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Inleiding

“Vergeve mij dat ik U eenige ogenblikken bezighoud met de zaak van de robben-
vangst.” Met deze woorden opende de voorzitter van het College voor de Zeevis-
scherijen op 13 mei 1875 zijn brief aan de reder Nicolaas Brantjes (1814-1886) te
Purmerend, die zijn schip Maria inzette voor de robbenvangst.1 De voorzitter vroeg
Brantjes naar zijn visie op de internationale voorstellen om de Arctische robben-
jacht te reguleren en de vangstperiode aan een tijdslimiet en geografische zone te
verbinden. Brantjes was op dat moment nog de enige Nederlander die jaarlijks een
schip naar het Arctisch gebied zond om op robben te jagen. Op het moment dat
Brantjes werd benaderd, waren er tal van veranderingen gaande. Volgens Mörzer
Bruyns zou de algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van de Nijverheid besloten hebben de koning om een standpunt te
verzoeken over onder andere de wenselijkheid met andere landen tot een afspraak
te komen over een vangsttermijn voor robben om hun uitroeiing te voorkomen. Op
29 maart 1876 werd de koning benaderd, maar naar bleek niet over de vangstter-
mijn van de robbenvangst. De reden hiervoor wordt niet door Mörzer Bruyns gege-
ven.2 Naar mijn mening is die reden duidelijk. Brantjes was immers een jaar eerder
al benaderd om namens Nederland een standpunt in te nemen. Wat speelde er
internationaal gezien en waarom werd Brantjes benaderd om zijn visie te geven
over de robbenvangst in de Noordelijke IJszee?

1 Nationaal Archief (NA), Archief van het College voor de Zeevisscherijen (1857-1911) (toe-
gangnr. 2.11.24.02), inv. nr. 60.

2 De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee 1878, ingeleid en geannoteerd
door W.F.J. Mörzer Bruyns, deel 1 (Zutphen 1985) 32-33.



Technologische innovaties en ecologische vraagstukken

De noodzaak van het tegengaan van de uitroeiing van dieren, waaronder robben,
stond internationaal op de agenda. In 1860 had Noorwegen een commissie be-
noemd voor het behandelen van robbenjachtvraagstukken. Eén van de schepen van
Brantjes maakte deel uit van de vloot, die jaarlijks vanuit Tønsberg richting Jan
Mayen-eiland vertrok om daar op robben te jagen. Welke betekenis deze visserij
voor Noorwegen had, moge blijken uit het volgende overzicht. 3

Tabel 1 Vangstopbrengst (1864-1874)3

Jaren Aantal schepen Opbrengst vangst Gemiddelde besomming
per schip

1864 16 152.000 9.500

1865 16 172.500 10.800

1866 16 144.000 9.000

1867 15 247.000 16.500

1868 15 184.284 12.300

1869 16 183.560 11.500

1870 18 247.505 13.700

1871 20 224.700 11.200

1872 23 130.000 5.700

1873 33 360.000 10.900

1874 36 280.000 7.770

Bron: Verslag van den staat der Nederlandsche zeevisscherijen over 1875, 29.

Rond 1870 begonnen naast de Noorse de Britse autoriteiten zich zorgen te maken
over overbevissing en de stand van de natuur door de toenemende vraag van de in-
dustrie.4 Het was derhalve niet vreemd dat ook bij de robbenvangst zich vernieu-
wingen voordeden die invloed hadden op de aard en omvang van de vangsten. Menig
zeilschip werd vervangen voor een stoomschip dat sneller dan voorheen ter plaatse
kon zijn. Het was in de wateren rond Groenland gebruikelijk dat vanaf maart begon-
nen werd met de jacht op de robben. Daar stoomschepen eerder op de plaats van
bestemming konden zijn dan zeilschepen was het werpseizoen dan nog gaande.
Voorts konden de nieuwe schepen ook verder het pakijs in varen. De kans dat de pas
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3 Opbrengst van de vangst en besomming per schip zijn uitgedrukt in speciedaalder. Verslag van
den staat der Nederlandsche zeevisscherijen over 1875, 29.

4 Helen M. Rozwadowski, The Sea knows no Boundaries: a Century of Marine Science under ICES
(Seattle and London 2002) 3.



geboren robben overleefden, nadat hun moeders waren gedood, was klein. Er gingen
stemmen op dat door een gesloten tijdvak voor de robbenvangst voorkomen zou
moeten worden dat de robben uitstierven. Een lucratieve handel zou anders uitge-
put raken. Vanaf mei 1874 werden onder invloed van parlementaire druk de geluiden
sterker dat een einde zou moeten komen aan het hele jaar door jagen op robben. Als
de ijscondities voor wat betreft de doorvaart gunstig waren, kon men eerder ver-
trekken dan wanneer een vaste eerste vertrekdatum voor de jacht was overeengeko-
men. Er werd gesteld dat het meer dan wreed was om op hoogzwangere vrouwtjes
te jagen en pasgeborenen alleen achter te laten. Er werd daardoor niet alleen een
populatie uitgeroeid, maar er was ook een financieel nadeel. Een pasgeboren jong
had vrijwel geen waarde. Een rob bracht ongeveer 24 shilling op terwijl de waarde
van een acht à veertien dagen oud jong zo’n 2,5 shilling was.5

Robben

De populatie zeezoogdieren in het Arctische gebied is, met name doordat het ge-
bied voor een groot deel van het jaar met ijs is bedekt, niet divers. Het gaat om één
beerachtige, acht robbenachtigen en drie walvissoorten, waarvan slechts een enkel
soort het hele jaar in het gebied aanwezig is. De zeezoogdieren moeten regelmatig
toegang krijgen tot lucht boven het ijs om adem te halen, alsmede tot het voedsel in
de oceaan dat afgedekt is door het ijs. Tijdens het werpseizoen moet het ijs daaren-
tegen weer dik genoeg zijn, zodat de robben er hun jongen op kunnen werpen en
ze zogen. In veel gevallen blijven de robben op het ijs totdat de jongen hun volwas-
sen kleed hebben gekregen.

Er werd met name gejaagd op de Groenlandse of zadelrob (Pagophilus groenlan-
dicus) en in mindere mate op de klapmuts (Cystophora cristata). De zadelrob leeft
gedurende de winter en het voorjaar in het subarctisch gebied en verspreidt zich
zolang de zee open is in een gebied van onder de kust tot aan de grens met het per-
manente ijs. De drachtige robben prefereren grote ijsvlakten om hun jongen te wer-
pen – vanaf eind januari – en ze vervolgens tien tot twaalf dagen te zogen. Hun terri-
toir is dan niet meer dan 2,5 m². De klapmuts daarentegen werpt pas eind maart
begin april, waarna de jongen na vier dagen al zelfstandig zijn.

De klapmuts voedt zich met name met inktvis en in mindere mate kabeljauw-
achtigen. De zadelrob daarentegen leeft van kleine kreeftachtigen, waaronder krill. 6
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5 Anon., Morgenbladet 12 september 1875.
6 John J. Burns, ‘Arctic Marine Mammals’ in: William F. Perrin, Bernd Würsig, J.G.M. Thewissen

(eds), Encyclopedia of Marine Mammals (San Diego 2006) 3945. T. Haug, K.T. Nilssen and L.
Lindblom, ‘First independent feeding of harp seal (Phoca groenlandica) and hooded seal (Cys-
tophora cristata) pups in the Greenland Sea’ in: Gisli A. Vikingsson and Finn O. Kapel, Minke



Internationale regulering van de robbenvangst

Van 1814 tot 1905 vormde Noorwegen een unie met Zweden, maar het had wel een
eigen grondwet en zelfbestuur. Noorwegen was feitelijk de enige belanghebbende in
de robbenjacht binnen de unie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in Zweden
bepalingen van gelijke strekking bij administratieve maatregel in het leven zijn ge-
roepen. De Scandinaviërs namen het initiatief voor een afspraak tussen de landen
waar de circa zestig scheepseigenaren die zich met robbenjacht bezig hielden toe
hoorden.7 In augustus 1874 stuurde de gezant in Stockholm een nota aan de Britse
regering. Hierin werd enerzijds melding gemaakt van een goed jaar, anderzijds wer-
den er ook zorgen geuit. Zorgen dat gewaakt moest worden voor een uitputting van
de robbenstand. Er werden duizenden drachtige robben waargenomen, die op zoek
waren naar een plek waar ze hun jongen op het ijs konden baren. De schepen lagen
echter in de buurt te wachten waardoor in een periode van drie dagen de gehele
vrouwelijke populatie was uitgeroeid en duizenden jongen als huilers achterbleven.
Reden om aandacht te vragen voor dit probleem. De Britse Board of Trade gaf aan dat
ook zij een voorstander was van het beperken van de robbenvangst. Het zou bij wet
verboden moeten worden om robben binnen een bepaalde geografische zone voor
een bepaalde datum te doden. Een wet die nageleefd zou moeten worden door allen
die zich bezighielden met de robbenjacht zou noodzakelijk zijn om dit doel te berei-
ken.8 Als een van de landen zou weigeren zich aan de afspraak te houden, dan zou de
verplichting voor alle landen vervallen.

In tegenstelling tot de Britten wilden de Noren de vangsttermijn zo vroeg mogelijk
in de maand april vastgesteld hebben. Uiteindelijk zouden de landen overeenkomen
dat de jacht gestart mocht worden op 3 april. Door de snellere schepen was men
anders te vroeg op de jachtgronden. Dit zou een vervroegde aanvang van het seizoen
kunnen inhouden zonder dat er toezicht was. Niet alleen over de aanvang van het
seizoen, maar ook over de duur ervan is onderhandeld. Van Noorse zijde werd 30
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whales, Harp and Hooded Seals: Major Predators in the North Atlantic Ecosystem (Tromsø
2000) 29-40. V. Potelov, K.T. Nilssen, V. Svetochev and T. Haug, ‘Feeding habits of harp
(Phoca groenlandica) and hooded seals (Cystophora cristata) during late winter, spring and
early summer in Greenland Sea’ in: Vikingsson and Kapel (Tromsø 2000) 40-50.

7 Noorwegen twaalf stoomschepen en vijftien zeilschepen, Zweden twee stoomschepen, Groot-
Brittannië twintig stoomschepen en enkele zeilschepen, Duitsland vijf schepen en Nederland
één schip. Anon., ‘De Nederlandsche Zeevisscherijen in 1874’ in: Tijdschrift uitgegeven door de
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid (1875) 8-20.

8 Anon., Morgenbladet 12 september 1875. Bijblad van de Nederlandsche Staatscourant 1875-1876,
no 216, Memorie van Toelichting op Wet tot het nemen van maatregelen om uitputting van de
robbenvangst te voorkomen.



juni maar later 5 juni voorgesteld als einddatum. De Schotten daarentegen hielden
vast aan 15 mei.

Hoewel het initiatief tot regulering uit Scandinavië kwam, zou het toch het Ver-
enigd Koninkrijk zijn dat als eerste de regelgeving rond had. In 1874 werd door het
Ministerie van Buitenlandse Zaken een wet opgesteld, de Seal Fishery Act, die zon-
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Het aangewezen gebied.



der aanpassingen door het Lagerhuis werd aangenomen. Het volgende jaar werd
dit voorstel in het Hogerhuis besproken en aangenomen.9 Het werd gezien als een
gemeenschappelijke en internationale afspraak die pas zou gelden als alle andere
landen de regeling ook in een wet hadden vastgelegd.10 In de Seal Fishery Act 1875
werd als tweede artikel opgenomen:

“When an Order in Council has been made for applying this Act, then, so long as
such order remains in force, the master or person in charge of or any person belong-
ing to any British ship, or any British subject, shall not kill or capture or attempt to
kill or capture any seal within the area mentioned in the schedule to this Act, or the
part of the area specified in the order, before such day in any year as may be fixed by
the order, and the master or person in charge of a British ship shall not permit such
ship to be employed in such killing or capturing, or permit any person belonging to
such ship to act in breach of this section.

Any person who is guilty of any breach (by any act or default) of this section shall be
liable to a penalty not exceeding five hundred pounds for each offence.”

De Noren lukte het niet om er net als de Engelsen voor te zorgen dat het gesloten
tijdvak in korte tijd in een wet werd vastgelegd. Hun schepen vertegenwoordigden
een waarde van in deze tijd 1,5 miljoen euro. Zij zagen hun zeehondenstand verklei-
nen.11 De noodzaak voor beperkende maatregelen werd ingezien, maar men vroeg
zich af of het niet al te laat was. In februari 1875 werd aan de Britse autoriteiten ken-
baar gemaakt dat ondanks erkende noodzaak het de Noren niet lukte om dat jaar de
wetgeving, die vrijwel gelijk zou zijn aan de Engelse, rond te krijgen.12 Pas op 28 mei
1876 werd de wet ondertekend. Hierin is opgenomen:

“… which it is forbidden either for the crew of a Norwegian vessel or for a Norwe-
gian subject within the area aforesaid to kill or capture seals, including Cystophora
cristata.
§2. Any one guilty of a breach of the prohibition engaged by Section 1, or who shall
in any way aid or abet such breach, shall be liable to a fine of from 200 to 10,000
kronor. But none of the crew shall be held liable except the master in case the said
breach took place either by his order or with his knowledge, and without his having
done everything in his power to prevent the same.
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9 HL Deb 28 May 1875 vol 224 cc1002-4 en HL Deb 31 May 1875 vol 224 c1085.
10 HC Deb 14 February 1876 vol 227 c263 en HC Deb 17 July 1876 vol 230 cc1480-1.
11 Anon., Morgenbladet 12 september 1875.
12 HC Deb 14 February 1876 vol 227 c263.



In the event of a breach of the present Law taking place, it will be dealt with by the
Police Court. The vessel will be liable for any fine that may be incurred by either the
master or owner. One half of the fines shall go to the informer.”

Opvallend is dat de Noren uiteindelijk in hun regelgeving opnamen dat deze niet
alleen gold voor de robben, maar ook specifiek voor de klapmutsen. Verder blijkt uit
de wet dat de robbenvangst jaarlijks voor 3 april verboden was.

Op 4 december 1876 volgden ook de Duitsers. In Duitsland werd overeengekomen dat13

“German subjects, and foreigners belonging to the crew of a German vessel, will be
punishable by a fine not exceeding 5,000 marks if they contravene the Ordinances
of the Emperor, enacted with the consent of the Federal Council, whereby the cap-
ture of seals is restricted or forbidden during certain periods of the year in the area
lying between the 67th and 75th degrees of north latitude and the 5th degree of east
and 17th degree of west longitude, reckoned from the meridian of Greenwich.”

Duitsland was hiermee niet het laatste land dat zich aansloot bij het voorstel om te
komen tot een gezamenlijke afspraak. Dat was Nederland.

Brantjes en de robbenvangst

Op 28 juni 1875 vroeg de Britse ambassadeur de Nederlandse autoriteiten of zij de
wetgeving over de vangstrestrictie rond hadden. Indien dat niet het geval was, werd
gevraagd aan te geven hoe ver men gevorderd was met de wetgeving.14 In Nederland
diende het College voor de Zeevisscherijen een standpunt in te nemen en dit advies
voor te leggen aan de regering. Daar er in Nederland maar één belanghebbende was,
was deze – de Purmerendse reder Nicolaas Brantjes – een maand eerder al benaderd
voor advies.15
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13 Kamerstukken II 1875-1876, Bijblad van de Nederlandsche Staatscourant, no 216, Memorie
van toelichting op Maatregelen tot voorkoming der uitputting van de robbenvangst. Thomas
Wemyss Fulton, The sovereignty of the sea: an historical account of the claims of England to the
dominion of the British seas, and of the evolution of the territorial waters, with special reference
to the rights of fishing and the naval salute (New Jersey 2005) 695.

14 NA, Archief van het College voor de Zeevisserijen (1857-1911) (toegang 2.11.24.02), inv. nr. 60.
15 Schokkenbroek stelt mijns inziens ten onrechte in zijn proefschrift dat er meerdere Neder-

landse robbenjagers eind jaren 1870 actief zijn; Joost C.A. Schokkenbroek, Trying-out. An Ana-
tomy of Dutch Whaling and Sealing in the Nineteenth Century, 1815-1885 (Amsterdam 2008) 145.
De voorzitter van het College voor de Zeevisscherijen stelde immers in zijn brief aan Brantjes
uitdrukkelijk dat er op dat moment nog maar één Nederlandse robbenjager actief was en dat



Waarom liet de Nederlandse overheid zich informeren door een inwoner van
Purmerend? Nicolaas Brantjes was verantwoordelijk voor een groot deel van de aan-
voer en bewerking van hout uit de Oostzeelanden, alwaar hij ook grond bezat. De
handel met de Oostzeelanden heeft hoogstwaarschijnlijk bijgedragen tot de benoe-
ming van Brantjes als vice-consul van Zweden en Noorwegen. Een functie welke hij
vanaf 1839 tot aan zijn dood in 1886 heeft vervuld. Verder bezat hij onder andere een
traankokerij, een houtzaagmolen en een handelsvloot.16 De Brantjes hebben in zijn
totaliteit een twintigtal schepen in hun bezit gehad. In de literatuur wordt gesteld
dat toen de Nederlanders omstreeks 1860 de walvis- en robbenvangst in de IJszee
staakten, Brantjes genoodzaakt was de grondstof voor zijn traankokerij, namelijk
walvis- en robbenspek, zelf uit het buitenland te betrekken. Hiervoor zou hij de brik
Maria hebben laten bouwen.17 Voor de Nederlandse overheid was de keuze voor
Brantjes een begrijpelijke, gelet op zowel zijn betrokkenheid bij de robbenjacht als
zijnde vertegenwoordiger van Nederland in het noorden van Europa.

In 1854 werd door Brantjes het brikschip Maria18 geheel gereed gemaakt voor de
ijsvaart met onder andere een ijshuid en een ijzeren boeg. De eerste reis was in
februari 1855, een tocht van zes maanden.19 De laatste vaart heeft de Maria voor de
Brantjes gemaakt in 1896. Na een aanvaring is het schip dat jaar verkocht. In de
literatuur wordt de Maria vaak toegeschreven aan de rederij Brantjes en Smit.
Zowel een handgeschreven document uit waarschijnlijk 1875 dat zich in het Natio-
naal Archief bevindt, als de jaarlijkse vlootlijsten van Sweijs tonen aan dat dit niet
juist is. Alleen Brantjes had het eigendomsrecht van de brik Maria. Over de nood-
zaak van ijsversterking zou Brantjes in 1877 nog worden benaderd toen de Willem
Barents werd gebouwd. Hij adviseerde als bescherming tegen het ijs de hele romp
van een dubbele wand te voorzien. Dat dit een juist advies was, al werd het in eer-
ste instantie niet opgevolgd, moge blijken uit het feit dat de Willem Barents in 1880
na vastgelopen te zijn in het ijs hiervan alsnog werd voorzien.
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was N. Brantjes uit Purmerend.
16 Zijn zoon N.S.A. Brantjes (1844-1886) heeft de traankokerij laten ombouwen tot een oven-

steenfabriek. Zijn weduwe, P.E.M.C. van Rijn (1849-1917), heeft hierin in 1895 de plateelfabriek
Faience de Purmerende gesticht, welke haar deuren in 1904 sloot. F.D. Doornberg, J.P. Otsen,
J.G. Berkhout, Purmerends Jugendstil Aardewerk 1895-1907 (Purmerend 1995) 16, 23-27.

17 C. de Jong, ‘Purmerend en Noorwegen. De Noorse scheepvaart op Purmerend weerspiegeld in
een oud Noors zeemanslied’ in: Mededelingen Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (1976) 44-46.

18 De Maria werd gebouwd in Gotenborg en was groot 125 lasten.
19 Schokkenbroek stelt in zijn proefschrift ten onrechte dat de Maria in 1854 al haar eerste tocht

naar de Arctische gebieden maakte; Schokkenbroek, Trying-out 144. Uit het handgeschreven
document van Nicolaas Brantjes in het archief van het College voor de Zeevisserijen , NA (toe-
gang 2.11.24.02), inv. nr. 61, blijkt het tegendeel. Zie ook Verslag van den staat der Nederlandsche
zeevisscherijen over 1875, 27-30.



De bemanning van de Maria bestond, zoals Brantjes in zijn antwoord op de brief aan
het College voor de Zeevisscherijen uitgelegd heeft, uit 55 man, allen Noren van het
district Tønsberg. Naast de commandeur of kapitein waren aan boord twee stuurlie-
den, een bootsman, timmerman, zeilenmaker, kuiper en 48 matrozen, waaronder
vijftien scherpschutters en speksnijders.20 De speksnijders waren alleen in de tijd
van de vangst van het spek aan boord om robben van de vellen te ontdoen en daarna
het spek in de vaten op te bergen. De vellen werden daarna sterk gezouten om ze te
conserveren.

Dat het begrijpelijk was dat de voorzitter van het College voor de Zeevisscherijen
zich voor advies tot Brantjes wendde, blijkt uit de vangstoverzichten van de Maria.21
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De Maria. Particuliere collectie.

20 NA, Archief van het College voor de Zeevisserijen (1857-1911) (toegang 2.11.24.02), inv. nr. 61.
21 In tegenstelling tot Schokkenbroek, Trying-out 146 ga ik uit van de vangstcijfers welke te vin-

den zijn in het Archief van het College voor de Zeevisserijen (1857-1911). NA, Archief van het
College voor de Zeevisserijen (1857-1911) (toegang 2.11.24.02), inv. nr. 61. Ik baseer me derhalve
niet zoals hij op de cijfers als genoemd in het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje,
maar op de cijfers van de reder zelf doorgegeven aan het College.
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Uit de Staatkundig en Staathuishoudelijk Jaarboekjes van 1877 tot en met 1880 blijkt
dat in de jaren 1861 en 1862 de Maria niet op robbenvangst is uitgevaren. Als reden
wordt aangegeven dat de gezagvoerder in het najaar van 1860 was ontslagen wegens
plichtsverzuim.22 Het schip werd in de jaren 1861 en 1862 wel voor de houtvaart
gebruikt, maar zonder gunstig resultaat daar het hiervoor minder geschikt was. In
het najaar van 1862 bood zich een geschikt en kundig gezagvoerder aan, die in het
volgende jaar ter vangst uitging. Het vermoeden bestaat dat de aangetrokken gezag-
voerder de voorgaande twee jaren als kapitein had gevaren op een van de andere
schepen van Brantjes, namelijk de bark Goede Vrede daar dezelfde naam in de boe-
ken als gezagvoerder wordt genoemd.23
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De bemanning van de Maria circa 1897 met tweede van links mr N.J.L. Brantjes (1874-1948), over-
grootvader van de auteur van dit artikel. Particuliere collectie.

22 Schokkenbroek, Trying-out 144 stelt daarentegen ten onrechte dat de Maria niet uitgegaan is
wegens slechte vangsten in voorgaande jaren.

23 Een fenomeen dat wel vaker is voorgekomen. Uit de Jaarboekjes blijkt dat de gezagvoerders de
rederij trouw waren.



Na 1875 is, voorzover kon worden nagegaan, Brantjes niet meer op robbenjacht
gegaan.24 Hiermee kwam een einde aan de Nederlandse bijdrage in de Arctische
robbenjacht. Brantjes ging echter wel door met de handelsvaart. De robbenjacht
was voor hem altijd een bijzaak, een hobby, geweest. Een hobby die uitgevoerd
werd zolang het lucratief was. Menig reder en waarschijnlijk ook Brantjes vreesde
dat de jacht zeer improductief zou worden zoals gebleken was uit de vangsten van
de snellere Schotse en Noorse stoomschepen in het voorafgaande jaar.25 De Maria
werd vervolgens tot 1897 ingezet voor de houtvaart.

Nederlandse regelgeving

Als laatste der deelnemende landen werd in Nederland bij wet van 31 december 1876
– Wet tot het nemen van maatregelen om uitputting van de robbenvangst te voorko-
men – bepaald dat een koninklijk besluit genomen kon worden waarin een restrictie
op de robbenjacht aangewezen werd. Uit de memorie van toelichting blijkt dat, met
het oog op mogelijke nog komende pogingen om de robben- en walvissenvangsten te
doen herleven, geadviseerd werd mee te werken aan maatregelen welke elders in het
belang van de industrie zouden worden genomen.26 Dit punt was hoogstwaarschijn-
lijk een inbreng van Brantjes. Verdere feiten ontbreken.

Voorafgaand aan de totstandkoming van de wet van 31 december 1876 heeft een
discussie in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Er was duidelijk sprake van een
gemeenschappelijk belang van alle zeevarende naties, oftewel een internationaal
belang. Het was gebruikelijk dat eerst een traktaat werd opgesteld dat krachtens
artikel 57 Grondwet ter goedkeuring aan de Staten-Generaal werd aangeboden. In
dit geval werd ervoor gekozen een andere weg te volgen. Men wilde eerst dat alle
landen een gelijkluidende nationale wet zouden hebben, waarna deze krachtens
die wet een verdrag zouden sluiten. Als grootste bezwaar tegen deze nieuwe manier
van wetgeving werd aangevoerd dat de Staten-Generaal een wetsontwerp moesten
goedkeuren waarvan niet vooraf zeker was dat het doel van de wet zou worden
bereikt. Immers, als een van de andere staten niet tot een gelijkluidende regelge-
ving zou besluiten, zou de wet geen rechtskracht krijgen. Een ander bezwaar lag in
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24 Ik laat buiten beschouwing de cijfers van een mogelijke tocht van 1884 daar deze in de litera-
tuur ontleend zijn aan het artikel van D.P. de Vries, ‘De groote verdiensten der walvischvaart’
in: Het Nederlandsche Zeewezen (1927) 618, waarin geen bron voor de vangstcijfers wordt ge-
noemd. De Vries veronderstelt voorts in zijn artikel ten onrechte dat de Maria de Marie heette,
alsmede dat deze vanuit Purmerend gereed werd in plaats van Tønsberg.

25 Staatkundig en Staathuishoudkundig jaarboekje voor 1879, 69.
26 Kamerstukken II 1875-1876, Bijblad van de Nederlandsche Staatscourant, no 216, Memorie van

toelichting.



de onzekerheid of alle overige landen wel hetzelfde verboden gebied en tijdvak
zouden vastleggen.27 Het moge duidelijk zijn dat de meerderheid in het parlement
over deze bezwaren heen is gestapt. Bij wet van 31 december 1876 gold ook voor
Nederland:28

“Door Ons kan bij besluit eene oppervlakte tusschen 67° en 75° Noorderbreedte en
5° Ooster- en 17° Westerlengte (gerekend vanaf de meridiaan van Greenwich) aan-
gewezen worden, waar het dooden en vangen van robben van alle soorten gedurende
een bij Ons besluit te bepalen tijd des jaars verboden is aan de opvarenden of be-
manning van Nederlandsche schepen.
Hij, die in strijd met dat verbod, robben doodt of vangt of poogt te vangen, wordt
gestraft met eene geldboete van ten minsten honderd en te hoogste drie duizend
gulden.
Met gelijke straf wordt gestraft hij, die als boekhouder eener reederij of als eenig
eigenaar een Nederlandsch schip uitrust, of als gezagvoerder dienst doet op een
Nederlands schip, met de wetenschap dat het bestemd of gebruikt wordt voor de
robbenvangst, in strijd met het verbod, bedoeld in alinea 1.”

Op 5 februari 1877 volgt dan het koninklijk besluit29 waarin staat dat:

“Het dooden en vangen van robben van alle soorten is aan de opvarenden en beman-
ning van Nederlandsche schepen verboden, tusschen 67° en 75° Noorderbreedte en
5° Ooster- en 17° Westerlengte (gerekend van de meridiaan van Greenwich), voor 3
April van elk jaar.”

Nederland was hiermee het laatste land dat de afspraken tot regulering nakwam,
waarna de regelgeving in alle landen van kracht werd. Dit los van het feit dat de
Nederlandse robbenjacht niet meer werd uitgeoefend. Men wilde de mogelijkheid
voor de vangst voor de toekomst zeker stellen.
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27 Kamerstukken II 1876-1877, Bijblad van de Nederlandsche Staatscourant, no 20, Voorlopig verslag.
28 Wet van 31 december 1876 houdende maatregelen tot voorkoming der uitputting van de rob-

benvangst, Stb. 289.
29 Koninklijk besluit van 5 februari 1877 betreffende het dooden en vangen van robben, Stb 19.



Afsluitend

Uiteindelijk zijn het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen, Duitsland en Neder-
land overeengekomen dat een sluitingstermijn overbodig was. De voornaamste reden
voor het vastleggen van een jachtseizoen was het met rust laten van de robben in de
werptijd. Een inbreng van Schotse zijde, het voorstel om een sanctie op te leggen aan
diegenen die het verdrag zou schenden, werd wel overgenomen. Om te zorgen dat de
vangstregels algemeen bindend werden voor alle landen, werd overeengekomen dat
elke lidstaat eensluidende eigen nationale regelgeving zou maken. Het opleggen van
een sanctie bij overtreding werd zo een nationale aangelegenheid. Nederland heeft
afgeweken van haar gebruikelijke procedures om internationale afspraken bindend
te maken. Het is mogelijk dat economische motieven – waarschijnlijk aangedragen
door Brantjes als enige overgebleven reder – hier een rol in hebben gespeeld.

Het met de wettelijke regelingen beoogde doel is in de volgende jaren niet alleen
behaald, maar ook voorbijgestreefd. De robben kwamen aan het begin van het sei-
zoen in zulke groten getale opzetten, dat de vissen vrijwel geheel uit de wateren
verdwenen. De bevolking die uitsluitend van de visvangst leefde, kon niet meer
in haar dagelijkse behoefte voorzien, waardoor de armoedegrens naderde. Om de
lokale visserij van de ondergang te behoeden, achtte de Noorse regering het nu
nodig om de sluitingstermijn op de robbenjacht te doen vervallen. Reden voor de
verdragsluitende Noordzeelanden om in 1902 de verbodsbepaling op de robben-
jacht op te heffen.30
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30 Verslag van den staat der Nederlandsche zeevisscherijen over 1902, 10-13.
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