bestaat uit vier brontabellen die wer-
den gestructureerd op basis van de analyse van hun constanten en variabelen. Gegevens 
die in de verschillende bronnen equivalent zijn, werden zoveel mogelijk in keuzelijsten ver-
werkt, om zodoende het invoerproces te versnellen. 

2. Praktijk

In deze paragraaf zullen we trachten op een bondige manier het eigenlijke invoerproces te 
bespreken met de bedoeling een beeld te schetsen van hoe de overgang van bron naar da-
tabank zich in de praktijk voltrekt.
De  galjootsgeldregisters en de  schipgeldregisters zijn onderdeel van het bezit van het ge-
meentearchief van Amsterdam, de Nederlandse Sonttabellen bevinden zich in het Nationaal 
Archief in Den Haag en de Deense Sontregisters zijn in kopie op microfilm raadpleegbaar in 
Leeuwarden bij  Tresoar,  in Amsterdam bij  het NEHA en in originele vorm in het Deense 
Rijksarchief. De kopie die zich in Leeuwarden bevindt, werd voor dit onderzoek gebruikt. De 
genoemde aanvullende bronnen zijn in elektronische vorm beschikbaar. De locatie van de 
bronnen maakte een stapsgewijze bewerking noodzakelijk: het bleek praktisch onmogelijk 
om de verschillende bronnen achtereenvolgend van a tot z door te nemen. In dat geval zou 
immers het uitwerken van de voor het koppelen van bronnen noodzakelijke thesauri tot na 
het invoerproces moeten wachten en dat leek risicovol gezien de omvang van de te verwer-
ken bronnen. Daarom werd voor een oplossing gekozen waarbij het uitwerken van de na-
menthesaurus en het invoerproces gelijktijdig liepen. 
Er werd geopteerd de namenthesaurus in eerste instantie te construeren op basis van een 
bestaande namenthesaurus van Friese namen (zie infra) en met de genoemde aanvullende 
bronnen als eerste uitbreiding. Op basis van secundaire literatuur werd ervan uitgegaan dat 
de Friese namenthesaurus een wezenlijk deel van de namen van schippers moest bevatten 
en dat de aanvullende bronnen, gezien hun karakter en scope, eveneens een deel van de 
namen in de nog te verwerken bronnen zouden bevatten. De namenthesaurus die door het 
samenvoegen van deze drie bronnen tot stand kwam, bevatte uiteraard bias in de vorm van 
een grotere hoeveelheid namen dan nodig, maar had als voordeel dat het uitwerken ervan 
op een pragmatische en controleerbare wijze kon gebeuren. Doorslaggevend voor de keuze 
eerst een voorlopige namenthesaurus uit  te werken, was de mogelijkheid om dit  volledig 
elektronisch te doen, dus zonder gebonden te zijn aan plaats en tijd. Het invoerproces van 
de verschillende bronnen was daarentegen wel  plaatsgebonden.  Dit  invoerproces startte 
echter niet van nul: een deel van de Nederlandse Sonttabellen werd al in 2003 ingevoerd 

431 Ibidem, p. 87; Toine Schijvenaars, ‘Data modeling of sources in Dutch historical projects’ // Storia & Multimedia, 1994, pp. 
511-512. Twee benaderingen worden onderscheiden: de bron-georiënteerde benadering of source-oriented approach en 
een benadering waarin de nadruk wordt gelegd op het te bestuderen onderwerp: de topic-oriented approach.
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voor het naslagwerk Van onze reporter ter plaatse: neerlandica in de Sint-Petersburgse Tij-
dingen 1728-1775 dat door ondergetekende werd samengesteld en door het Nederlands-
Russisch Archiefcentrum in Groningen werd gepubliceerd. De voor dit onderzoek bruikbare 
gegevens waren beperkt tot de haven van Sint-Petersburg. Het is logisch dat in eerste in-
stantie de gegevens uit Van onze reporter ter plaatse werden overgezet naar een nieuwe da-
tabase en vervolgens de Nederlandse Sonttabellen verder werden ingevoerd. Het verwerken 
van galjootsgeldregisters,  schipgeldregisters,  Nederlandse Sonttabellen en  Deense Sontre-
gisters kon parallel gebeuren: de tabellen in de database staan in principe los van elkaar, al 
hebben ze enkele  onderliggende tabellen  (keuzelijsten  voor  thuishaven,  vertrekhaven en 
aankomsthaven) gemeenschappelijk. Het voordeel hiervan was dat er kon worden afgewis-
seld tussen de verschillende bronnen. De relationele databank bestond tijdens het invoerpro-
ces uit vier centrale brontabellen, waarin gegevens uit de eerder beschreven archiefbronnen 
werden overgenomen. Deze brontabellen bevatten een afzonderlijk veld voor elk van de per 
registratie in te voeren data-items. Elke registratie in één van de vier bronnen is gelijk aan 
een afzonderlijk record in de overeenkomstige tabellen van de relationele databank. In de 
structuur van de verschillende brontabellen zijn duidelijk de verschillende gegevenstypes zo-
als die in de vorige paragraaf werden onderscheiden te zien. Een aantal van deze velden be-
vat zich herhalende informatie en werd bijgevolg gekoppeld aan een keuzelijst. Dit was het 
geval voor de velden thuishaven, vertrekhaven en bestemmingshaven (resp. aankomstha-
ven).

Het invoeren van bronnenmateriaal bleek een tijdrovend en intensief proces. Het bronnen-
materiaal is veel omvangrijker dan wat er uiteindelijk in de database terecht hoorde te ko-
men, waardoor het invoerproces in feite een zoekproces was naar de juiste gegevens in lan-
ge, vaak eentonige, handgeschreven lijsten. Elke registratie van een Nederlandse schipper 
die van of naar één van de vier geselecteerde Finse-Golfhavens of Archangel kwam, werd in 
een afzonderlijk  record in de overeenkomstige brontabel opgenomen. Daarbij werd meteen 
een eerste bewerking uitgevoerd met het origineel: elk gegeven werd in een afzonderlijk veld 
geplaatst en de namen van thuis-, aankomst- en vertrekhaven werden uit aan de respectie-
velijke tabellen gekoppelde lijsten gekozen. Eventuele opmerkingen werden in het daarvoor 
aan de tabellen toegevoegde veld geplaatst. Op die manier werden alle vier de voor dit on-
derzoek gebruikte bronnen verwerkt. 

3. Samenvatting

In deze paragraaf werd het begrip database toegelicht en werd bondig een aantal aspecten 
van het gegevensinvoerproces besproken. Op die manier is de basis gelegd voor een verde-
re behandeling van de databasestructuur en haar functies voor dit onderzoek. Het spreekt 
echter voor zich dat het  ruwe materiaal in de relationele databank verdere bewerking be-
hoeft, vooraleer het kan worden gebruikt voor analyse.
In de volgende paragraaf zal worden beschreven welke stappen werden gezet om van de re-
lationele databank een evolutionair informatiesysteem te maken. Twee processen worden 
onderscheiden: gegevensbewerking en gegevenskoppeling. Er zal aandacht worden besteed 
aan de intrinsieke analysemogelijkheden die de databasestructuur in zich draagt en aan de 
toegevoegde waarde van coherente, op een evolutionaire leest geschoeide gegevensbewer-
king en -koppeling.
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Illustratie 4: Schematische voorstelling van het invoerproces (voorbeeld op basis van Deense Sontregisters)

§ 3 Van databank naar informatiesysteem

Het in dit onderzoek gebruikte relationele databasemodel is niet gebaseerd op de informatie 
uit één bron. Integendeel: de kracht van relationele databanken zit precies in het feit dat ver-
schillende bronnen met elkaar worden gecombineerd, en dat is ook in dit onderzoek het ge-
val.
Aan het koppelen van gegevens is vanzelfsprekend een aantal voorwaarden verbonden. Al-
lereerst moet de koppeling mogelijk zijn en nuttig. Koppelen is mogelijk als de verschillende 
bronnen overeenkomstige gegevens bevatten; het is nuttig als dezelfde bronnen ook ver-
schillende gegevens bevatten en dus (gedeeltelijk) complementair zijn. Het probleem is dat 
hierdoor een tegenstrijdige situatie ontstaat: hoe meer gegevens tussen twee bronnen met 
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elkaar overeenkomen, hoe gemakkelijker de koppeling, maar hoe minder de toegevoegde 
waarde ervan. In dit onderzoek zijn koppelingen mogelijk op basis van nominale overeen-
komst tussen de records in de verschillende bronnen. De gehanteerde werkwijze heet dan 
ook nominale gegevenskoppeling of nominal record linkage432, in de alfa-informatica een in-
middels veelbesproken techniek433. 
De koppeling van bronnen heeft verschillende doelen. In de eerste plaats biedt nominale ge-
gevenskoppeling de mogelijkheid om bronnen ten opzichte van elkaar te waarderen. Via no-
minale gegevenskoppeling worden data items bij elkaar gebracht die elkaar aanvullen. Nomi-
nale gegevenskoppeling stelt ons bovendien in de gelegenheid om scheepsbewegingen van 
en naar de Finse Golf en Archangel te reconstrueren. Dergelijke koppeling maakt het moge-
lijk om de Nederlandse schippers die op de havens in de Finse Golf voeren te identifice-
ren434. Daarenboven maakt nominale gegevenskoppeling het onder andere ook mogelijk om 
de  vaartpatronen  van  individuele  schippers  te  reconstrueren;  een  toepassing  die  in  dit 
onderzoek van primordiaal belang is.
Het vergelijken van bronnen met elkaar met het doel de betrouwbaarheid ervan te beoorde-
len, is niet ongebruikelijk. Christensen vergeleek de Deense Sontregisters met onder andere 
de  cherthepartijen435,  Knoppers vergeleek voor de jaren 1724-25 en 1784-85 de  galjoots-
geldregisters met de Deense Sontregisters436, Dekker deed hetzelfde voor het jaar 1731437 en 
Welling vergeleek  voor  het  jaar  1778 de  zeetijdingen in  de Amsterdamsche Courant,  de 
cherthepartijen, de monsterrollen en de paalgeldregisters met elkaar438. Hoewel het nut van 
dergelijke vergelijkingen niet kan worden ontkend, moet er toch als kanttekening bij worden 
geplaatst dat het in de bovengenoemde gevallen steeds om steekproeven gaat. Om geen af-
breuk te doen aan de dynamiek van de bronnen moet dit soort steekproeven worden verme-
den439. Daarom heb ik ervoor gekozen om de regels van wat heet comprehensive computeri-
sation toe te passen op de relationele databank. Wakelin beschrijft het waarom van de com-
prehensive approach op de volgende kernachtige wijze: “Sampling was rejected for several 
reasons. Systematic sampling of particular periods (...) was dismissed because large and ir-
regular fluctuations of trade apparent in the (...) [sources] suggested that none would on its 
own be representative.  Also,  both  random and systematic  sampling  would  have  omitted 
much of the fine detail which the documents illustrate so well, such as (...) the consecutive 
pattern of voyages of a particular vessel during its lifetime. Finally, it was considered that as 
much information as possible should be included if the precise nature of the (...) [sources] as 

432 De door Wrigley geformuleerde definitie luidt als volgt: “Nominal record linkage (...) is the rather clumsy expression used 
to denote the process by which items of information about a particular named individual are associated with each other 
into a coherent whole in accordance with certain rules”. Zie: Wrigley, ‘Introduction’ // Identifying People in the Past, 
[1973], pp. 1-2.

433 Zowel het tijdschrift Journal of the Association of History and Computing (sinds 2006 voortgezet als International Journal  
of Humanities and Arts Computing) als het jaarlijkse bibliografische bulletin Histoire et Informatique = History and Com-
puting zijn vermeldenswaardige vertegenwoordigers van het vakgebied.

434 Hier en verder zal voor de beschrijving van de voorwaarden voor nominale gegevenskoppeling en de gevolgde procedu-
re in onderhavige studie grotendeels de door Van Bavel op een zeer heldere manier uitgewerkte structuur worden ge-
volgd. Zie: J. van Bavel, Demografische reproductie en sociale evolutie: Geboortebeperking in Leuven 1846-1910, Leu-
ven, K.U.Leuven Faculteit Sociale Wetenschappen, 2001, pp. 363-408. On-lineversie: 
http://perswww.kuleuven.be/~u0002662/Van%20Bavel%202001%20-%20BIJLAGE%20A.pdf

435 Christensen, Dutch trade. 
436 Knoppers, Dutch trade. 
437 Dekker, ‘Friese Schippers’.
438 Welling, ‘Price-supply’; Welling, The Prize of Neutrality. 
439 cf. Jeannin, ‘Les comptes du Sund’, p. 57. 

http://perswww.kuleuven.be/~u0002662/Van%20Bavel%202001%20-%20BIJLAGE%20A.pdf
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historical evidence was to be understood”440.
Nominale gegevenskoppeling is nuttig als ze informatie aan het licht brengt die anders ver-
borgen zou blijven en als het in voldoende mate mogelijk is correcte van foute koppelingen te 
onderscheiden441.  Het kernprobleem bij nominale gegevenskoppeling is “trying to match re-
cords that  refer  to the same real world entity while  not  being syntactically equivalent”442. 
Sinds de introductie van computers in de wetenschappen zijn er verschillende benaderingen 
van dit probleem ontwikkeld. Opvallend kenmerk van het probleem van gegevenskoppeling 
is het discipline-overschrijdende karakter ervan: zowel in de antropologie, als in de medische 
en de geesteswetenschappen worden de mogelijkheden en grenzen van  record linkage-
technieken niet alleen onderzocht, maar ook in de praktijk toegepast. Bepalend voor het suc-
ces van het record linkage-proces is de mate waarin equivalente identificatie-items in de ver-
schillende te koppelen bronnen aanwezig zijn. Idealiter voldoen identificatie-items aan drie 
voorwaarden: universaliteit (universal presence), uniciteit (uniqueness) en vrijheid van fouten 
(freedom of error)443. 
Onder universaliteit wordt de wens verstaan dat in de verschillende te koppelen bronnen een 
aantal overeenkomstige data items aanwezig zijn die dienst kunnen doen als identificatoren. 
Het is een utopie te denken dat de naam van één persoon in drie  verschillende bronnen 
identiek is. Namen van personen zijn geschikt voor nominale gegevenskoppeling, maar – zo-
als al eerder werd aangegeven – ‘(...) names were never unique identifiers’444. Zeker bij het 
werken met bronnen uit de vroeg-moderne tijd, toen er nog geen spellingsregels waren, fa-
milienamen nog niet waren vastgelegd en bijgevolg ook de wijze van registratie vaak ver-
schilde445, is nominale gegevenskoppeling een bijzondere uitdaging. Niet alleen wordt er  in 
geen van de drie bronnen een consequente formulering gehanteerd en komt het voor dat de 
ene keer het patroniem wél en de andere keer niet werd geregistreerd, ook de schrijfwijze 
van de namen vormt bij momenten een bijzonder obstakel. 
In de hierna volgende paragraaf wordt de theoretische benadering voor het structureren en 
bewerken van de voor dit onderzoek gebruikte relationele databank toegelicht. De gekozen 
benadering is gebaseerd op de structuur van geautomatiseerde record linkage systems. De 
nadruk ligt in onderstaande beschrijving echter heel nadrukkelijk op de theoretische onder-
bouwing die dergelijke koppelingssystemen bieden. De complexe automatiseringsprocessen 
waarvan gebruik wordt gemaakt, zijn voor deze beschrijving niet relevant, zeker niet in het 
licht van de al eerder aangehaalde specificiteit van achttiende-eeuws bronnenmateriaal. De 
hier toegepaste koppelingsstrategie werd gebaseerd op het  record linkage system design 
van Gu, Baxter, Vickers en Rainsford446. De onderzoekers baseerden zich op hun beurt voor 
een belangrijk deel op het zogenaamde TAILOR systeem, een interactief hulpmiddel dat vol-
gens de makers ervan kan worden aangepast aan elk willekeurig koppelingsmodel447. Het 

440 Peter Wakelin, ‘Comprehensive Computerisation of a very large documentary Source: the Portbooks Project at Wolver-
hampton Polytechnic’ // History and Computing, [1987], p. 112.

441 Wrigley, ‘Introduction’, p. 5.
442 Zie: IntelliClean: http://www.comp.nus.edu.sg/~iclean/intro.html.
443 Winchester, ‘On referring’, pp. 37-38.
444 Wrigley, ‘Introduction’, pp. 7-10.
445 Cf.: Welling, The Prize of Neutrality, p. 109.
446 Lifang Gu, Rohan Baxter, Deanne Vickers and Chris Rainsford, Record Linkage: Current Practice and Future Directions. 

Technical Report 03/83, April 2003, CSIRO Mathematical and Information Sciences. [pdf]. Zie ook: http://www.csiro.au/, 
http://datamining.csiro.au/ en de website van de ANU Data Mining Group: http://datamining.anu.edu.au/. Data mining is 
“the process of extracting useful and previously unknown information out of large complex data collections”.

447 De makers beschijven hun product als volgt: “TAILOR is a record linkage toolbox that can be used to build a complete re-
cord linkage model by tuning a few parameters and plugging in some in-house developed and public domain tools. It en-
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door ons gebruikte record linkage system design bestaat uit de volgende op dit systeem ge-
baseerde stappen: (1) standaardiseren (standardisation), (2) zoeken (blocking/searching) en 
vergelijken (comparison) en (3) beslissen (decision making) en samenvoegen (matching).

1. Standaardiseren

De eerste stap is standaardisering, ook wel data cleaning, data-processing of attribute-level 
reconciliation genoemd448. Al deze termen zijn synoniemen die worden gebruikt om het trans-
formatieproces van ruwe data tot een zuivere, consistente en voor record linkage geschikte 
gegevensset te benoemen449. Standaardisering is een noodzakelijke eerste stap vooraleer 
het eigenlijke koppelingsproces kan worden aangevat450. De basisideeën van standaardise-
ring zijn:

- het vervangen van frequente spellingvariaties van vaak voorkomende woorden 
door een standaardspelling

- Het standaardiseren van verschillende attributen tot eenzelfde code
- Het uitvoeren van integriteitscontrole op de waarden van de attributen of de com-

binaties ervan
Standaardiseringsmethodes moeten worden afgestemd op de populatie van een toepassing 
en de gegevensverwerkingsprocessen. Zo verschillen de meest gebruikelijke spellingsfouten 
naargelang de origine van de naam. Standaardisering van namen zal daarom tot betere re-
sultaten leiden als deze is toegespitst op de eigenheden van de origine van deze namen451. 
Met betrekking tot het standaardiseringsprobleem van namen merkt Bloothooft terecht op dat 
“automating detection of a standard is not possible for many names we encounter in histori-
cal sources”452. Immers: “real-world data is dirty and sources of variation in identifying fields 
include lack of a uniform representation of format, misspellings, abbreviations, and typogra-
phical errors”453. Real-world data van drie eeuwen oud kent deze variatie in nog veel grotere 
mate. Het gevolg is dat zelfs in optimale omstandigheden een aanzienlijk deel van de stan-
daardisering [van namen] manueel moet gebeuren elke keer als een nieuwe bron in conside-
ratie wordt genomen454.
Standaardisering van naamgegevens is een complexe onderneming, zeker wanneer de be-
studeerde periode vóór de eerste officiële naamregistratie valt (dus vóór 1811), en er dus op 
geen enkel moment kan worden gesteund op een elders geregistreerde schrijfwijze. Namen 

compasses all tools and models proposed thus far in the literature for solving the record linkage problem, and includes 
performance and accuracy metrics to compare these different models”. Zie: Mohamed G. Elfeky, Vassilios S. Verykios, 
Ahmed K. Elmagarmid, ‘TAILOR: A Record Linkage Toolbox’ // Proceedings of the 18th International Conference on Data  
Engineering. IEEE, 2002. [pdf].

448 Gu, Baxter, et.al., Record Linkage, p. 10.
449 Peter Christen, Markus Hegland, Stephen Roberts, Ole M. Nielsen, Tim Churches and Kim Lim, ‘Parallel Computing 

Techniques for High-Performance Probabilistic Record Linkage’ // Proceedings of the Symposium on Health Data Link-
age. Sydney, March 2002. [pdf].

450 Christen, et. al., ‘Parallel Computing Techniques’, p. 3: “The main task of standardisation in record linkage is the resolu-
tion of inconsistencies in the way information is represented or encoded in the data. Inconsistencies can arise through ty-
pographical or other data capture errors, the use of different code sets or abbreviations, and differences in record lay-
outs. Once the data has been standardised [mijn cursivering], the central task of record linkage is to identify records in 
the source data sets which represent the same real-world entity”.

451 Gu, et. al., Record Linkage, p. 10.
452 Gerrit Bloothooft, ‘Assessment of Systems for Nominal Retrieval and Historical Record Linkage’ // Computers and the  

Humanities, 1998, Vol. 32, p. 45.
453 Lifang Gu; Rohan Baxter, Adaptive Filtering for Efficient Record Linkage, p. 1. [pdf]
454 Bloothooft, ‘Assessment’, p. 45.
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werden in de achttiende eeuw geschreven naar eigen goeddunken en bovendien werd vaak 
gebruik gemaakt van varianten zoals afkortingen of verkleinwoorden. Niet zelden werden na-
men ook aangepast aan het oor van de betrokken ambtenaar; zo gebeurde het wel eens dat 
onbekend klinkende namen werden vernederlandst. Daarnaast stelt ook het gebruikte hand-
schrift waarin de hier gebruikte achttiende-eeuwse bronnen werden gesteld de hedendaagse 
onderzoeker niet zelden voor problemen. Als gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de  galjoots-
geldregisters vanaf het jaar 1728 dankzij het vloeiende, vlot leesbare handschrift gemakkelij-
ker en sneller te verwerken dan de moeilijk tot ontcijferen lijsten uit de periode vóór 1728. 
Bovendien is het gebruikte schriftsysteem plaatsgebonden: de  ambtenaren die de  Deense 
Sontregisters bijhielden, maakten – in tegenstelling tot de Nederlanders betrokken bij de gal-
jootsgeldregisters en de Nederlandse Sonttabellen - gebruik van het oud Duits schrift. Ten-
slotte moet bij het werken met namen afkomstig uit oude archiefbronnen ook rekening wor-
den gehouden met de mogelijkheid dat deze op een foutieve manier door de onderzoeker 
kunnen worden geïnterpreteerd, omdat ze moeilijk leesbaar zijn of geheel onbekend in de 
oren klinken. In een zeldzaam geval kan dit ertoe leiden dat naar de standaardvorm van in 
principe onbestaande naamvarianten wordt  gezocht.  De gevolgen van dergelijke foutieve 
transcripties zijn echter erg beperkt. Voor het standaardiseren van de naamvelden werd im-
mers gebruik gemaakt van een bestaande thesaurus van Friese voornamen en patroniemen 
(zie supra)455. Afhankelijk van de naam kon deze koppeling hetzij onmiddellijk gebeuren, met 
name wanneer de naamvariant in de brontabellen ook voorkwam in de Friese naamdataba-
se, hetzij via een op basis van de bestaande expertise uitgewerkt systeem van standaardise-
ringsregels,  wanneer  er  geen overeenkomstige  variant  kon worden teruggevonden in  de 
Friese namenthesaurus456. Deze thesaurus bewijst uiteraard vooral zijn nut voor Friese voor- 
en vadersnamen. Gelukkig zijn – zoals bij de analyse zal blijken - de Friezen ook in de acht-
tiende eeuw nog steeds de voornaamste carriers of Dutch trade. Toch komen er in de ver-
schillende brontabellen onherroepelijk ook heel wat namen voor die niet in de Friese namen-
thesaurus terug te vinden zijn. 
Een wezenlijk en terugkerend probleem bij het uitvoeren van nominale gegevenskoppeling 
met behulp van gestandaardiseerde naamgegevens is het moeilijk te maken onderscheid 
tussen patroniemen en familienamen. Dit is een gevolg van de willekeurige naamgeving die 
in de achttiende eeuw nog gebruikelijk was: een schipper in de ene bron voorkomen met een 
drieledige naam (voornaam + vadersnaam + familienaam) en in de andere enkel met voor- 
en vadersnaam of voor- en familienaam. Bovendien kwam dit soort variaties in de registratie 
ook voor binnen één bron. Het  gevolg hiervan is dat de velden patroniem en familienaam 
niet strikt van elkaar kunnen worden onderscheiden, waardoor er  bias ontstaat in de gege-
vensstructuur van de database. Onderzoekers die met soortgelijke problematiek te maken 
hebben gekregen,  hebben vaak gekozen voor  de meest  eenvoudige,  maar  helaas minst 
voordelige oplossing: alle naamgegevens in één veld opnemen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
in de database van de VOC457. In de databaseversie van de poundtoll registers worden pa-

455 De gebruikte versie dateert van 7 juni 2005 en is terug te vinden via www.tresoar.nl. 
456 Als hulpmiddel werd gebruikgemaakt van een aantal door het Meertensinstituut opgestelde spellingsregels. Zie: 

http://www.meertens.knaw.nl/voornamen/spelling.html. Daarnaast werd ook dankbaar gebruikgemaakt van de on-line 
raadpleegbare databanken van voornamen- en familienamen op: http://www.meertens.knaw.nl/voornamen/VNB/ en 
http://www.meertens.knaw.nl/nfd/. Tenslotte werd ook het Repertorium van eigennamen in Middelnederlandse literaire  
teksten geraadpleegd. Zie: http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/remlt/remltindex.htm.

457 On-line raadpleegbaar op: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS. De bijhorende gedrukte publicatie is: J.R. 
Bruijn, F.S. Gaastra, I. Schöffer, Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, The Hague: Nijhoff, 1979-1987, 3 
vol. (Rijks geschiedkundige publicatiën, Grote serie 165-167).
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troniem en vadersnaam in één veld opgenomen458. Welling heeft in zijn databases van het 
paalgeld en het lastgeld een soortgelijk, maar toch afwijkend procedé aangewend; hij voor-
ziet voor de naamgegevens enkel de velden first names en family name459. De onlineversie 
van de Nederlandse Sonttabellen is op een analoge wijze gestructureerd460. Voor nominale 
gegevenskoppeling zijn dergelijke structuren niet geschikt, aangezien er verschillende soor-
ten identificatie-items in één veld voorkomen. Noodzakelijkerwijs werd in de brontabellen dus 
op zijn minst de mogelijkheid voorzien om de naamgegevens in afzonderlijke velden op te 
nemen. Dit heeft verschillende gevolgen. Allereerst moeten bij het invoeren consequent de 
volgende regels in acht worden genomen:

1) bij tweeledige naam: tweede lid in veld ‘naam’
2) bij drieledige naam: tweede lid in veld ‘patroniem’, derde in veld ‘naam’
3) bij naam met tussenvoegsel (van, van de, van der, vander, de), dit tussenvoegsel in 

het daarvoor voorziene veld
4) bij complexe samenstellingen zoals ‘jan pieterse haring de koe’ geldt dat ‘haring de 

koe’ na aftrek van eerst de voornaam en vervolgens het patroniem als laatste lid (dus: 
de naam) overblijft en in die hoedanigheid in het naamveld wordt ingevoerd.

Het standaardiseringsproces omvat niet alleen de namen van personen, maar ook gegevens 
over thuishaven, vertrekhaven en aankomsthaven (resp. bestemmingshaven) en gegevens 
over scheepsnamen. In beide gevallen werd op een analoge manier gewerkt: met behulp 
van een thesaurus werden de verschillende data items gestandaardiseerd. Het resultaat van 
het standaardiseringsproces is dat de originele brongegevens, die in eerste instantie werden 
gedeconstrueerd tot een geheel van velden die elk één data item bevatten, nu kunnen wor-
den gereconstrueerd in gestandaardiseerde vorm. Met deze gestandaardiseerde relationele 
database kunnen nu de volgende twee stadia in de realisatie van een evolutionair informatie-
systeem worden aangevat. Deze stadia zijn zoeken en vergelijken en beslissen en samen-
voegen. De doelen van deze twee stadia zijn (1) de voltooiing van nominale gegevenskoppe-
ling en (2) de aggregatie van (gekoppelde) brongegevens. Pas na afloop van standaardise-
ren, zoeken, vergelijken, beslissen en samenvoegen kan het op verschillende  archiefbron-
nen gebaseerde informatiesysteem in gebruik worden genomen. 

2. Zoeken en vergelijken

Searching (zoeken) of blocking (blokkeren) is een procedé dat de grootte van de te vergelij-
ken oppervlakte (the size of the comparison space) moet reduceren tot een kleiner aantal re-
cords dat kans heeft succesvol te worden gekoppeld.  Searching of  blocking wordt dus ge-
bruikt om het aantal vergelijkingen van recordparen te reduceren door mogelijk koppelbare 
recordparen bij elkaar te brengen. Een goede parameter voor blocking moet een groot aantal 
verschillende waarden bevatten en een lage foutenwaarschijnlijkheid461. Het staat de onder-
zoeker vrij om een op de gegevens waarmee hij werkt afgestemde zoekmethode (searching 
method)  uit  te  werken462.  Verykios en Elmagarmid zien  het  uitwerken van een geschikte 

458 Zie: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Elbing. De bijhorende gedrukte publicatie is: J.Th. Lindblad, Dutch entries 
in the pound-toll registers of Elbing, 1585-1700, Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1995, xxix, 499 pp. 
(Rijks geschiedkundige publicatiën, Grote serie 225).

459 Zie: http://irs.ub.rug.nl/ppn/170678016
460 Zie: http://www.nationaalarchief.nl/sont/fdatabase.html
461 Gu, et. al., Record Linkage, p. 10.
462 Daarvan getuigen de verschillende searching / blocking-methodes die inmiddels in omloop zijn. Gu en Baxter onder-

scheiden standard blocking, sorted neighbourhood method, bigram indexing en canopy clustering. Zie: Gu, et.al., Record 

http://www.nationaalarchief.nl/sont/fdatabase.html
http://irs.ub.rug.nl/ppn/170678016
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Elbing
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zoekmethode terecht als een voorname stap in het koppelingsproces. In wat zij de searching 
step noemen, wordt  gezocht  naar  mogelijk  te koppelen record-paren.  “For the  searching 
step, the aim must be to reduce the number of failures to bring potentially linkable records to-
gether  for  comparison”463.  Gu en  Baxter  wijzen  erop dat  het  -  bij  het  uitwerken  van  de 
searching step - noodzakelijk is common attributes te selecteren voor gebruik in het vergelij-
kingsprocedé. Dergelijke attributen of  matching-variabelen worden gebruikt om records die 
dezelfde entiteit representeren (matches) te onderscheiden van records die twee verschillen-
de entiteiten representeren (non matches)464. 
Bij de selectie van deze attributen moet rekening worden gehouden met:

- het voorkomen van de attributen
- het informatiegehalte ervan
- het maken van een optimale selectie van matching-variabelen op basis van voor-

komen en informatiegehalte465

Tekstuele attributen worden vaak gebruikt bij het koppelen466, maar kunnen tot onverwachte 
fouten leiden: het gevaar bestaat dat lexicografisch sterk op elkaar gelijkende records wor-
den herkend als  matches terwijl ze dat feitelijk niet zijn. Fouten in de parameters die voor 
blocking worden gebruikt,  kunnen leiden tot  het  fouten in het koppelen van recordparen, 
bijvoorbeeld  omdat  twee mogelijk  te  koppelen records niet  als  dusdanig kunnen worden 
herkend. 

3. Beslissen en koppelen

In de beslissingscomponent (decision component), die door Verykios en Elmagarmid wordt 
gedefinieerd als de matching step, wordt vervolgens beslist of records al dan niet terecht aan 
elkaar gekoppeld zijn467. Voor dat soort beslissingen werden in de searching step variabelen 
geselecteerd (zie supra). Op basis van de informatie in de comparison vector wordt nu een 
regel (rule) opgesteld, die bepaalt of een stel gekoppelde records een link, een mogelijke link 
(possible link) of een non-link is468.
Mogelijke links zijn deze record-paren waarvoor niet voldoende informatie aanwezig is om te 
kunnen beslissen of het om een match of een non-match gaat. In principe moeten mogelijke 
koppelingen manueel worden nagekeken om dergelijke beslissing te kunnen nemen469. “For 
the matching step, the problem is that of enabling the computer to infer and apply the rules of 
judgment by which a human clerk would decide whether or not a pair of records relates to the 
same entity when some of the identifying information agrees and some disagrees”, zo mer-
ken Verykios en Elmagarmid op470.
De beslissingscomponent vormt aldus de kern van het  record linkage-proces: beslissen of 
een koppeling al dan niet wordt geaccepteerd en vervolgens uitgevoerd. Het matchscoring-
principe  is  een  waarschijnlijkheidsprincipe  dat  als  volgt  kan  worden  omschreven: 

Linkage, pp. 10-11. Andere bekende methodes zijn priority queu method, blocking as preselection en parallel record 
linkage system. Zie: Gu, et.al., Record Linkage, p. 11; Christen, et. al., ‘Parallel Computing Techniques’;  Gu; Baxter, 
Adaptive Filtering for Efficient Record Linkage. 

463 Vassilios S. Verykios; Ahmed K. Elmagarmid, Automating the Approximate Record Matching Process, [1999], p. 3.
464 Verykios; Elmagarmid, Automating, p. 3.
465 Gu, et.al., Record Linkage, p. 12.
466 Ibidem, p. 12.
467 Verykios, Elmagarmid, Automating, p. 3. Gu, Baxter, Record Linkage, p. 8.
468 Verykios, Elmagarmid, Automating, pp. 3-4.
469 Ibidem, p. 4.
470 Ibidem, p. 3.
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“Matchscoring is necessary when a choice has to be made between two or more links which 
remain in conflict with each other after the formation of links has been completed. (...) In this 
connection the system used in allocating weights to each link is clearly crucial since it will 
determine  which  links  are  favoured  and  which  broken.  There  must  also  be  provision  in 
matchscoring for dealing with cases in which there are two or more links or sets of links 
which score equally highly, and which therefore cannot be resolved simply by preferring the 
stronger”471.  Beide principes vullen elkaar aan en gaan uit van de mogelijkheid dat “(...) a 
record pair can be truy linked even if they contain discrepant identifying items”472. Concreet 
wil dit zeggen dat, ook als er bijvoorbeeld tussen twee bronnen geen overeenkomst is in de 
geregistreerde  vertrekhaven  van  een  schipper,  het  in  sommige  gevallen  naar  alle 
waarschijnlijkheid tóch om dezelfde schipper kan gaan. Van essentieel belang is aan de ene 
kant het besef dat “(...) perfect accuracy is beyond attainment in historical record linkage 
(...)”473, aan de andere kant wordt de waarschijnlijkheid groter naarmate er meer gelijkaardige 
bronnen in het spel zijn: “Certain checks upon linkage accuracy are usually possible from 
within one data source, and still more when there are two or more independent sources”474. 
Hoe dan ook beseffen onderzoekers dat het menselijke vermogen om verbanden te leggen 
niet  zomaar  kan  worden  vervangen  door  geautomatiseerde  processen.  Meer  nog:  de 
superioriteit  van  het  menselijke  brein  in  het  uitvoeren  van  het  matching-proces  wordt 
algemeen erkend475. Nadat het record linkage proces voltooid is, kan tenslotte de gebruikte 
koppelingsstrategie aan de hand van een aantal criteria worden geëvalueerd476.

4. Weergeven en gebruiken

Het hele hierboven beschreven proces van bronselectie en –beoordeling, creatie van een re-
lationele database en standaardisering van alle relevante data items in deze database dien-
de één doel: het ontwikkelen van een informatiesysteem dat ons zou toelaten om de invloed 
van ruimtelijke verandering op de Nederlandse scheepvaart in de vroeg-moderne tijd te be-
studeren op een evolutionaire manier. In de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk worden 
de verschillende  features van dit evolutionaire informatiesysteem toegelicht. Elk van deze 
features dient  één of meer verschillende stappen in de evolutionaire empirische analyse. 
Naast een aantal courante aggregaties zoals het jaarlijks aantal retourvaarten per haven, 
overzichten met betrekking tot de origine van schippers, gemiddelde scheepsgrootte en an-
dere, werd een aantal hulpmiddelen gecreëerd waarin populatiedenken (population thinking) 
een sleutelpositie inneemt. Deze toepassingen zijn meteen ook de voornaamste analytische 
hulpmiddelen van de case-study. In totaal werden vier toepassingen uitgewerkt, die elk een 
specifiek aspect van het gedrag van dynamische populaties Nederlandse schippers actief in 
de Finse Golf en Archangel belichten. 
Het eerste analytische hulpmiddel is de repetitiviteitstool en de consecutiviteitsratio die daar 
onderdeel van is. De repetitiveness tool bevat overzichten van de individuele gedrags- en or-
ganisatiepatronen van Nederlandse schippers op de verschillende bestudeerde routes. Een 

471 Wrigley, ‘Introduction’, pp. 10-14.
472 Winchester, ‘On referring’, pp. 17-40.
473 Wrigley, ‘Introduction’, pp. 14-16.
474 Ibidem, pp. 14-16.
475 Christen, et. al., ‘Parallel Computing Techniques’, p. 2: “There have been relatively few advances over the past decade in 

the way in which probabilistic record linkage is undertaken, particularly with respect to the tedious clerical review [mijn 
cursivering] process which is still needed to make decisions about pairs of records whose linkage status is doubtful”.

476 Gu; Baxter, Record Linkage, p. 8.
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voorbeeld van dergelijk overzicht kan worden teruggevonden in appendix 3. De consecutivi-
teitsratio (CR) is een berekening van de gemiddelde tijd die een schipper nodig had om een 
bepaald patroon te realiseren. De consecutiviteitsratio werd berekend door het totale aantal 
retourvaarten per schipper per haven te delen door het tijdsraam (time frame) waarin deze 
schipper deze vaarten realiseerde. De specificiteit van de Archangelvaart, die slechts één re-
tourvaart per jaar toeliet, noodzaakte ons een onderscheid te maken met de havens in de 
Finse Golf, die wel toelieten om twee retourvaarten te maken in de loop van één jaar. Voor 
Archangel geldt dat hoe dichter de consecutiviteitsratio de één benadert, hoe kleiner de tijd 
die de schipper nodig had om zijn retourvaarten uit te voeren. Voor de havens in de Finse 
Golf geldt dat hoe dichter de  consecutiviteitsratio 0,5 benadert, hoe kleiner de tijd die de 
schipper nodig had om zijn retourvaarten uit te voeren en hoe groter de efficiëntie van zijn 
operationele strategie. In de empirische analyse werd een onderscheid gemaakt tussen een 
repetitiviteitspatronen met een dispers karakter (CR>2) en patronen met een sterke conse-
cutiviteitsratio (CR≤2), die duiden op een regelmatige, gecoördineerde uitvoering van het be-
trokken aantal retourvaarten. Een verder onderscheid kan worden gemaakt tussen repetitivi-
teitspatronen met CR≤1 en 1<CR<2. Wanneer CR kleiner is dan één, betekent dit dat de 
schipper tenminste één keer twee retourvaarten maakte in de loop van één jaar.
Het tweede analytische hulpmiddel is de changing population tool. Dit hulpmiddel bestaat uit 
een spreadsheet en drie grafieken (zie appendix 4). De changing population tool werd voor 
elk van de havens in het oostelijke gedeelte van de Finse Golf en voor Archangel individueel 
opgemaakt. De changing population tool bevat informatie over het interne gedrag van popu-
laties van schippers actief op één route. Uitgangspunt is de veronderstelling dat een route 
voortdurend behoefte heeft  aan de toevoer van nieuwe leden om zich te ontwikkelen en 
stagnatie te vermijden. Een route kan niet overleven zonder de nodige stabiliteit, die tot uit-
drukking komt in de aanwezigheid van een gegarandeerde deelname van populatieleden 
voor een aantal opeenvolgende jaren. Door vergelijking van het aandeel nieuwe toevoer met 
het aandeel bekende participanten op een bepaalde route en op een bepaald moment, is het 
mogelijk om met behulp van de changing population tool stabiele en niet-stabiele populaties 
van elkaar te onderscheiden. De changing population tool maakt het mogelijk te determine-
ren op welk moment stagnatie een probleem wordt. De drie grafieken van de changing popu-
lation tool visualiseren per haven drie verschillende types onderlinge verhoudingen. De eer-
ste twee grafieken bevatten informatie over het totale aantal schippers dat jaarlijks actief was 
in de vaart op een bepaalde route, over het aantal nieuwe schippers dat zijn intrede deed op 
deze route in een bepaald jaar, en over het aantal schippers dat al eerder op deze route ac-
tief was geweest. De eerste grafiek bevat absolute cijfers; de tweede grafiek geeft de relatie-
ve verhoudingen weer. In de bijhorende overzichtstabellen wordt nog verder onderscheid ge-
maakt  tussen  de volgende categorieën.  De  bekenden (known)  worden  onderverdeeld  in 
schippers die net als het voorgaande jaar op de betreffende route actief waren (same) en 
schippers die na een periode van afwezigheid opnieuw op deze route actief werden (again). 
Daarnaast werd ook een onderscheid gemaakt tussen eenmalige participanten op een be-
paalde route (once) en anderen (rest). De derde grafiek visualiseert de verhoudingen tussen 
schippers die slechts één keer een bepaalde haven aandeden in de loop van de hele in dit 
onderzoek bestudeerde periode en schippers die dat meermaals deden. 
Het derde hulpmiddel van het evolutionaire informatiesysteem is de spatial change tool (zie 
appendix 5). Dit hulpmiddel is gebaseerd op de changing population tool. De spatial change 
tool bevat details over schippers die tot meer dan één populatie behoorden in de bestudeer-
de periode. Deze schippers voerden met andere woorden vaarten uit naar verschillende van 
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de in deze case-study onderzochte havens. Hun identificatie is een rechtstreeks hulpmiddel 
voor de studie van ruimtelijke verandering en de reactie van Nederlandse schippers daarop. 
De spatial change tool laat toe te onderscheiden wanneer schippers van route veranderden, 
terwijl hij ook de noodzakelijke informatie bevat om vast te stellen of dergelijke veranderin-
gen voorkwamen bij verschillende schippers tegelijkertijd. De spatial change tool laat met an-
dere woorden toe vast te stellen of de geïdentificeerde veranderingen in de operationele 
structuur van de Nederlandse scheepvaart al dan niet een  institutioneel karakter hadden. 
Daarnaast laat de  spatial change tool toe om de langetermijneffecten van deze ruimtelijke 
veranderingen in de vaartpatronen te bestuderen en een onderscheid te maken tussen per-
manente en tijdelijke verschuivingen. Tenslotte maakt de spatial change tool de totstandko-
ming van patronen met een toenemende complexiteit zichtbaar. Ter wille van de bruikbaar-
heid werden in de spatial change tool  en de daarop gebaseerde in de analyse opgenomen 
tabellen  verschillende  kleuren  gebruikt,  in  combinatie  met  een  lettercode.  Archangel  (A) 
kreeg de kleur blauw, Narva (N) geel, Sint-Petersburg (S) rood en Vyborg (V) groen. 
Het vierde hulpmiddel is complexer: het maakt gebruik van de mogelijkheid van het evolutio-
naire informatiesysteem om de individuele carrières van schippers te reconstrueren voorzo-
ver deze zich afspelen binnen de geografische en temporele grenzen van deze case-study. 
De individual career tool kan worden beschouwd als een uitwerking van de spatial change 
tool, in die zin dat de veranderingen die voorkwamen in de activiteiten van schippers nu ge-
compileerd worden weergegeven per individuele schipper (zie appendix 6). De uitwerking 
van de individual career tool omvat een proces dat begint met het gebruik van selectiecriteria 
in  query's gebaseerd op de verschillende brontabellen  van de relationele database.  Een 
standaardnaam en standaardvoornaam werden ingevoerd als criteria. Vervolgens konden de 
gegevens uit de verschillende brontabellen volgens de eerder besproken richtlijnen worden 
vergeleken, gematched en samengevoegd in een metafile.  Minimale verschillen tussen data 
items in  de  verschillende  brontabellen  werden  geïdentificeerd  om  op  die  manier  het 
onderliggende matchscoring proces inzichtelijk te maken.

§ 4 Samenvatting

In § 1 hebben we toegelicht waarom de galjootsgeldregisters, de Nederlandse Sonttabellen, 
de Deense Sontregisters en de schipgeldregisters geschikte bronnen zijn om de Nederland-
se vroeg-moderne scheepvaart in functie van de geschiedenis van de stad van St. Peters-
burg te bestuderen. We hebben vastgesteld dat de  galjootsgeldregisters,  de  Nederlandse 
Sonttabellen, de Deense Sontregisters en de schipgeldregisters gedetailleerde, complemen-
taire informatie bevatten over schippers en hun bestemmingen en dat ze lange periodes om-
vatten. Uit de bespreking van elk van deze bronnen is gebleken dat het mogelijk is om op ba-
sis van de gegevens die ze bevatten veranderende populaties van schippers te identificeren. 
De organisatorische structuren van hun activiteiten kunnen aan de oppervlakte worden ge-
bracht, mits de brongegevens op de juiste manier worden verwerkt en bewerkt. Het moet dus 
mogelijk zijn om de invloed van de stichting van Sint-Petersburg op de Nederlandse vroeg-
moderne maritieme scheepvaart te begrijpen op basis van de blootgelegde structurele veran-
deringen. In § 2 werd aangetoond dat een specifieke methode noodzakelijk is om effectief 
analytisch voordeel te halen uit het gebruik van het evolutionaire micro-meso-macro analyti-
sche raamwerk. In § 3 werd deze methode op een pragmatische wijze beschreven. Zo werd 
duidelijk gemaakt dat het met behulp van (1) een op de inclusie van de maritieme scheep-
vaart gerichte representatie van een economisch systeem en (2) een op evolutionair realis-
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me gestoelde werkwijze mogelijk  is  een analytisch en methodologisch kader te schetsen 
waarbinnen de betekenis van de stichting van Sint-Petersburg voor de Nederlandse koop-
vaardij kan worden bestudeerd. Daarnaast bleek dat de aard van de gegevens met betrek-
king tot de Nederlandse vroeg-moderne maritieme scheepvaart het mogelijk maken om time-
series data of evolving populations te verzamelen en deze met behulp van het micro-meso-
macro analyseschema te analyseren477.

477 Boschma; Frenken, ‘Applications’, p. 13. 
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Illustratie 5: Overzicht van de in het hoofdstuk Methode beschreven procedure.




