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Over de auteur

Prof.dr. Jaap R. Bruijn (1938) is emeritus hoog-

leraar Zeegeschiedenis aan de Universiteit 

Leiden.

Prof.dr. Louwrens Hacquebord (1947) is emeri-

tus hoogleraar Arctische en Antarctische Stu-

dies en voormalig directeur van het Arctisch 

Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.  

U kunt zich aanmelden voor de boekpre-

sentatie bij Walburg Pers: 

publiciteit@walburgpers.nl

Graag vermelden of u om 13.30 uur of om 

14.45 uur komt.

Na afloop van de presentatie is er gele-

genheid om het boek door de auteurs te 

laten signeren.
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De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis en Uitgeverij Walburg Pers hebben het 
genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van het boek Een zee van traan geschreven 
door Jaap R. Bruijn en Louwrens Hacquebord. Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats op 
zaterdag 18 mei 2019 aan het slot van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse 
Vereniging voor Zeegeschiedenis in het Zaans Museum, Schansend 7 te Zaandam. 
U bent welkom vanaf 13.30 uur om het middagprogramma met twee lezingen bij te wonen. 
Of u kunt om 14.45 uur komen. De boekpresentatie vindt plaats om 15.00 uur.
Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om het Zaans Museum en de Zaanse Schans 

te bezoeken. Indien u in het bezit bent van een Museumkaart wordt u vriendelijk verzocht 

deze mee te nemen.

Er is sinds de publicatie van de Geschiedenis van de oude Neder-

landse walvisvaart in de jaren zeventig veel onderzoek gedaan naar 

allerlei facetten van het Nederlandse walvisvangst verleden. Naast het 

gebruikelijke werk in archieven en bibliotheken wordt nu voor het eerst 

ruimschoots aandacht besteed aan het culturele erfgoed, de materiële 

cultuur en de ecologische aspecten van de walvisvaart. Bij het vaststel-

len van de ecologische gevolgen van de walvisvangst zijn op grond van 

vangstaantallen schattingen gemaakt van de oorspronkelijke walvispo-

pulaties in de vangstgebieden, waardoor de invloed van het menselijk 

ingrijpen in de polaire ecosystemen duidelijk wordt. Aldus is een beter 

samenhangend beeld ontstaan van deze voorbije bedrijfstak en zijn 

belang voor de nationale economie in het algemeen en het maat-

schappelijk leven in specifieke regio’s van ons land in het bijzonder. 

Een zee van traan
Vier eeuwen Nederlandse walvisvaart, 1612-1964

Jaap R. Bruijn & Louwrens Hacquebord
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