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Wicher Hooites Meursing, 1770-1834, scheepsbouwer te Hoogezand, was eigenaar van een scheepswerf aan de Kalkwijk aldaar. In het begin van de 17e eeuw
was de 'Friesche Compagnie' de veengronden in deze streek gaan ontginnen. Een
van zijn voorouders had in die jaren de werf opgericht. Er werden toen schuiten
gebouwd die nodig waren voor het vervoer van de afgegraven turf. Later werd er
begonnen met de bouw van kleine zeilschepen voor de Groningse kustvaart. Deze
kustvaart ging gedurende de Franse overheersing min of meer normaal door, zodat er ook in die slechte jaren steeds werk bleef op de werven in Hoogezand. Dit
in tegenstelling tot de situatie in Amsterdam, waar de scheepvaart en de scheepsbouw in die jaren zo goed als stil lagen.
De zoon van Wicher, Hooite Wichers Meursing, 1802-1847, was eerst landbouwer, maar keerde later terug naar de scheepstimmerwerf van zijn vader. Het
werd hem toen duidelijk dat in Hoogezand geen schepen van behoorlijk formaat
voor de grote vaart gebouwd konden worden. Immers de doorvaart naar zee door
de kanalen en sluizen was veel te smal. Hij heeft toen de optimistische moed gehad
om voor zijn drie nog zeer jonge zoons (toentertijd 16, 15 en 12 jaar oud) op ^juni 1837 een oude verwaarloosde werf te Nieuwendam te kopen van Jan Goedkoop
en de jongens daar met een meesterknecht, die ƒ 200,- per jaar verdiende, op de
bonnefooi te laten beginnen. Er was ook een huishoudster, die ƒ 20,- per kwartaal
ontving. De werf te Nieuwendam, inclusief gereedschap en grond, werd gekocht
voor ƒ 8000,- en voor extra grond en de bouw van een nieuwe loods werd ƒ 7600,uitgegeven. De totale investering bedroeg dus ƒ 15600,-. Op eigenlijk wonderbaarlijke wijze is dit vrij roekeloze avontuur goed afgelopen.1
Twee van de broers, Wicher en Aalrik - de middelste broer Emmo ging na enkele jaren weer naar Groningen terug — hebben met groot succes de werf te Nieuwendam tot bloei gebracht. In 1850 en 1856 kochten ze er nog twee andere werven
te Amsterdam bij. Ze hebben ook deze gedurende lange jaren met goed resultaat
geleid. In het begin hadden ze de tijd wel mee. De in 1824 opgerichte Nederlandsche Handel Maatschappij had verschillende maatregelen genomen om de eigen
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nationale scheepsbouw te stimuleren. Zo kreeg een scheepsbouwer een premie
uitgekeerd op alle gebouwde schepen groter dan 300 ton. Een en ander had echter
tot gevolg dat er in de jaren vijftig alweer te veel schepen waren. Daarna is het dan
ook geleidelijk aan steeds moeilijker geworden voor de scheepsbouwers, met name voor de bouwers van zeilschepen.
Tot begin 1847 werd de werf voor Hooites rekening geëxploiteerd door zijn zonen. Toen kreeg hij alle handelskapitaal dat hij er in gestoken had terug met een
meerwaarde van ± ƒ 49000,-. Het levensonderhoud van de jongens en de huishoudster had in die tien jaar ƒ 12225,- gekost. Verdiend was er dus ƒ 61225,-.
Na hun vaders dood op 23 juli 1847 kregen Wicher en Aalrik de werf in eigen
beheer. Hun eerste balans is gemaakt in 1849. Het vermogen bedraagt dan
ƒ45500,-. Dit is dus de winst in 2'/2 jaar tijd exclusief de privé opnamen. Het vermogen bedraagt eind 1850 ƒ 79223,-; eind 1852 ƒ 157800,- en eind 1854
ƒ 235000,-. Dit vermogen bestaat in hoofdzaak uit de werf te Nieuwendam voor
ƒ 51542,-; de werf De Nachtegaal voor ƒ 62453,- en aandelen in schepen voor
ƒ 67419,—. Daarna zijn er geen gegevens meer tot de liquidatie per 15 september
1874.
De Meursings bouwden vaak schepen voor eigen rekening om het volk aan het
werk te houden. In de slechte jaren kwamen er dan soms ook na de voltooiing van
het schip nog geen kopers en waren de bouwers wel genoodzaakt het schip voor
eigen risico in de vaart te brengen. Zo werden de Meursings net als vele andere
scheepsbouwers op den duur ook reders.
Hoewel de beide broeders in de eerste plaats zeer zakelijk gericht hun bedrijf
voerden, hebben ze toch ieder een heel eigen bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de scheepsbouw. Wicher was de uitvinder van het zgn. 'Meursings composiet', een verfijning van een bouwsysteem waar hij veel succes mee heeft gehad.
Aalrik van zijn kant bouwde in de latere jaren op zijn werf te Nieuwendam naar
eigen ontwerp een serie van zeven clipperschepen, de Thorbeckes geheten. Deze
schepen hebben m zeilvaartkringen grote bekendheid verworven.
Het is jammer dat de broers, eenmaal uitgegroeid tot twee zeer eigengereide
mannen, elkaar als rivalen zijn gaan zien en er zo toe gedrongen werden de gezamenlijke firma te ontbinden. Wanneer ze hun ongetwijfeld grote krachten en gaven blijvend hadden weten te bundelen waren de werven Meursing wellicht later,
in de tijd van de grote stoomschepen, een rol blijven spelen. Hoe het ook zij, de
gebroeders Meursing hebben in die laatste decennia van de grote zeilvaart opmerkelijk werk verricht.
Op latere leeftijd schreef Wicher Meursing achter in zijn Grootboek de kroniek
van zijn leven. Deze laat zich lezen als een success-story van wat er voor flinke
jongens met ijver en vlijt (en een beetje geluk) te bereiken valt in het leven. Groningse eenvoud en doortastendheid schijnen daarbij belangrijk geweest te zijn.
Wicher schrijft tenminste Hadden wij op de Hollandsche manier geleefd dan had
het spoedig mis geweest.
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Wicher Meursing schreef zijn Nederlands niet onberispelijk. De spelfouten en
de wat eigenaardige zinsbouw zijn zoveel mogelijk gehandhaafd, slechts werd hier
en daar terwille van de duidelijkheid iets gewijzigd of ingekort.
KRONIEK VAN W.H. MEURSING, GEBOREN TE NIEUWESCHANS
PROVINCIE GRONINGEN DEN 23 JANUARI 1821.
182). Plus minus 4 jaar oud ben ik met mijn ouders komen wonen op het Hoogezand, alwaar mijn
vader Hooite Wichers Meursing geboren is. Mijn grootvader, die dezelfde naam had als ik, had daar
nog een scheepscimmerwerf, toen ik 12 jaar oud was en van het school moest om bij grootpa op de
werf te gaan scheepstimmeren te leeren. Mijn vader was heereboer en zeide dat zulks niet gaf en ik
maar weer scheepsbouwer moest worden. Al had ik er ook weinig zin in ik deed dat toch gedwee; aan
tegenpraten viel niet te denken.
Mijn vader had maar eenige zuster die trouwde met Wubbo Wildervanck van Zuidbroek, die thans
nog leven. Inmiddels kwam grootpa te sterven in 1834 en viel de werf mijn oom Wildervanck ten
deel, mijn vader had hem de keus gelaten.
Toen ging ik eerst naar een andere werf om timmeren te leeren waarvan de baas Boonstra heette, een
Vries van afkomst. Toen dat een half jaar geduurd had gingen oom en pa op de oude werf van grootpa
voor gezamenlijke rekening Galjoot- en Kofschepen bouwen, dat ook niet meer dan twee geweest is.
De eene daarvan kreeg kaptein Jochem de Jong die mijn vader vertelde dat er te Nieuwendam bij Amsterdam eene werf te koop was geschikt voor reparaties en grootere schepen te kunnen bouwe. Mijn
vader ging met die kaptein in het begin van 1837 daar na toe en kocht van Jan Goedkoop de werf te
Nieuwendam met rietland, kerklandje en al de scheepstimmergereedschappen voor ƒ 8000.-.
1837. Toen in Juni 1837 gingen mijn twee broeders Emmo, Aaldrik en ik met de oude meesterknecht
van grootpa naar Nieuwendam die werf te aanvaarden. Mijn vader bragt zijn 3 zoons van Groningen
eerst met de Binnen Lemmers Veerschuit naar de Lemmer en toen des avonds ± 7 uur in de Buiten
Lemmers Veer over de Zuiderzee, schipper Wiersma, en sliepen s'nachts goed. Des morgens om 6
uur ontwakende zagen wij voor ons op het Y de groote beroemde stad Amsterdam.
Toen stapten vader en zijn zoons naar de Nieuwe Stadsherberg, lieten ons met een tolschuitje overvaren naar het Tolhuis, gingen over de Willemsluis en wandelden zoo naar Nieuwendam, waarvan de
meeste huizen van hout en groen beschilderd waren.
Daar stond een dubbel woonhuis op de werf, wij gingen in het voorste gedeelte en Tiemen Bok, onze
zetbaas in het achterste gedeelte wonen. Wij hadden eerst wat reparatie van oude schepen, tjalken,
beurtscheepjes en koffen, doch daar hadden wij niet genoeg aan en zoo werd voor eigen (vaders) rekening de kiel gelegd voor een galjoot van ± 200 lasten die naderhand de naam kreeg van de Drie
Broeders, kapitein Hubert en klaar zijnde onder tuig verkocht werd aan C.E. Smit te Koog aan de
Zaan, waarin vader 'A aandeel moest houden.
Toen de kiel van dit schip lag en een gedeelte klaar was kregen wij les in het scheepsbouwkundig tekenen van een oude heer Vorstius2 die bij de Fransche Marine geweest was te Amsterdam. Een zeer aardig mensch, die kwam 3 keer in de week met de Nieuwendammer Veerschuit over van 11 tot 2 '/2 uur,
dan ging hij weer terug varen naar Amsterdam. Hij dronk op de zolder daar wij les kregen van 12 tot l
ure een paar glaasjes Klare Genever. Aan die heer ben ik veel verpligt want hij heb ons goed geleerd.
Dat heeft ± 2 jaar geduurd en is meest geweest in het nieuwe huis dat aan de dijk tegenover de werf
erbij gekocht werd voor ± ƒ 900.-, waarin mijn broeder Aaldrik naderhand getrouwd zijnde lang gewoond heeft. Toen gingen beurtelings de kapiteins van de bestelde schepen in het opengekomen gedeelte op de werf wonen.
Wij kregen toen achtereenvolgens meest schoenerschepen besteld van ± 200 ton groot.
Toen wij een jaar alzoo gewoond hadden met de huishoudster Jantje Arends kwam mijn vader eens
vragen: 'Wat kost nu je huishouding in een jaar?' Ik nam het uit het kasboek op en kreeg de som van
ƒ 700.-, wij waren met zijn 3 broeders. De huishoudster ging inmiddels goedschiks terug naar haar

79

Op de werf te Nieuwendam rond
1885.
Foto collectie Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam.

geboorteplaats (Nieuwe Pekel A) en wij kregen toen een van Zaandam genaamd Mietje Liwijn ook
van 50 jarige leeftijd, een zeer vhnk, spraakzaam oud mensch. Na verloop van 3 jaren ging die ook
weer goedschiks weg; de dienst was haar wat te zwaar want het is alles zonder meid gegaan. Toen kregen wij weer een andere huishoudster van Groningerland, Finsterwolde nl. Frouke Wirtjes een achternicht van ± 40 jarige leeftijd. Stil van aard kon die het werk met werkster toch af en die is ook de
laatste geweest totdat wij trouwen gingen.
Een brief naar Hoogezand kostte toen in 1837 35 cent. Alle weken schreef ik een brief waarin de ontvangsten en uitgaven iedere week vermeld werden en verder het wetenswaardige.
Het reizen ging toen in de winter met de deligence over Utrecht, Zwolle, Assen en Groningen, kostte
± ƒ 22.— en men had er een etmaal voor noodig. Ik herinner mij nog dat in Groningerland de eerste
grindwegen aangelegd werden; de wielen zakten meestal in het mulle zand of in de klei.
In 1837 is ook de groote loots of schuur omgevallen door onvoorzichtigheid van Tiemen Bok. We
hadden in Nieuwendam op de werf een groote schuur gebouwd om schepen onder te bouwen, die in
zijn spanten staande met het dak er gedeeltelijk op, omviel op een schip dat wij ook kosteloos moesten herstellen.
Nieuwendam had een zeer ondiepe haven, 5 a 6 voet. Met hoge vloeden moesten de schepen er uit en
in, het slipte daar sterk aan. Een zwaar Anker of Kat liggend in het Y voor de haven was ook onder de
koop van de werf begrepen, we hebben daar bijna geen dienst van gehad en konden hem naderhand er
niet meer uitkrijgen. Het was om de schepen uit de haven te hieven bij laag water.
1843. Inmiddels hadden wij verscheidene galjootschepen gebouwd onder anderen eene genaamd Port
Natal, dat toen het klaar was de naam kreeg van Brazilië voor rekening van de heer Klijn van Amsterdam; dat schip voldeed zeldzaam best wat zeilage betreft, was groot ± 250 ton doch was na 3 jaar gedeeltelijk vervuurd 3 , dat onaangenaamheden veroorzaakte.
Het werk ging vrij goed doch verdiende weinig; maar omdat wij zoo weinig behoeften hadden en
hoogst zuinig en eenvoudig leefden konden wi| het uithouden; dat is ons behoud geweest.
Ons grootste gebrek is toen geweest dat wij geen vader hadden die de weg wist om deugdzaam en met
duur hout te koopen, dat kwam omdat vader een ander vak bekleedde.
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Het schip Port Natal was alleen naar mijn idee en tekening gebouwd en ook in de spanten gezet, het
model heb ik nog.
De affaire ging op vaders naam van H. W. Meursing. Eerst heb Tiemen Bok procuratie gehad doch in
de laatste i.un-n ik W.H. Meursing. Ik heb de procuratie nog leggen waarin mijn naam niet regt gespeld is daar staat Wichger en het is Wicher.
Inmiddels wilde onze zetbaas Tiemen Bok weer naar Groningerland terugkeeren. Zijn contract van 6
jaar met vader was om en hij kreeg een werf te Veendam, bouwde daar ook schoeners maar het ging
niet best.
Toen wilde vader een zijner zoons weer terug naar het Hoogezand hebben. Ik had er geen zin in want
hij was veel te lastig en opvliegend. Het was om daar ook een werf aan te leggen. Toen vroeg hij mij
wat ik van Emmo dacht; ik zeide dat hij daar nog niet regt bekwaam voor was maar Emmo wilde wel
en toen gebeurde het. Emmo ging eerst boot|es van hout maken, vader gaf hem een knecht die daarvoor niet bekwaam was en zoo ging het al dadelijk niet goed. Inmiddels werd er voor Emmo een werf
aangelegd tegenover de Ankersmit en naderhand kreeg hij in de stad Groningen er nog een werf bij,
veel geraas maar niets goeds. Hij ging trouwen met een juffer Eppens van Nieuwolda en bouwde
schoeners en naderhand ook ijzeren schepen. 4
In de zomer van 1847 is mijn vader te Hoogezand overleden, verzwakt door langdurig misbruik van
sterke drank; was anders een zeer vlug en sterk mensch doch oploopend driftig. Toen ik 14 jaar oud

Werf De Nachtegaal gezien naar het Westerdok in bet najaar van 1882. Het in aanbouw zijnde schip
werd aanvankelijk aangeduid als Nachtegaal, maar het zou met de naam van de Javaanse vulkaan
Tjerimai geleverd worden aan A. Hendrichs en Co.
Foto historisch-topografische atlas Gemeentearchief Amsterdam.
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Werf De Nachtegaal gezien van het Westerdok naar de Grote Bickersstraat met rechts op de achtergrondpakhuizen aan de Realengracht. De ijzeren platen van de Tjerimai worden met een houten huid
bekleed.
Foto op 3 januari 1883 gemaakt door P. Oosterhuis, historisch-topografische atlas Gemeentearchief
Amsterdam.

was sprak geen der kinderen als vader er bij was aan tafel en moeder was zeer gedwee.
Daar Emmo toen al zijn eigen zaak dreef kregen Aaldrik en ik de werf te Nieuwendam voor ons beider rekening (ging eerst op naam van W.H. Meursing) dat opperbest ging. We kregen veel schoeners
en barken besteld meer als we afkonden; de schepen voldeden altijd goed enkel was het dat er wel eens
een beetje vuur in kwam.
1850. Ten einde de schepen die wij gebouwd hadden en waar we reeder in waren altijd te kunnen reparareren zagen wij uit om te Amsterdam er een werf bij te nemen, dat in 1850 gebeurde door de werf
de Nachtegaal te koopen in de Groote Bikkerstraat, stadsgrond voor ƒ 6000.— (er werd al spoedig een
smederij bijgemaakt) alwaar ook een massa houten en ijzeren schepen gebouwd zijn; ijzeren dekschuiten en composiete schepen voornamenh|k voor de firma A. Hendnchs en Co, welke uitmuntend voldeden en zeer goed voor de lig en het laden waren van 800 tot ruim 1000 register tonnen.
1852. Ik kreeg als groote bijzonderheid toen een bark van de Ned. Handelmaatschappij besteld van
200 lasten. Dat was gegaan bij inschrijving en inlevering van tekeningen, model en bestekken, hetwelk gedeeltelijk nog op de werf te Nieuwendam gemaakt is geworden, waaraan goed verdiend is.
Het 1ste ijzeren schip op de Nachtegaal werd in 1857 besteld, de schoener W. v.d. Voort, 100 lasten
voor F. Laski te Amsterdam.
Vervolgens 3 ijzeren barken voor de firma J. Rahder & Co te Amsterdam van 200 en 300 lasten.
Eerst hebben we op de werf de Nachtegaal een zetbaas gehad, genaamd Egbert Jans Bok die in het
huis op de werf woonde.
1854. Op 10 juni 1854 ging ik trouwen met mej. Anna Elisabeth Schweke van Buiksloot. 5 Haar vader
leefde nog en was lid van de Raad en Heereboer doch had een gevaarlijke ziekte, de kanker in de tong
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waaraan hij ± een maand na ons trouwen overleed. Wij waren toen eerst gaan wonen op 't Singel aan
de Korsjes- en Roomolenstegen te Amsterdam. Mijn vrouw was toen ruim 20 jaar, zeer knap en
goed, waarmede ik gelukkig geweest ben; zij had een gebrek, dat ze de baas over de oudste kinderen
wilde blijven spelen. Toen wij daar bijna een jaar op 't Singel gewoond hadden kocht ik voor mijn eigen rekening een huis aan de Haarlemmerhouttulnen bij de Oranjestraat met een huis daarnaast voor
ƒ 9000.- zeer mooi met marmeren gang enz. maar het stond in geen voorname buurt. Bij verkoop
hebben ze naderhand te zaam opgebragt ƒ 28000.6. In 1 856 hebben wij de firma aangenomen van W. en A. H. Meursing. Toen kochten wij er nog
eene werf bij te Amsterdam in de Oostenburgervoorstraat, de oude stadstimmertuin (bedoeld is
Stadsschuitenmakerswerf) met woonhuizen en schuur en loots groot l '/2 hectare. De werf kreeg de
naam van Concordia. De firmanten werden W.H. Meursing, A.H. Meursing en onze tweede oude
knecht of baas E. J. Bok van de werf de Nachtegaal afgegaan en op de nieuwe werf Concordia als mededeelgenoot optredende. De affaire werd gedreven onder de firma van Meursing en Co. Die werf
werd in veiling door mij gemijnd op ƒ 3000.- in slag, de plok ging op ƒ 22000.-, zamen dus ƒ 25000.plus 10%. De firma heeft 6 )aar bestaan toen is de zaak geliquideerd, werd de werf verkocht en bragt
ruim ƒ 50.000.- op. De man werd te bazig en wij twijfelden zeer aan zijn eerlijkheid. Toen werd de
werf ten deele weer ingekocht en wel voor een nieuwe firma zijnde Meursing en Huygens. De firmanten waren W.H. Meursing, W. A Huygens en A.H. Meursing. Het verdiende redelijk goed,
doch wij bragten ook veel relaties aan. Huygens was van Den Haag geboren in 1841, was in Vlissingen een jaar en een paar jaar te Alblasserdam op de werf geweest en een paar jaar bij mi j op de Nachtegaal om te leeren.
De gracht was wat ondiep, is toen mede vanwege de stad verder uitgediept geworden tot 1 3 voet diepte.
Er is veel oud werk geweest van de Erven C. Smit van Alblasserdam, omdat wij een broeder Emmo
getrouwd hadden met mej. Dirkje Smit.'
Verder kreeg men van de Marine een gepantserd vaartuig te repareren. Het lag maar een goede meter
boven water, klein van aanzien, doch de een palm dikke platen moesten er afgenomen worden om te
zien of het van binnen wel goed was en dan er weer aangebracht worden. Wijders het dak vernieuwen

De werf Concordia op Oostenburg in 1879 met
de Oosterkerk op
de achtergrond.
Foto: Collectie
Nederlands
Scheepvaart Museum Amsterdam.
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met teakhout en veel aan beschietwerk, dat een bedrag werd van ± ƒ 175000, waaraan toen wel
ƒ 90000 is verdiend. Daar was ook veel afgegaan voor Smeer, daar Huygens bijzonder veel slag van
had. Ik heb nooit een jongmensch aangetroffen die daar zoo goede mede overweg kon.
Zoodoende is het resultaat nog goed geweest, totdat Huygens een nieuwe werf aan of voorbij het
Tolhuis aan de overzijde van het Y aan wilde leggen en hij verder zooveel gewaagde groote dingen in
het hoofd had dat het met hem met langer uit te houden was en wij besloten te liquideren, dat plaats
vond den 15 Maart 1879. Hij kreeg inmiddels nieuwe firmanten, twee jongelui, zoons van H. van
Gelder. De eene had in Engeland geweest de machinerien te leeren. Zij namen van ons de werf met
alles van ons over, zoodat wi) rekenen konden dat wij voor de werf kregen ƒ 95000. Zoo liep deze
zaak vrij goed en gemakkelijk af.
1860. In dat jaar hebben we de paalworm in het Y en Zuiderzee en ook in de dokken gehad, 2 jaar
lang. Het hout kon men niet in het water leggen. Dat komt ± om de 100 jaar terug. 7
1869. Het Y bij Schellingwoude is ± 1869 afgedamd en zijn ze begonnen met sluizen te maken.
1874. Op 15 September 1874 scheiding van de firma W. en A.H. Meursing. Mijn broeder hield en
kreeg de werf te Nieuwendam en ik de werf de Nachtegaal te Amsterdam.

Verder ontving ieder wat land en enige huizen te Nieuwendam en een gelijk aandeel in de schepen. Ieder zijn deel bedroeg ƒ 640000,-. Het vermogen was eind
1874 twee maal ƒ 640000,- maakt ƒ 1280000,-. Eind 1854 was dat ƒ 235000,-.
Netto winst in 20 jaar dus ƒ 1045000,-.
1876. Op l November 1876 naar Baarn gaan wonen in huize Kersbergen, gekocht voor ƒ 26000.-.
Een etage opgezet voor ƒ 11000.- maakt samen ƒ 37000.-. Ik ben naar Baarn gaan wonen om reden
van gezondheid, voornamelijk voor mijn vrouw en kinderen, op aanraden van Ds Klees. 8
1880. Op 7 Augustus 1880 liquidatie met A.H. Meursing. Mijn schoonzoon Hendrik Groote is toen
naar A.H. Meursing te Nieuwendam geweest en heb hem het saldo van ƒ 2787,02 betaald. Het bewi|s
daarvan ligt in de effecten trommel. Alzoo ben ik nu geheel van mijn broeder af.
Mijn groot nadeel is geweest, dat ik de werf te Nieuwendam niet gekregen heb omdat het werkvolk
daar geschikt en goedkoop is. Er is om geloot en het lot was mijn broer gunstig, was het mij gunstig
geweest dan had hij de boel in de war gegooid tot zoo lang hij zijn zin had. Dit is natuurlijk volgens
mijn idee en ondervinding. Het verkeerde was eigenlijk ook; 2 kantoren een te Nieuwendam en een te
Amsterdam.
Nu zijn wij weer broeders en zeggen einde goed, alles goed.
In 1847 toen wij begonnen was mijn broeder nog maar 21 jaar oud en onbekwaam een werf te kunnen
dirigeren en ofschoon het op mijn naam ging eerst, hebben wij toch gelijk gedeeld. Ik woonde vanaf
1854 in Amsterdam tot de dissolutie in 1874, 20 jaaren en had niets geen salaris meer dan hij terwijl
men in Amsterdam toch niet van hetzelfde kan bestaan als te Nieuwendam. Ik heb hem het tekenen
nog moeten leeren!
Hij kwam in de laatste jaaren minstens s'Maandags in de stad, dan kwam hij dikwerf in de Houttuinen bij de Oranjestraat daar ik woonde bij ons koffijdnnken. Tot zoover ging alles goed, maar dan na
de Beurs had hij soms zooveel spraakwater in dat hij verschrikkelijk scherp en lastig was, niet om uit
te houden. Hij had op het laatst meer als de helft van de schepen onder zijn beheer en volgens contract
van vennootschap behoorde ik die allen gehad te hebben.
Zijn eerste schepen, althans die hij te Nieuwendam bouwde voeren meest lek, onder anderen de
schoener Honingbij, voor rekening van Spekham Duivis van de Zaan, daar hielden wij '/s aandeel in.
Toen dat schip in het Oosterdok te Amsterdam bijna beladen was bestemd naar de Middellandsche
Zee, was het zoo lek dat de experts wilden dat het schip weer lossen zou en ik was er ook voor. Hij
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zeide dat zou wel digt trekken; de kapitein had er ook veel bezwaar in maar was een te goede man en
zoo ging het schip toch in zee en zonk op de Italiaansche kust, met goed weer, alzoo kwam de equipage er goed af.
Dit deed de firma veel schade in renommee, maar daar wij de schepen reeds gingen bouwen op avontuur zonder bestelling kwamen wij dat ligt weer te boven.9
Dat was de affaire met kragt doorzetten; zuinig leven, zelfs zonder boekhouder alles zelf doen; altijd
werkzaam en bijna niets verteren. Hadden wi| op de Hollandsche manier geleefd dan had het spoedig
mis geweest. Geld verdienen is geen kunst, maar om er wat van over te houden! Wij hebben jaaren beleefd, dat de vragten zoo laag waren dat we werk aannamen zonder verdienste om maar wat volk bij
de werf te houden.
En toch heb ik in Amsterdam met nieuwe schepen te bouwen veel verdiend. Dat zat hem in het systeem van mijn eigen vinding; Composiete Schepen.
M E U R S I N G S COMPOSIET 1 0

In een van zijn bewaard gebleven kasboeken schrijft Wicher enige losse nabeschouwingen over zijn uitvinding.
Ik ben afgegaan van de Houten Scheepsbouw in 1857 omdat mij bleek dat hoe secuurder men ze
ook dichtmaakte, hoe eer ze vervuurden, want die schepen van sommige anderen, die altijd lekaadfe
van zeewater hadden en daarvoor zelfs extra pompen opnahielden, kregen daar bijna geen last van.
Het zoute water dat dan bijna overal wegens de schommeling van het schip komt, dooft het vuur uit.
In 1858 ben ik begonnen met ijzeren schepen te bouwen maar dat gaf toen wegens het aangroeijen met
zeeplanten en schelpdieren te lange reizen. Zoo kwam ik in 1865 op het idee van composiete schepen
die weer gekoperd werden. Zulke voeren met het beste succes, doch in 1888 kwamen de stalen schepen op omdat dit metaal zoo goedkoop geworden was.
W. A. Huygens van Bussum hier geweest. Hij zegt ook dat de Engelsche composiete schepen in het
algemeen zeer slecht hebben voldaan en dat daarentegen van onze kant ze goed hebben voldaan, hoewel het getal klein. Ik heb circa een 20-tal met voordeel en zonder mankement gebouwd en het heeft
mij volkomen aan de verwachting beantwoord.

Composiete schepen waren samengesteld, zoals het woord aangeeft, uit ijzer en
hout. Men bouwde, eenvoudig gezegd, een ijzeren scheepsgeraamte met daartegen een houten huid die dan weer onder de waterlijn gekoperd werd. Dit koperen
van schepen (bekleden met dunne platen koper) werd al lange tijd gedaan om de
aangroei in tropische wateren tegen te gaan.
In Engeland en Frankrijk werden deze composiete schepen al enige tijd gebouwd, met matig succes echter. Er waren steeds grote moeilijkheden met de verbinding van de verschillende materialen. Immers ijzer en koper verdragen elkaar
niet, er treedt snel bij de contactpunten bederf op in de vorm van oxydatie.
Meursings uitvinding nu had betrekking op die verbindingsproblemen. Hij bedacht een systeem om met hardhouten nagels de verbinding tot stand te brengen.
Een ei van Columbus! Meursing vroeg octrooi aan op de uitvinding en dit werd
hem verleend op 17 april 1865.
DE THORBECKES

Voor de eerste Thorbecke was de kiel te Nieuwendam gelegd op 15 januari 1873.
Hij werd in 1875 met de inventaris voor ƒ 124.000 verkocht aan A. Hendrichs en
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MEURSING, W.-H., Amsterdam.—Constructeur de navire. (Sliip builder). Hollandc.
"Modèlc de bordagcs en bois appliqués sur membrures en fer."
"Model of wooden planking applied on iron frames."
Depuis quclques années, on tcnd a
For several ycars past there lias been a
rcmplaccr les navires en bois par ceux en gencral tendcncy to replace wooden by
fer. Quoiquc ces dernicrs aient beaücoup iron vessels. Although the latter possess
d'avantages, ils ont aussi des inconvénients many advantages, thcy have also many
scrieux; l'acroissement par les épines et scrious disadvantages, for the speed is diles cravans est un de ces désavantages, minished after cach journey, and bottom
car la vitesse diminue, et Ie nettoyage cleaning is indispensable, which adds
<levient indispensable après chaque trajet, largely to the ship's charges.
ce qui ajoute aux frais.
Le modèle exposé par M. Meursing
The model exhibited by Mr. Meursing
tlonne la solution du problème cherché: solves the long sought problem of vessels
raffermissemcnt des vaisseaux en bois constructcdofironandwood, *>.,composite
et en fer, "vaisseaux de composition," et vessels, and it is in an iron vcsscl with a
c'est en construisant un navire en fer wooden skin that hc shows his principle.
recouvert .en bois qu'il Ie démontre. Ce
navire en fer possède une quille en bois,
The iron vessel has a wooden keel, and
et est entouré d'un bordage également her wooden covcring rcaches to the height
en bois jusqu'a la hauteur de la ligne de of the watcr-litie when tlie vessel K fully
llottaison'lorsqü'il a'son chargement.
laden. The application of tlüs wooden
L'affcrmisscnicnt de cc bordage est fait skin is made by the means of very hard
au moyen de clous en bois cxtrêmement woodcn bolts run through the ribs and
dur, enfoncés dans l'intérieur du navire iron to the inside of the vessel.
par les gabarits et Ie bordage en fer.
Depuis 1864, M. Meursing a construit
Sincc 1804, Mr. Meursing has controis navires de cc systèmc. Deux autres structed three vessels on tliis system. T\vu
grands navires sont en ce moment en cours othcr large vessels on the same system are
de construction dans ses chantiers.
now in course of being built.
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de Rapports dn
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de l'Exposition
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International
du Havre, 1868,
waarop de eervol vermelde
composiete
schepen van
W.H. Meursing
worden besproken.
Archief Meursing nr. 359.

Co en herdoopt in Sindoro, daar namen van Javaanse vulkanen bij deze rederij gebruikelijk waren.
Na de liquidatie van de firma W.H. en A.H. Meursing zouden te Nieuwendam
tussen 1875 en 1885 door Aalrik Meursing zeven clipperbarken met de naam
Thorbecke gebouwd worden.
In het Scheepvaart Museum te Amsterdam prijkt op de afdeling 'De laatste zeilschepen' een model van de barkgetuigde medium-clipper Thorbecke VII. Dit
schip van 928 ton, geconstrueerd volgens het composiet-stelsel was de laatste van
deze reeks.
De opkomst van de stoomschepen was inmiddels niet meer te stuiten en vormde
een zeer gevaarlijke bedreiging voor de zeilvaart. De in 1871 opgerichte Stoomvaart Maatschappij Nederland kon nu al met de stoomschepen in veertig dagen
naar Batavia varen. Tegen een dergelijke snelheid viel voor de toch snelle clippers
niet meer te concureren. Hun record lag op zo ongeveer zeventig dagen.
Bij de bouw van de latere clipperbarken zoals de Thorbeckes werd daarom het
accent meer op laadruimte dan op snelheid gelegd. De romp werd minder scherp
en het tuig eenvoudiger. Snel vervoeren konden ze niet maar wel veel en goedkoop.
Volgens het familieverhaal gaf Aalrik Meursing zijn clippers de naam Thor86

becke, omdat hij een staatsman is, die altijd recht door zee gaat. Het is geen wonder dat de gebr. Meursmg aanhangers waren van Thorbecke wiens liberale politiek
alleszins in overeenstemming was met hun eigen ambities. Bovendien was het tijdens het 2e kabinet Thorbecke 1862-1866 dat de wetten op het Noordzeekanaal
(1871) en de Nieuwe Waterweg (1872) tot stand kwamen. Deze twee nieuwe kanalen waren uiteraard van zeer groot belang voor de scheepvaart.
Helaas hebben de zonen van Aalrik niet zoals de zonen van Wicher het archief
van hun vader bewaard. Practisch niets is er dan ook overgebleven bij zijn nakomelingen over de geschiedenis van de Thorbeckes. Wicher schrijft alleen een
schamper verhaal in een brief aan een van zijn zoons over de Thorbecke VI:
Broeder Aalrik heb te Durban nabij de Kaap de Goede Hoop de Thorbecke 6 zwaar lek binne geloope. Wordt afgekeurd en krijgt ± 60 mil van assuradeurs, die zoo successievelijk zijn prullen betalen. Maar hij kan ze nu niet meer assureren als voor 10% en zoo moet hij de 4 overigen dan onverzekerd laten varen. Hij zegt de duivel speelt er mede, dus altijd nog een goed excuus.

De verhouding tussen de broers was duidelijk steeds nog slecht. Misschien was
Wicher wel wat afgunstig op de Thorbeckes die Aalrik daar in Nieuwendam met
zijn goedkopere arbeidskrachten winstgevend kon bouwen.
In het bekende boek De clippers van A. Teenstra, waarin deze een heel hoofdstuk wijdt aan de werven Meursing, worden de Thorbeckes op blz. 167 besproken. De zeven Thorbeckes zijn prachtige schepen geweest, die in één adem werden
genoemd met de Noachs, de Kosmopolieten, de Liberaal, de Voorlichter en andere
beroemde clippers. Jammer genoeg is er weinig van deze schepen bekend, het blijft
vrijwel uitsluitend bij enkele vrij onbeduidende feiten. Verder geeft Teenstra een
korte geschiedenis van de zeven schepen waarbij blijkt dat behalve de Thorbecke
VI ook de II en de V na strandingen verloren gingen. De andere vier hebben daarentegen vrij lang en me dunkt voorspoedig gevaren. In 1894, toen Aalrik Meursing 70 jaar oud zich uit de rederij terugtrok, werden de Thorbeckes I, III, IV en
VII naar het buitenland verkocht.
DE LATERE J A R E N

Na de liquidatie van de firma W. en A.H. Meursing gingen de broers ieder onder
hun eigen naam verder, de een op De Nachtegaal de ander te Nieuwendam. Wicher Meursing was in 1876 in Baarn gaan wonen en verlegde daar zijn belangstelling geleidelijk van de scheepsbouw naar de handel in onroerend goed.
Zijn oudste zoon Jan Frederik was als opvolger bestemd en hij kreeg dan ook bij
zijn huwelijk in 1882 met Antonia Korthals Altes de werf De Nachtegaal geheel
onder eigen beheer. Het eerste jaar bouwde hij volgens het composiete systeem
van zijn vader meteen de clipperbark Nachtegaal, die Tjerimai ging heten en door
A. Hendrichs en Co in de vaart werd gebracht. Ook begon hij al spoedig met de
oprichting van een machinefabriek. Wanneer hij echter in 1884 zijn vader om
steun vraagt bij de financiering van een tweede clipperbark de door hemzelf gerede
Nachtegaal, krijgt hij de kous op de kop. Wicher antwoordt hem met een lange
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kritische brief. Hij voelt er niets voor wederom een aandeel te nemen in een nieuw
schip en die machinefabriek had Jan Frederik ook nooit zo snel mogen beginnen
en dan ook nog op de verkeerde plaats met te duur werkvolk in Amsterdam. De
brief eindigt:
Het zoonschap betekent gehoorzaamheid aan den vader. Met mijn medewerking, door mijn raad op
te volgen en de protectie Üws vrouws f am ilie had gij in 10 jaar een rijk man kunnen zij n. Maar nu kan
ik niets anders en niets meer als U het beste toewenschen.
Uw vader.

Jan Frederik gmg rustig door met nieuwe initiatieven. Zo startte hij in 1890 een
stoombootdienst Amsterdam-Almelo met twee op de werf gebouwde boten de
Almelo l en de Almelo II. Het kostte jaren van moeizame onderhandelingen om al
de vergunningen rond te krijgen, maar dan blijken nog de provinciale tegenkrach-
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De stalen bark Van Galen van 2100 ton, die in 1890 voor de Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij
te Amsterdam op stapel werd gezet, was de laatste door J.F. Meuning gebouwde clipper.
Foto historisch-topografische atlas Gemeentearchief Amsterdam

ten zo groot dat de beurtvaart eigenlijk nooit goed op gang komt. In 1894 volgde
dan ook de liquidatie.
De werf De Nachtegaal handhaafde zich toen voornamelijk door de bouw van
kleine ijzeren schepen" en het fabriceren en repareren van stoommachines. In
1908 werden werf en fabriek gesloten.
Te Nieuwendam liep het nog sneller af met de werf van A.H. Meursing. Men
had dan wel het voordeel van goedkoop en geschikt werkvolk (waardoor het bouwen van de zeven Thorbeckes nog winstgevend was geweest) maar toch deed ook
hier de malaise in de scheepsbouw zich voelen. Daar kwam toen nog bij dat Aalriks oudste zoon Wicher Hooite, die zijn vader te Nieuwendam zou opvolgen,
heel jong in 1886 aan de tering overleed. Van de drie andere zonen studeerde de
een medicijnen, werd de ander opgeleid voor de handel en zat de derde nog op
school. Zo gebeurde het dat in 1887 Aalrik Meursing, zelf toen al 63 jaar oud, besloot om de werf maar te sluiten.
EEN VAN DE SCHEPEN GEVOLGD, DE "WILLEM BARENDSZ'

In 1840 werd te Nieuwendam voor de eerste keer een wat groter schip op stapel
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Briefkaart in februari 1904 aan Dirk Uipko Stikker-van 1948 tot 19)2 ministervan Buitenlandse Zaken- zoon van Uipko Obbo Stikker en I da Meursing, voor zijn zevende verjaardag gezonden door
zijn oomjohann Theodor Rudolf Meurer en zijn tante Alberdma Meursing, jongste dochter van Aalrik. Pief (Rudolf Theodor) en Jan zijn hun zoontjes. Het huis van grootvader Aalrik, nr. 133, is boven
het rijtuig, links van de koetsier, nauwelijks te zien.
Collectie Meursing.

Prins Hendrikkade 133 in mei
Foto afdeling Stadsontwikkeling van de Dienst Publieke Werken. Historisch-topografische atlas Gemeentearchief A msterdam.

gezet de bark 'Willem Barendsz' van 600 ton. Over het reilen en zeilen van dit
schip is vrij veel terug te vinden in de archieven.12 Het schip werd gebouwd voor
de firma E. Smit en Zonen te Koog aan de Zaan voor ƒ 65000,—. De Meursings
hielden bij de verkoop meteen 'A deel. In 1854 kochten zij de rest van het schip
voor ƒ 32700,—. Er werden twee succesvolle reizen mee gemaakt, een naar ZuidAmerika en een naar Oost-Indië. Na terugkeer van de laatste reis bleken er evenwel al te veel kostbare reparaties nodig en werd de 'Willem Barendsz' in 1857 voor
de sloop verkocht. Op een publieke veiling bracht het schip nog ƒ 31745,- op.
In de winter van 1855-'56 schreef Wicher Meursing brieven aan de kapitein van
de 'Willem Barendsz', C.(J.) Jaski, en aan zijn zwager J. Eppens.
Kapitein C. Jaski, W. Barendsz, Lima, Adres de Heeren William Gibbs & Co.
In welzijn Uw letteren van den 12 Augustus ontvangen gisteren. Ik wensch U geluk met Uw behouden reis. De heeren Rietveld heb ik gesproken over Uwe meening dat ge naar Ierland zoudt bestemd
zijn; ze zeggen dat zulks nog geheel onzeker is, maar wel dat de bevragter daartoe het regt heeft als
zijnde een haven m het Vereenigd Koningrijk Brittanje. Ge moet wel Cork aandoen om orders ten
einde in alle geval dadelijk niet te ver te zeilen. Wanneer ge dan daarvoor komende zonder in de haven
te gaan de vlag laat waaien, zal men U een orderbrief aan boord zenden waarover Rietveld op zich genomen heeft re zullen schrijven.
Ik heb de Willem Barendsz wederom voor alle gevaar doen assureeren voor ƒ 40000 en ƒ 10000 op behouden varen, premie 6'/2%.
Ik vind het zeer goed dat ge het volk een gratificatie toegezegd hebt. Het saldo van de ontvangen vragt
en leggelden na aftrek der onkosten te Liverpool zijnde £ 503 m orde ontvangen van Vos Brown &
Co.
In de hoop dat ge deze met Uwe schepelingen in goeden welstand ontvangen moogt en dat verders
Uwe pogingen gezegend mogen worden verblijve ik na vriendelijke groeten Uw vriend.
W.H. Meursing
P.S. Daar een lading Guano een zwaarmoedige lading moet zijn, zoodat de meeste schepen lek worden zoo kan het geen kwaad wanneer ik U doe opmerken om met een stevige bries niet te veel van het
schip te vergen. Het spreekt wel van zelf dat wanneer men op lagerwal bezet is dat zulks een uitzondering maakt. Wordt deze reis zonder Averij gedaan dat geeft het schip een zeer goede naam.
Den 10 Febr. 1856, Zwager J. Eppens, Nieuwolda.
Waarde zwager,
Met veel genoegen onlangs eenige letteren van UED ontvangen. Het doet ons nog zeer leed dat ge
Uwe opgevatte voornemen om ons een bezoek te brengen hebt opgegeven. Bovendien zoude het ons
zeer aangenaam geweest zijn wanneer ge Uwe Eppo had kunnen medenemen den zoon onzer zoo onverwachts ontvallen zuster. Botje heeft gelijk uit zijne brieven is gebleken gelijktijdig met U het plan
gehad ons te bezoeken, het is jammer dat ge zulks niet van elkaar geweten hebt want dan zou zeker
Uwe afreize waarschijnlijker geweest zijn; kan dat nog niet? Wij houden ons ten vriendelijkste gerecommandeerd zoodra gijl. dat maar eenigszins kunt schikken.
Wat ons betreft wij bevinden ons allen wel en mijn zoon Jan daarmede gaat het zeer voorspoedig, is
tans ruim 8 maanden en schijnt ook een stevige en vlugge knaap te zullen worden.
Met onze zaken gaat het ook zeer goed, de schepen zijn alle genoegzaam verkocht en er is geen gebrek
aan werk. Tans zijn we aan vijf bezig. Het barkschip Willem Barends zal tans de retoerreis van de
Chinca Eilanden in Peru naar eene haven in de Noordzee aanvaard hebben zoodat men dezelve met
150 dagen hier verwacht. Het is nog de eerste reize, eerst heeft de W.B. te Liverpool ruim 3'/2 maand
te laden gelegen en heeft boven de vragt ƒ 3000- leggeld ontvangen. De reize naar San Francisco is 180
dagen geweest, aldaar is hij eene maand gebleven en heeft de vragt ontvangen van ƒ 45000, waarvan hij
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sinds zijn vertrek uit Texel heeft gerendeerd ruim ƒ 20000. Misschien komt dat schip nu wel op Antwerpen met eene vragt van circa ƒ 42000. Wanneer het nu niet tegenloopt, geh]k alles tamelijk wel
gegaan is, kan daar na wederom voor een lange reis uitgerust te zijn van overblijven 8 a 10 duizend
gulden. Dat schip is ons nog gekomen op ƒ 68000 in zee.
Wat zaken betreft breidt zich dat almeer en meer uit zoodat men altijd meer drukte krijgt. Ik heb dan
ook een bediende genomen die s'middags aan de Nachtegaal boekhoudt en overdag eenige boodschappen voor mij doet als rekeningen incasseeren en posten betalen enz.
Van mijn vrouws zijde hebben wij hier nog een oom op de Zeedijk wonen, zijnde een kruidenier en
koopman in het groot, die twee zoons heeft getrouwd de eene is kaptein en de andere slager. Daar
hebben we nog al wat conversatie mede en dan Buiksloot en Nieuwendam, overigens bijna niet anders dan op de publieke plaatsen. Zoo gaan we minstens alle weken een keer het toneelspel zien hetzij
in de Holiandsche Schouwburg hetzij in een der salons. De laatsten geven dikwerf veel stof tot lachgen zoodat men nimmer zijn geld beklaagt, het is 75 ets en de vertecring. De schouwburg maakt men
minder gebruik van want dat is van 6 tot 111/: uure.
Het is eigentlijk jammer dat men als familie niet in elkanders nabijheid woont. Wij wonen in de Haarlemmer Houttuinen bij de Oranjestraat, dat is tegen het Westerdok achter de Haarlemmerdijk, huizende op de bovenvoorkamer zien we op het Bikkersplein de kerk zeer nabij de Bikkerstraat die regt

De klapbrug over de
Eilandsgracht tussen
het Bickersplein en
de Buiten Oranjestraat omstreeks
1860. Geheel links is
nog net een gedeelte
te zien van het
woonhuis van W.H.
Meursing.
Foto Jacoh Olie, historisch -topografische
atlas Gemeentea rchief A msterdam.
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uit naar de werf de Nachtegaal loopt. 5 Minuten afstands verder ziet men regt uit over het dok en 't Y
naar Nieuwendam en kan men daar de schepen op de werf zien staan. Verbeeldt U wanneer ge van de
Nachtegaal naar de Haarlemmerdijk wilt, de Bikkerstraat uitloopende over de klapbrug het 3llt' huis
links is mijn woonplaats, vanwaar we ook dagelijks de vaartuigen naar Spaarndam en Zaandam zien
varen alsmede de stoombooten.
Complimenten van Jantje en Aalrik, Uw toegenegen zwager
W.H. Meursing

Beide brieven handelen over de grote reis van de Willem Barendsz naar de Chincha eilanden. Van deze reis is het verslag bewaard gebleven dat kapitein C. Jaski
zelf deed in een aantal brieven aan zijn patroon W.H. Meursing.
Christiaan Jan Jaski, 1829-1884, stamde uit een beroemd zeevaardersgeslacht
van Schiermonnikoog. 13 Hij kreeg zijn opleiding gedeeltelijk te Nieuwendam, alwaar hij bij een zekere Dekker zeevaartonderwijs ontving. Na acht maanden onderricht slaagde hij voor zijn stuurmansexamen.
Wanneer hij in 1854 kapitein op de Willem Barendsz wordt is dat waarschijnlijk
zijn eerste reis als gezagvoerder, immers in 1879 vierde hij volgens eerder genoemd boek zijn 25-jarig jubileum. De 25-jarige Jaski schreef van dere eerste reis
heel nauwgezet over al zijn wederwaardigheden. Een indrukwekkend verslag
waarin duidelijk wordt hoe veelsoortig de taken van een kapitein wel waren.
Naast een bekwaam zeevaarder moest hij ook een volleerd koopman zijn.
DE REIS VAN DE WILLEM BARENDSZ MET KAPITEIN C. JASKI
N A A R ZUID- EN N.W. A M E R I K A IN DE J A R E N 1 8 5 4 - 1 8 5 6 .

12 september 1854
Jaski bericht zijn patroon dat hij in goede orde te Nieuwediep is aangekomen,
klaar voor de grote start.
Deze is diendende UE te berigten als dat wij gisterenavond alhier in goeden welstand zijn gearriveerd
ofschoon ik 4 a 5 uur oponthoud gehad heb te Schorrelbrug, alwaar men bezig was de brug te repareeren totdat ik eindelijk wederom zelf naar Alkmaar ben gegaan en aldaar mijn beklag heb ingediend
bij de Ingenieur van de Waterstaat en dus spoedig ben doorgelaten.

28 september 1854
Jaski schrijft een ietwat pathetische afscheidsbrief.
Geachte patroon,
Thans ga ik naar zee met eene Z.O. wind. Het luchtgestel staat mooi en ik roep U dus mijn laatste
vaarwel uit het vaderland toe en vertrouw dat ik U steeds als een getrouw Dienaar zal dienen. Vaartwel!
Groet uwe familie van mij en ontvangt ook gij dien van UE Dienstw. en Getrouwe Dienaar
C. Jaski

11 october 1854
Jaski schrijft uit Liverpool dat hij de vorige dag om 5 uur namiddags na een reis
van 12 dagen behouden gearriveerd is. Over het schip schrijft hij:
Het schip is in de beste staat en heeft mij ten alle tijde best voldaan, vooral bij de wind, wanneer ik
93

geen schip heb aangetroffen welke mij houden kon. Bij ons uitzeilen ben ik alle voorbij geloopen behalve de Havanna pakket.

Daarna volgt er een lange periode van wachten op bevrachting voor San Francisco,
die wel 4 maanden duurt.
24 november 1854
Jaski schrijft dat de eerste 2/3 lading al aan boord is, maar daarna is de ellende begonnen. Er is te weinig vracht, de tijden zijn moeilijk er is oorlog in de Krim.
Hier in Engeland worden dageli)ksch versterkingen naar de Krim verzonden en de nieuwspapieren
vermanen een ieder om manschappen, geld en goed bijeen te verzamelen om door geweld de Krim te
veroveren. Hunne snoeven) is eemgszms bedaard, in het eerst was het als of zi) Sebastopol zoo in een
paar uren tijds zouden veroveren, doch tans zijn zij tot maanden gekomen.

29 november 1854
Jaski meldt dat hij zijn stuurman heeft moeten bedanken (ontslaan) wegens dronkenschap.
Wegens veelvuldig gebruik van sterke drank verkeerde hij zoodanig in razerni) dat hi| anderen
dreigde te schieten of te vermoorden.... Ik heb mij van de nodige certificaten voorzien welke morgen
door de consul bekrachtigd zullen worden. Indien hij dan schadeloosstelling mogt eischen zi|n wi|
gedekt... Die razernij is hoofdzakelijk ontstaan door het drinken van Wiski, eene sterke Engelsche
drank, welke hij aan de wal dronk.

20 december 1854
Jaski bericht dat de nieuwe stuurman uit Holland is gearriveerd en dat dezelve
hem tot heden best bevalt.
ƒ januari 1855
Na Nieuwjaarswensen verwoord te hebben voor zijn patroon en familie schrijft
Jaski wat over de bevrachtingsmoeilijkheden. Een lichtpunt is er ook, immers de
bevrachters verplichtten zich naar gebruik om binnen een bepaalde termijn voor
vracht te zorgen, daarna moest er leggeld aan het schip betaald.
Het overleggeld bedraagt tans 117 £ en daar het hier alle dagen stormt zoo dat geen schip kan uitzeilen
is het ons voordeel en zal dit leggeld een groot gedeelte der onkosten kunnen bestrijken.

12 januari 1855
Jaski is nog niet op zee en schrijft wat treurig:
De belading gaat tans weder traag zoodat ik vrees dat ik deze maand nog niet weg kom hoe zeer het
mi) leed doet en hoe menig maal ik m hevige twist met de bevrachters geweest ben, toch baat dit alles
mij niet... Ik geloof nu dat het beter is een schip ongecharterd naar Engeland te zenden dan kan men
onderzoeken wat het beste te doen is.

12 februari 1855
Eindelijk op zee. Van boord bij Milford meldt Jaski:
Tans ben ik een etmaal in zee en ben reeds zoo goed als uit het Kanaal. Wij hebben een schone gelegenheid uit het Z.O. en het schip zeilt beter als ik verwacht had, hedennacht zijn wij gestadig met een
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8 mijls vaart doorgegaan.

13 maart
Een dertig dagen later volgt er een kort briefje op 3°N.B. 22°W. lengte.
Ik hoop spoedig de Z. O. Passaat te krijgen en met dezen mijne reis naar de Hoorn te bevorderen.

16 september
De volgende brief komt dan pas na 6 maanden. Jaski meldt daarin zijn vertrek uit
San Francisco nadat aldaar de lading gelost en afgerekend is. Bij deze transacties
ontstonden ook allerlei moeilijkheden maar Jaski heeft zich niet laten kennen.
De Heeren Agenten rekenden voor commissie 5 percent. Dit kwam mi) zeer hoog voor en ik deed onderzoek in de prijscourant waarin vermeld stond volgens besluit van 7 augustus dezes jaars door de
Chambre of Commerce dat het 2'/2% gesteld was. Zoo weigerde ik te betalen en eindelijk na twee dagen hebben zi) toegegeven mits hunne boeken niet te willen veranderen omrede ieder schip 5% betaalde. Zoodoende heb ik 315 dollars meer ontvangen als per hunne rekening vermeld...
Bij de bakboord fokkerustbouten heeft het vrij wat gelekt en is eenige schade aan de lading veroorzaakt, doch gelukkig ben ik van betalen vrij gekomen daar de Portwarder op mijn hand was.
Wel heb ik 89 dollars moeten betalen voor gebroken kistjes zeep en 176 dollars voor 8 ton kooien tekort uitgelost. Hiertegen heb ik veel geprotesteerd omdat ik - voor gewigt onbekend - geteekend had
op raad der agenten te Liverpool, doch zulks geldt hier niet, hier moeten de connossementen getekend zijn — met aansprakelijk voor meerdere of mindere hoeveelheid—,

De hele vracht heeft ƒ 1 5000 aan winst opgebracht, die Jaski aan zijn patroon overmaakt in de vorm van wissels op Hollandse reders. Aan de kapiteins van deze reders die hij in San Francisco treft betaalt hij de tegenwaarde uit.
Vervolgens koerst Jaski aan op Callao in Peru, waar hij de beruchte guano moet
gaan laden. Hij gaat daartoe naar de Chincha-eilanden die voor de kust bij Callao
liggen.
8 januari 1856
Het schip is geladen en Jaski doet verslag van zijn belevenissen.
Na den 7 December van hier (Callao) vertrokken te zijn, arriveerde ik den 12 dito op de Chinca's en
trof het dat ik juist aan dat gedeelte van het eiland ankerde waar ik moest laden. Na de ballast en zooveel guano ingenomen te hebben met booten dat ik volgens mijn gissing 165 ton in had, bezogt ik eens
de Seratte (van wien het afhangt hoeveel guano men per dag kan krijgen en hoe spoedig men beladen
wordt) en bragt ik Z.E. wat cigaren in welk artikel aldaar gebrek was en verkreeg toen de vergunning
om met het schip onder de mangera' 4 te halen. Dit geschiedde op de 30 December en den l Januari]
werd het schip beladen. Wel hebben wij drie dagen gehad dat wij onder de guano waren bedolven en
neus en mond met doeken moesten bedekken want daar de guano van een 1 50 voet hoog eiland door
een maniering 15 in het schip loopt kan men op een kleine afstand niets zien dan een stofwolk, de sterke reuk is evenals salamoniac, maar zooveel te vroeger waren wij er mede klaar...
De Engelsche kapiteins hebben eenige 'damns' tegen mij uitgescholden daar zij meest hun tijd moesten uitleggen en verweten mij dat ik de Seratte de handen vol geld stopte en toch heb ik niet meer dan
15 dollars in waarde aan kleinigheden waarin hij zin had aan Z.E. geschonken.

15 januari 1856
Nadat de zaken zijn afgehandeld vertrekt Jaski weer op weg naar huis.
jr

95

...ik sluit deze tans om morgenochtend vroeg te zeilen. Ik hoop dat ik een voorspoedige terugreis
mag hebben, de Heeren Gibbs wilden hebben dat ik naar Cowes ging volgens hunne Charterpartii en
zoo heb ik het connossement geteekend doch zoo ik met Gods zegen zoover mag komen zal ik zien
wat de gunstigste gelegenheid is voor Cork of Cowes.16 Nu geachte Patroon eindig ik deze met de
wensch dat UE benevens UE geachte familie deze m die staat van gezondheid ontvangen moogt gelijk
wij ons allen bevinden en na Gods zegen te hebben toegewenscht verblijf ik met de meeste hoogachting
U E onderdanige Dienaar, C. Jaski

14 mei 1856
Na 4 maanden schrijft Jaski, nog in het Kanaal zeilende, zijn reisverslag.
...Tot Kaap Hoorn was onze reis 32 dagen, 't welk zeer voordeelig gegaan is, doch van hier tot de
Zuider Keerkringen ondervonden wij ruw en slecht weder.
De langste storm welke wij gehad hebben was op de hoogte van Rio de Janeiro. Wij bespeurden dat
het schip meerder water maakte en ontdekten tevens een lek in de stevennaad, waardoor het water
snel inliep aan stuurboord juist onder water bij de berghouten. We konden er niets op dat ogenblik
aan verrigten als het schip door ketting achteruit te brengen en het werpen der steenkolen zooveel wi|
konden missen, het schip in het gat te brengen 17 en de buitenkluiverboom in te nemen voor de rukking der waterstagen op de stevens.
Eerst hoopte ik onder de Linie stilte te krijgen, doch zulks gebeurde met, maar op nagenoeg 30
N.Breedte kregen wij twee dagen bladstilte wanneer wij het schip meer in het gat bragten en zoodoende het lek gestopt hebben. De stevennaad stond totaal open zoodat geheele strengen touwwerk
er in gegaan zijn, doch van dien tijd af was het schip weder digt. Gelukkig, want ruim agt dagen geleden hadden wij hevige storm bij de Wester Eilanden nu eens lensende' 8 dan weder bijgedraaid zi|nde
zoodat het schip zwaar werkte en het alstoen niet beter zou geworden zijn, daar er vóór dat het lek
gestopt was met een weinig stampend schip reeds tweemaal per wacht lens 19 gepompt werd...

23 mei 1856
Na een reis van een jaar en 8 maanden meldt kapitein Jaski dan zijn behouden
thuiskomst vanuit de haven Rotterdam.
BRONNEN

Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam (bibliotheek): Brieven, financiële bescheiden en foto's van W.H. Meursing, 1837-1886.
Gemeentearchief Amsterdam: Archief Meursing, ca. 1850-1912, met gegevens
over de scheepswerven De Nachtegaal aan de Groote Bickersstraat, Concordia op Oostenburg en Conradi in Nieuwendam en over het door de
Meursings uitgeoefende rederijbedrijf.
J.C. Westermann, Kagen, clippers, werven en motoren, geschiedenis van een geslacht van schippers, reeders, scheepsbouwmeesters en motorenfabrikanten te Amsterdam (het geslacht Goedkoop), Amsterdam 1942.
Anno Teenstra, De clippers, een nieuwe geschiedenis van de snelste Nederlandsche zeilschepen uit de tweede helft der 19e eeuw, Amsterdam 1945.
Hoofdstuk XVII gaat over de werven van de heren Meursing. Op blz. 156
wordt ten onrechte vermeld dat de werf De Nachtegaal aan de Blekersstraat
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De gebouwen van de werf De Nachtegaal aan het einde van de Grote Bickersstraat in het voorjaar
van 1910, twee jaar nadat zij door J.F. Meursing verlaten waren.
Foto historisch-topografische atlas Gemeentearchief Amsterdam.

(sic) eerder dan de werf te Nieuwendam door de Meursings geëxploiteerd zou
zijn.
Mr. A.H. Stikker, Het geslacht Meursing, Velsen 1958 (particuliere uitgave).
De werven van Meursing in Amsterdam, in: Foto's uit het Scheepvaartmuseum
1860-1910, selectie en redactie door H. Hazelhoff Roelfzema, Amsterdam
1971.
Met barken en klippers de wereld rond, memoires van F.C. en C.J. Jaski, met een
inleiding door S.J. van der Molen, Bussum 1975.
J.J. Halbertsma, Genealogische tabel Meursing-Cleyndert, Bussum 1984 (particuliere uitgave van de Cleyndert Vereniging).
BIJLAGE I
De equipage van de Willem Barendsz en de gage
Kapitein
ƒ100 per maand
ƒ 62 per maand
Ie stuurman
2e stuurman
ƒ 40 per maand
3e stuurman
ƒ 39 per maand
Dokter
ƒ 65 per maand
Bootsman
ƒ 40 per maand
Bootsmaat
ƒ 34 per maand

Zeilmaker
Timmerman
Kok
Hofmeester
8 Matrozen
3 Ligtmatrozen
l Jongen van 15 jaar

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

34 per maand
50 per maand
42 per maand
25 per maand
26 a ƒ 30 p.m.
14a/16 p.m.
6 per maand
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BIJLAGE II
Diverse uitgaven uit de kasboeken
Lessen in scheepsbouwkundig tekenen
1837
ƒ 52.1838
ƒ135.1839
ƒ166.Kleren
1838
1840
1841
1842
1850

duffelsejas
2 broeken
2 nieuwe hoeden
l paar laarzen
l zwart zijden geldbeurs

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Geneeskundige
1838
1839
1841
1844

verzorging
dokter
dokter en medicijn
dokter
dokter

ƒ 17.70
ƒ 14.ƒ 2.ƒ 98.50

Levensmiddelen
1838
22 flessen wijn
l varken
1841
jenever
1842
vaatje boter
1843
15 mud aardappelen
1845
slager
1847
anker rode wijn
1851
aan weduwe K. Kleindert voor erwten, gort en gruttemeel

32.20.17.8.2.25

ƒ 4.40
ƒ 31.ƒ 94.ƒ 9.ƒ 27.ƒ 71.ƒ 27.ƒ228.12 1 /2

Personele- en grondbelasting en dorpsimpost (op wijn, jenever etc.) 1837
ƒ 23.1840
ƒ135.1844
ƒ154.Diversen
1841
1844
1845
1846
1847
1848
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Uitdiepen van de haven
Nieuwe kaggel
Zeep bij het te water laten
Leesboeken
Bedeling van de armen
2 Zakhorologiën
Geschiedenis der kruistogten
13 Nieuwe stoelen
Kerkgeld, bankhuur
Armen
Spiegel
250 Sigaren
Aan gewezen kapitein in het gasthuis zijn been afgezet zijnde

ƒ 41.ƒ 30.ƒ 36.ƒ 20.ƒ 8.ƒ380.ƒ 8.ƒ 75.50
ƒ 16.ƒ 10,ƒ 76.ƒ 3.50
ƒ 5.-

1848
1849
1851

Drinkgeld bij tewaterlating
Beeldhouwer Bletterswijk werk voor de Margarethe en Maria
Bijdrage voor nieuwe orgel in de kerk
Lidmaatschap Nut voor 2 jaar
Servetten en tafellakens
Aanmonstering van equipage voor bark van 400 ton voor 2 maanden

ƒ 25.ƒ 18.75
ƒ 20.ƒ 9.80
ƒ 32.ƒ 655.-

NOTEN
*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mijn belangstelling voor de werven van de gebr. Meursing werd gewekt bij het bestuderen van
oude brieven nagelaten door de moeder van mijn echtgenoot, Anna van Dijk-Stikker. Zij was een
van de vele kleindochters van Aalrik H. Meursing.
In 1821 was de houtzaagmolenaar Jacob Meihuizen uit Hoogezand naar Amsterdam gekomen
waar hij de paltrok De Rookoe voor ƒ 5100,- gekocht had. Nergens blijkt dat de gebroeders
Meursing contact met hem hadden.
Men was toen veelal nog gewend om op het oog en met toepassing van enige verhoudingsformules te bouwen. De Fransen daarentegen hadden het bouwen naar tekening al langer verplicht gesteld.
Vuur in hout is een soort bederf waarbij het hout er verkoold uit gaat zien. Eng. dry rot.
Deze werf werd in 1873 geliquideerd.
Aalrik trouwde in het zelfde jaar op 16 november met Jannetje Cleyndert te Nieuwendam. Het
echtpaar bleef tot 1880 in het huis aan de dijk tegenover de werf wonen.
Dirkje Smit was de tweede vrouw van Emmo Meursing.
Merkwaardig is dat inderdaad na ongeveer 100 jaar er in 1968 een explosief voorkomen van de
paalworm optrad in het Veerse meer.
Aalrik H. Meursing verhuisde in 1880 met zijn gezin uit Nieuwendam naar de Prins Hendrikkade 133 te Amsterdam.
De liquidatie van de firma W. en A.H. Meursing heeft 6 jaar in beslag genomen. Uit de aantekeningen die Wicher er zo lang na afloop nog over maakt in zijn journaal blijkt wel dat er bij hem
nogal wat rancuneuze gevoelens zijn overgebleven.
Archief Meursing nrs. 352-361.
Een van die schepen was de 'Christiaan Brunings', die nu nog gemeerd ligt voor het Nederlands
Scheepvaart Museum te Amsterdam.
Archief Meursing nrs. 263-272.
Zie de inleiding van S.J. van der Molen in: Met barken en klippers de wereld rond, memoires van
F.C. en C.J. Jaski, Bussum 1975.
Guanospuit.
Slang van zeildoek.
Zie de brief van Meursing aan kapitein Jaski.
Een schip in het gat brengen d.w.z. het van achteren diep doen gaan.
Lensen d.w.z. met weinig zeil vóór de wind weg lopen.
Lens pompen d.w.z. leeg pompen.
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