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Samenvatting                                                                                              Navigation on Wood

Gedurende  de  uitbreiding  van  de  Nederlandse  en  Engelse  wereldhandel  in  de

zeventiende  eeuw,  ondergingen navigatie-instrumenten voor  het  navigeren aan de

hand van hemellichamen een aanzienlijke verandering in beide landen. Een relatief

groot  aantal  instrumenten werd  ontwikkeld  in  de  zeventiende  eeuw.  Allen  waren

gebaseerd op ideeën voor het eerst opgeschreven door Thomas Hood en Thomas

Harriot.

Gebruikmakende van primaire literatuur,  experimenten en veldtests,  is  gedegen

onderzoek gedaan naar deze instrumenten, hetgeen een beter inzicht opleverde in

hun constructie,  gebruik,  verspreiding,  nauwkeurigheid  en beperkingen.  Hierdoor

hebben we een beter beeld verkregen van de nauwkeurigheden die bereikt konden

worden  door  een  vroegmoderne  waarnemer  en  weten  we  nu  dat  deze

nauwkeurigheid voor een groot deel afhing van het feit dat of Hood’s of Harriot’s idee

gebruikt werd.

Een van de grootste maritieme rampen uit de vroegmoderne tijd, het verlies van

vier  van  Sir  Cloudesley  Shovel’s  schepen  in  06/6,  werd  veroorzaakt  door  een

combinatie van onnauwkeurige kaarten en instrumenten. Deze instrumenten waren

niet alleen degene die hoofdzakelijk in gebruik waren bij Engelse zeelieden in die tijd,

maar ook de minst nauwkeurige ten gevolge van hun ontwerp.

Om  te  begrijpen  hoe  dit  kon  gebeuren,  heb  ik  de  volgende  onderzoeksvraag

geformuleerd:

Hoe ontwikkelde houten navigatie-instrumenten zich in de periode 048/ – 0620,

wat was hun gezamenlijke oorsprong, hoe presteerden zij en waarom werden de

beste instrumenten niet het meest gebruikt?
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Hiervoor dienden de volgende additionele vragen te worden beantwoord:

– Welke instrumenten ontstonden er in de onderzoeksperiode?

– Welke instrumenten werden het meest gebruikt?

– Welke factoren zijn van invloed op de nauwkeurigheid van de waarnemingen

die ermee genomen worden?

– Hoe verspreidden ontwerpdetails zich?

– Wat  voegen  replica’s  en  reconstructies  toe  aan  ons  begrip  van  deze

instrumenten?

Tegen het einde van de zestiende eeuw waren het zeemansastrolabium, de zeering, en

de zeemansgraadstok de meest gebruikte instrumenten voor navigatie aan de hand

van  hemellichamen.  De  laatstgenoemde  was  waarschijnlijk  in  de  vroeg  zestiende

eeuw uit de Arabische kamal ontstaan, in plaats van uit de astronomische graadstok,

zoals gebruikt door Levi ben Gerson in de veertiende eeuw. De zeemansgraadstok zou

ontwikkelen tot een aantal stokinstrumenten in de eeuw volgend op de introductie in

048/ van het schaduwmeetprincipe op een graadstok door Hood.  In volgorde van

verschijnen, zijn de instrumenten die geïntroduceerd of aanzienlijk veranderd werden

in  de  zestiende,  zeventiende  en  achttiende  eeuw  Master  Hood’s  graadstok  (eerst

genoemd 048/), Harriot’s backstaffs (e.g. c.0484), John Davis’ backstaffs (e.g. 0484), de

zeemansgraadstok als een backstaff, de knipboogh en cromme boogh (e.g. 05//), het

daviskwadrant (e.g.  05/3), de removing quadrant  (e.g.  05/3), de  cross-bow quadrant

(e.g.  05/3),  de  demi-cross  (e.g.  0507),  de  hoekboog (e.g.  0512),  de  spiegelboog (e.g.

055/), de triangular quadrant (e.g. 0551), de plow (e.g. 0558), de almacanter’s staff (e.g.

0561), het verbeterde daviskwadrant (e.g. 0566), en de demi-quadrant (e.g. c.064/)

In  0620 werd  door John  Hadley  en  Thomas  Godfrey  gelijktijdig  de

dubbelreflecterende octant uitgevonden, welke significant nauwkeuriger was dan de

voorgaande  instrumenten.  Het  was  dankzij  dit  instrument  dat  het  uiteindelijk

duidelijk werd dat het meest gebruikte instrument tot aan die tijd niet zo nauwkeurig

was als werd verondersteld. Als we kijken naar geschreven bronnen en overlevende

instrumenten is het duidelijk dat in het alom voorkomen het zeemansastrolabium, de

zeemansgraadstok en het daviskwadrant numeriek gezien verreweg bovenaan staan.
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Om twee  redenen  is  ter  vergelijking de  hoekboog  aan  deze  drie  toegevoegd.  Ten

eerste  was  dit  instrument  in  basisontwerp,  en  dus  in  het  gebruik,  gelijk  aan  het

daviskwadrant.  Ten tweede was de hoekboog gebaseerd op een beter onderliggend

principe, waardoor het een nauwkeuriger instrument was en het interessant is om te

zien of dit van invloed was op het gebruik. In de zeventiende eeuw werd de hoekboog

in Nederland echter vervangen door het daviskwadrant. Een van de redenen moeten

de  fijner  verdeelde  schalen  op  de  laatstgenoemde  zijn  geweest,  welke  het  een

schijnbaar hogere nauwkeurigheid gaf.

De  nauwkeurigheid  van  de  instrumenten  wordt  voornamelijk  door  twee

eigenschappen bepaald. Om die te begrijpen zijn de instrumenten onderverdeeld aan

de hand van de ontwerpeigenschappen die Thomas Hood in 048/ en Thomas Harriot

in  0483 geïntroduceerd hebben. Hood gebruikte slechts één kant van de geworpen

schaduw (Hood’s  enkelzijdige  schaduwwerpmethode),  terwijl  Harriot  beide  zijden

gebruikte  (Harriot’s  dubbelzijdige  schaduwwerpmethode),  omdat  hij  dacht  dat  dit

beter was. De waarnemer hoefde niet meer naar de zon te kijken, terwijl de afstand

tussen  de  verdeelstrepen  aanzienlijk  toenam,  waardoor  het  gemakkelijker  is  de

schalen  met  grotere  nauwkeurigheid  af  te  lezen.  Hood’s  instrument  werd  door

Harriot  verbeterd  en  zou  uiteindelijk  in  0484 resulteren  in  de  eerste  praktische

backstaffs van John Davis, zo genoemd omdat ze staande met de rug naar de zon

gebruikt  werden.  Experimenten hebben aangetoond dat  Harriot  gelijk  had en dat

Hood’s  schaduwwerpmethode  de  waarnemingen  niet  alleen  minder  betrouwbaar

maakte, maar ook een aanzienlijke fout introduceerde. De vorm van de opening in de

horizonvaan  kan  ook  gekarakteriseerd  worden  op  deze  manier.  Deze  openingen

benaderen  de  horizon  van  een  zijde  of  staan  toe  deze  te  centreren,  dus  een

dubbelzijdige benadering. Hiervoor introduceerde ik de termen Hood’s en Harriot’s

type  opening.  Ook  hier  leidde  de  enkelzijdige  methode  tot  fouten  die  opgeteld

bovenop de fouten van de enkelzijdige schaduwwerpmethode komen. Ook een ruim

aantal andere foutenbronnen komt aan bod, inclusief schattingen van de daardoor

veroorzaakte fouten.

Het idee van de backstaff had zijn oorsprong in Engeland en verspreidde zich naar

Nederland en verder in het laatste decennium van de zestiende eeuw. Het verspreiden

van de kennis om ze te produceren werd geïnitieerd door Davis, die in 0487 mee ging

met  een  Nederlandse  vloot  naar  Oost  Indië.  Het  was  via  zijn  contact  met  de
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Nederlandse  commandant  Cornelis  de  Houtman,  dat  deze  kennis  in  Nederland

arriveerde en waar spoedig nieuwe  backstaff instrumenten verschenen. Later in de

zeventiende  eeuw zou  kennis  van  instrumenten  die  op  het  continent  ontwikkeld

waren weer verspreiden naar Engeland, ditmaal door middel van gedrukte werken.

Het maken van replica’s en reconstructies van deze instrumenten stelde mij in staat

ze het veld in te nemen om ze te testen. Uit deze tests werd het duidelijk dat Harriot’s

schaduwwerpmethode  de  betere  was  van  de  twee.  Het  toonde  ook  aan  dat  er

aanzienlijke verschillen kunnen zijn tussen waarnemers, zowel in nauwkeurigheid als

in  precisie.  Nog  belangrijker  was  het  inzicht  dat  het  bouwproces  gaf  in  het

productieproces en de instrumentele beperkingen. Hierdoor werd inzicht verkregen

hoe de ideeën zich verspreidden van Engeland naar Nederland.

Het  beantwoorden van de additionele  vragen leidde tot  andere inzichten.  Uit  een

inventaris  van overlevende  daviskwadranten werd het  duidelijk  dat  hun productie

verschoof van Engeland naar Amerika in het midden van de achttiende eeuw. De

nauwkeurigheid van de schalen van contemporaine instrumenten is onderzocht  in

theorie en geverifieerd door schalen van overlevende instrumenten te analyseren. De

relatie  tussen resolutie  en nauwkeurigheid is  ook onderzocht  en laat  zien dat  een

lagere  resolutie  niet  noodzakelijkerwijs  resulteert  in  een  minder  nauwkeurig

instrument.  Op  een  zelfde  manier  is  ook  de  relatie  tussen  absolute  en  relatieve

schaalfouten onderzocht, hetgeen laat zien dat een instrument beter beoordeeld kan

worden op relatieve schaalfouten dan op absolute fouten. De schaalanalyses tonen dat

de onderzochte instrumenten verdeeld waren met een nauwkeurigheid beter dan 0/

boogminuten en dat voor het merendeel dit zelfs beter was dan 4 boogminuten, soms

zelfs beter dan een enkele boogminuut. Tot slot is aangetoond hoe moeilijk het is de

nauwkeurigheid van contemporaine  instrumenten vast  te  stellen door middel van

hedendaagse  veldtests,  zowel  door beperkingen van replica’s  en  reconstructies,  als

door de waarnemers zelf.

De initiële onderzoeksvraag beantwoordend, is de evolutie van instrumenten voor de

navigatie  op  basis  van  hemellichamen  gebaseerd  op  twee  basisideeën:  de  manier

waarop de schaduw geworpen wordt en hoe het instrument op de horizon gericht

wordt.  Voor beiden waren er twee verschillende oplossingen, geïntroduceerd door

                                                                                                                                                  3



Samenvatting                                                                                              Navigation on Wood

Thomas Harriot in 048/ en door Thomas Hood rond 0484.

Er  is  niet  een  enkel  instrument  dat  naar  voren  geschoven  kan  worden  als  de

gezamenlijke  oorsprong  voor  de  instrumenten  die  ontstonden  in  de

onderzoeksperiode. Master Hood’s graadstok was een belangrijke gemeenschappelijke

voorouder,  omdat  het  het  eerste  houten instrument  was  dat  de  schaduw van een

gemonteerde vaan gebruikte om waar te nemen. Gaan we verder terug in de tijd, dan

zijn de instrumenten gerelateerd aan het astrolabium en de kamal. Die laatste had zijn

oorsprong in metingen gemaakt met de breedte van de menselijk vinger in een tijd

dat instrumenten niet gebruikt werden.

De schaduwwerpinstrumenten uit de onderzoeksperiode presteerden goed. Het is

aangetoond dat met de meeste instrumenten nauwkeurigheden beduidend beter dan

4 boogminuten  haalbaar  waren,  maar  dat  bij  instrumenten  die  op  Hood’s

schaduwwerpmethode  gebaseerd  waren,  aanzienlijke  verschillen  kunnen  optreden

tussen  waarnemers,  meer  zelfs  dan  statistisch  verklaarbaar  is.  Deze  verschillen

worden veroorzaakt door de menselijke waarneming van de geworpen schaduw in

combinatie  met  Hood’s  enkelzijdige  schaduwwerpmethode.  Zodra  Harriot’s

dubbelzijdige  schaduwwerpmethode  gebruikt  wordt,  zijn  waarnemingen  van

verschillende waarnemers consistenter. Uitgaande van het beste zeventiende-eeuwse

instrument,  de  zeemansgraadstok  met  twee  vizieren  en  een  horizonvaan,  is  het

mogelijk waarnemingen te produceren met een nauwkeurigheid van net iets meer

dan 1 boogminuten.

Welke  instrumenten  het  meest  gebruikt  werden  verschilde  regionaal.  In

Engelssprekende  delen  van  de  wereld  was  het  het  daviskwadrant  dat  het  meest

gebruikt  werd,  terwijl  dit  in  Nederland  de  graadstok  was.  Het  was  dit  eerste

instrument dat in gebruik was op de vloot van Shovel, waarvan een aantal schepen,

voor een deel door de beperkingen van het instrument, tragisch ten onder ging op de

rotsen van de Scilly eilanden.
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