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 Dit is een uitgave van “ten 
Anker” 

 
Het boekwerk “De 

Nederlandsche Zeemacht” is 
gedigitaliseerd en geredigeerd 

door A. Hoogerwerf en A. 
Krijgsman. 

 
Dit boekwerk behelst heel veel 

hoofdstukken en zal zijn weerga 
vinden in een weekelijks 

terugkerende uitgave naast  
“ten Anker”  

 
 

Er zijn altijd wel mensen die met 
mijn werk aan de haal gaan. Aan 
de ene kant is dat een teken dat 
ik het goed heb neergezet, maar 

ik sta niet toe lukraak te kopiëren 
voor andere dan puur privé 

doeleinden zonder daar 
schriftelijke toestemming voor te 

vragen. 

    
De redactie heeft alles is in het werk 
gesteld de rechten van dit werk te 
eerbiedigen. Omdat het niet 
mogelijk was te achterhalen wie de 
rechthebbende is, en omdat dit 
werkje slechts verschijnt in een 
relatief bepekte lezerskring, is 
besloten dit te publiceren voor de 
lezers van “ten Anker”.  
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Rampzalig lot van het Nederlandsche eskader in de Middellandsche Zee na het overlijden 

van de Ruyter. — De Schout-bij-nacht Almonde derwaarts gezonden. —- Nieuwe uitrusting 

ten behoeve van Spanje. — Gevecht van Cornelis Evertsen. — Binckes met een 

Nederlandsch eskader in West- Indië. — Een Fransch eskader verschijnt er onder 

d'Estrées. — Strijd in de baai van Tabago. — Dit eiland door de Franschen veroverd. 

Terugblik. — Vrede te Nijmegen. — Handelstractaat met Frankrijk. 

 

 

Te Syracuse, waar de middelen ontbraken om de beschadigde schepen te herstellen, kon 

de vereenigde macht van Nederland en Spanje niet blijven. Niets verhinderde ook haar 

vertrek, zelfs met schepen, die kwalijk tot den strijd bekwaam waren, nadat de Fransche 

vloot op den sterfdag van de Ruyter den terugtocht had aanvaard. De Spaansche en 

Nederlandsche bevelhebbers lieten de gelegenheid niet ongebruikt en gingen weldra onder 

zeil naar de versterkte haven van Palermo, waar zij half Mei aankwamen. 

Voor hun vertrek van Syracuse hadden de Nederlandsche hoofdofficieren voorloopig orde 

gesteld op het bevel over het hun toevertrouwde eskader. Volgens een besluit van den 

krijgsraad, zou de Vice-Admiraal den Haen, op zijn schip de Gouda de admiraalsvlag 

voeren, en kapitein Callenburg op de Eendragt die van Vice-Admiraal. Reeds vroeger had 

men kapitein Middelland, in de plaats van Verschoor, die bij de Liparische eilanden was 

gesneuveld, bij voorraad tot Schout-bij-nacht aangesteld. 

Onophoudelijk kwamen de gebreken, ja de verregaande misbruiken bij het Spaansche 

zeewezen meer en meer aan het licht. Er was aan boord van sommige schepen, 

gedurende het laatste gevecht, inderdaad behoefte geweest aan kruit en scherp. Maar de 

onzen wezen er op, dat de Spaansche officieren zich niet ontzagen van den schralen 

voorraad, dien zij ontvingen, nog een gedeelte te verkoopen. Zoo ging het op de schepen 

onzer bondgenooten toe. In hunne magazijnen was het niet beter gesteld. Slechts met 

moeite konden de Nederlandsche bevelhebbers, te midden van zooveel wanbestuur en 

bedrog, het meest noodige erlangen. Geen wonder, dat hunne schepen alles behalve 

gereed waren, toen zij veertien dagen na hunne aankomst te Palermo het bericht 

ontvingen, dat de Fransche vloot weder zee had gekozen. 

Wat nu te doen? Vermoedelijk had de Ruyter ook hier, evenals bij vroegere gelegenheden, 

den vijand liever in de ruimte afgewacht. Te Agosta was hij op de tijding dat de Franschen 

naderden, onmiddellijk uit de baai geloopen, verklarende om geene reden ter wereld te 

willen wachten, tot dat zij hem daarbinnen in ’t gezicht kregen. Eenige jaren te voren was hij 

in allerijl met de Nederlandsche vloot naar de Engelsche kust overgestoken, hopende de 

vereenigde macht der vijanden binnen Solebay te verrassen. Men roemt het, als een bewijs 

van doorzicht in den Hertog van York, dat hij bij die gelegenheid de baai zoo spoedig 

mogelijk verliet. Mag men op grond van dit alles niet aannemen, dat een zoo ervaren 

zeeman, als de Ruyter, den overmachtigen vijand ook thans, met ontoereikende 

hulpmiddelen, liever in zee had opgewacht, waar hij ten minste vrij kon manoeuvreeren, 

dan in de nabijheid van den wal, waar zelfs bij eene oogenschijnlijk zeer gunstige stelling 

altijd ernstige gevaren dreigden? 
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Zonder ons eenig oordeel aan te matigen over de uitwerking, die het vuur van den wal op 

een naderend schip kan hebben, veroorloven wij ons hier slechts de opmerking, dat het 

gevoelen van deskundigen in den loop der tijden nog al gewijzigd is. Na de invoering van 

het buskruit, achtte men een schip niet bestand tegen eene batterij. In de zeventiende 

eeuw daarentegen, gaven de Engelschen hun admiraal Blake de eer, dat hij den schrik der 

zeelieden voor versterkte plaatsen had weggenomen. Langzamerhand schonk echter de 

wetenschap aan de kustverdediging weder hoogere waarde, zoodat later een deskundige 

het houten schip niet meer bestand achtte tegen een paar verschanste stukken, wanneer 

deze granaten of gloeiende kogels schoten. 

Voor de scheepsbevelhebbers te Palermo was het in 1676 evenwel minder de vraag, of 

kustbatterijen al dan niet met voordeel tegen schepen konden vechten, dan wel, of de 

bescherming, die hunne schepen van de kustbatterijen mochten verwachten, ten volle kon 

opwegen, tegen de onbetwistbare gevaren, welke hen nabij den wal bedreigden. 

Ongerekend het voordeel, dat de aanvaller bij een gunstigen wind van zijne branders kon 

trekken, kon een enkel schot, door hem gedaan, de ankertouwen der schepen dermate 

vernielen, dat deze in de gevaarlijkste richting tegenover het vijandelijk vuur kwamen te 

liggen, of wel, indien zij geheel driftig werden, in de grootste verwarring tegen elkander 

dreven of op den wal geraakten. 

Raadpleegde men in 1676 meer de ervaring, dan alleen theoretische beschouwingen, zoo 

misten de bevelhebbers te Palermo de reeks van treurige voorbeelden, waarin juist het 

rampzalig lot hunner eigen vloot, eene eerste plaats bekleedt. Al wat in vroeger en later tijd 

met galeien was voorgevallen, kon slechts ten deele van toepassing geacht worden. 

Nochtans leverde het verleden der Nederlandsche marine zelve eenige wenken op, welke 

alleszins van belang waren. Had niet de Nederlandsche vloot onder Heemskerk in 1607 

eene overwinning behaald op de Spaansche scheepsmacht, die bij Gibraltar ten anker lag? 

Hadden daarentegen de Nederlandsche schepen, die in 1665 te Bergen lagen, den aanval 

der Engelschen niet met een goeden uitslag afgeweerd? In het eerste geval, hadden de 

batterijen van Gibraltar den Spanjaarden weinig gebaat, omdat haar vuur, zoodra de vloten 

eenmaal dooreen lagen, voor vriend en vijand even gevaarlijk was. Te Bergen hadden de 

onzen, wegens de houding der Deensche autoriteiten, niet de gewenschte bescherming 

van den wal ondervonden. Zou in de baai van Palermo geene verwarring ontstaan, en kon 

men op de goede bediening van het Spaansche geschut onvoorwaardelijk rekenen? 

Bovendien hing er veel af van de gesteldheid der plaats, en was hier geen sprake van het 

verdedigen eener baai met een smallen toegang, dien het geschut ten volle kon bestrijken. 

Voorwaar, er bestonden voor den zeeofficier te Palermo redenen genoeg, om zich 

tweemaal te bedenken, eer hij met zijne schepen een vijand nabij den wal afwachtte. 

Noch de Nederlandsche, noch de Spaansche officieren zagen de gemelde nadeelen over 

het hoofd. Hebben zij misschien het voordeel, dat zij van de batterijen konden trekken, wat 

overschat, dan waren er toch, nu zij tusschen twee kwaden moesten kiezen, nog al 

gegevens om hunne keuze in dezen zin te bepalen. De Eendragt en het Spaansche 

admiraalschip, beiden van den grooten mast ontbloot, waren ten anker liggende bruikbaar, 

in zee niet. Daarbij kon eene linie, vlak voor de stad gevormd, aan de westzijde door de 

batterijen der moelje, in het midden door een kasteel, aan de oostzijde door de wallen der 

stad en een zich daar bevindenden toren gedekt worden.1) Een en ander woog zoo zwaar, 
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dat de krijgsraad besloot den vijand in de baai af te wachten. Op dat oogenblik kon men 

beschikken over 17  

 
1) Naval Chronicle, XL pag. 149, vindt men een kaartje van de baai. Lapeyrouse Bonfils 

geeft een nog vollediger, met aanduiding van de vermoedelijke ligging der schepen. 

 

Nederlandsche en 10 Spaansche schepen, met 4 branders en 19 galeien. Met de breede 

zijde naar buiten, lagen de groote schepen geschaard in eene eenigszins gebogen linie, 

nagenoeg evenwijdig met den wal en op de hierboven aangeduide wijze gedekt. Hier en 

daar tusschen de groote schepen bevonden zich de galeien, om branders af te weren en 

andere diensten te bewijzen. 

Nauwelijks hadden de bondgenooten zich op een aanval voorbereid, of de Hertog de 

Vivonne kwam den 1sten Juni voor de ruime baai met 28 oorlogsschepen, 25 galeien en 9 

branders. Hij belastte den later zoo bekend geworden Tourville met het verkennen der 

Nederlandsche en Spaansche schepen. De uitslag hiervan was zoo voldoende, dat ’s 

anderen daags ’s morgens te zes uren 9 schepen, 7 galeien en 5 branders tegen de linie 

der bondgenooten werden afgezonden, welke betrekkelijk geringe macht bij den eersten 

aanval tegen de rechterzijde of voorhoede, die meerendeels uit Spaansche schepen 

bestond, onbegrijpelijk spoedig in het voordeel geraakte. Nadat zij omstreeks een half uur 

weerstand hadden geboden, deinsden de meeste schepen, die blijkbaar weinig door de 

batterijen van den wal beschermd werden. Hierdoor kregen de Franschen ruim baan, die 

aanstonds partij trokken van hunne branders, terwijl inmiddels de hoofdmacht naderde. 

De Nederlandsche schepen in de achterhoede en de middeltocht onder den Spaanschen 

Admiraal d’Ibarra, op wiens schip ook Don Freire de la Cerda zich bevindt, verdedigen zich 

nog eene wijle. Maar het Spaansche admiraalschip, door twee Fransche branders aan 

boord geklampt, vat vuur. Andere bodems deelen in hetzelfde lot, dat reeds vroeger de 

Steenbergen (68) heeft getroffen, die ongelukkigerwijs ook de Vrijheid (50) en de Legden 

(36) aansteekt. Deze ramp kost den Schout-bij-nacht Middelland met velen der zijnen het 

leven. Hij zelf, voor den aanvang van het gevecht ongesteld, springt uit een der 

kajuitvensters om aan het vuur te ontkomen en vindt den dood in het water. 

Zoodra de Franschen de slagorde der bondgenooten verbroken en hunne eerste branders 

met vrucht aangewend hebben, zijn den Haen en andere bevelhebbers geweken, om 

hunne bodems op het strand nabij de stad in veiligheid te brengen. Door middel hunner vier 

laatste branders pogen de Franschen die gestrande schepen te vernielen, hetgeen hun 

echter niet gelukt. Callenburg, den Haen en anderen zetten den hopeloozen strijd voort. 

Inmiddels breidt het vuur zich uit, aan boord der ontvlamde schepen. Vreeselijk 

schouwspel! Hooge vuur kolommen rijzen uit de brandende schepen op. De bewogen 

waterspiegel weerkaatst den gloed, zoodat alles zich te midden eener vuurzee schijnt te 

bewegen. Nu en dan brandt een der verlaten stukken af, onverschillig tegen vriend of 

vijand. Verwoestender is de ontploffing, als het vuur op een der brandende schepen de 

kruitkamer bereikt en alles in verwarde mengeling uitwerpt. Kogels, granaten en wat er 

verder rondgeslingerd wordt, richten in de stad zelve belangrijke schade aan. Had men 

daar echter veel gedaan tot afwering van dit onheil? Sommigen zeggen ja, anderen neen. 

Basnage in zijne „Annales des Provinces Unies” beweert zelfs, dat er uit de forten geen 
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enkel schot was gelost. Veilig mag men het er voor houden, dat deze ook bij eene zeer 

middelmatige bewapening meer hadden kunnen uitwerken, dan zij deden. 

Intusschen hadden de Franschen al hunne branders verbruikt, hetgeen den onzen nieuwen 

moed gaf. leder poogde te redden, wat nog te redden was. Ondanks alle verliezen, was de 

hoop op het behoud der meeste schepen niet geheel vervlogen. Te drie uren verlieten de 

Franschen werkelijk de baai, waar zij groote verwoestingen hadden aangericht, die 

hunzelven op een onbeduidend verlies te staan kwamen. Vivonne oordeelde het echter niet 

geraden door te tasten. Kort voor het vertrek der Franschen was den Haen, die ten minste 

blijken van persoonlijken moed had gegeven, door een kanonskogel aan het achterhoofd 

getroffen en onmiddellijk dood gebleven. 

Treurig zag het er met de vereenigde vloot uit. Niet minder dan drie Nederlandsche en vier 

Spaansche schepen, benevens twee galeien, waren eene prooi der vlammen geworden. 

Andere hadden ontzaglijk geleden. De bemanning was ontstemd en de bevolking der stad 

niet te vertrouwen. Had men vroeger geklaagd over eene bedenkelijke spanning te 

Palermo, thans braken aldaar ernstige volksbewegingen uit, waarin de Nederlandsche 

matrozen werden betrokken. Dit alles maakte de taak van Callenburg, op wien het bevel 

der zwaar beschadigde scheepsmacht was overgegaan, dubbel moeielijk en 

onaangenaam. Dadelijk na het vertrek der Franschen zond hij den predikant Westhovius, 

die zich aan boord van de Eendragt bevond, over Napels, met een brief naar het vaderland. 

Toen de genoemde predikant den 27sten Juni met de jobstijding aankwam, hadden de 

Staten juist het plan gevormd om eenige versterking naar de Middellandsche Zee te 

zenden. Hiervan kwamen zij voorloopig terug, terwijl zij aanstonds de noodige bevelen voor 

Callenburg uitvaardigden. Deze moest zich zoo spoedig mogelijk met het overblijfsel van 

het Nederlandsche eskader naar Napels begeven en aldaar nadere orders afwachten. 

Ten einde alle onderlinge geschillen tusschen de kapiteins te doen ophouden, riep de 

Stadhouder den Schout-bij-nacht Almonde uit het Noorden terug, en gelastte hem zich 

onmiddellijk over land naar Napels te begeven en het bevel over te nemen. 

In de eerste dagen van September, bereikte Almonde de plaats zijner bestemming, waar hij 

het Nederlandsche eskader in een zeer bedenkelijken toestand aantrof. De bemanning had 

sedert den aanval der Franschen veel door ziekte geleden. Storm en onweder hadden de 

schepen te Napels beschadigd. Voor zij er waren, hadden zij in groot gevaar verkeerd, om 

door een overmachtigen vijand te worden aangetast. Gedurende de reis van Palermo, die 

zij wegens aanhoudenden tegenwind niet dan langzaam konden volbrengen, waren zij in 

de onmiddellijke nabijheid eener Fransche vloot onder Duquesne geweest. Deze 

verklaarde meer dan 20 schepen onder Nederlandsche vlag gezien te hebben, die hij 

evenwel niet had kunnen aantasten. In het tegenovergestelde geval, ware er vermoedelijk 

van het gansche eskader niet veel terecht gekomen; want Duquesne kwam met schepen, 

die van alles behoorlijk voorzien waren, uit de Fransche havens. 

Vier weken na zijne aankomst te Napels, ging Almonde op last der Staten-Generaal met 

het Nederlandsche eskader onder zeil naar Cadix en vervolgens naar het vaderland, waar 

de schepen door storm en ijsgang belemmerd, eerst na eenig toeven in de Engelsche 

havens, zooals men dit na al het gebeurde kon verwachten, in zeer slechten staat 

binnenvielen. 
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Er was reden te over om de gemaakte kosten te betreuren, die weinig of niets hadden 

gebaat. Moest dit echter niet grootendeels aan het schromelijk verzuim der Spanjaarden 

worden geweten? En de ondervinding leerde, dat zij in het terugbetalen der uitgeschoten 

gelden niet minder nalatig waren, dan in het uitrusten van schepen. Het wanbeheer van 

haren bondgenoot kwam der Republiek niet alleen op onherstelbare verliezen te staan, 

maar stelde haar ook tegenover het buitenland en de nakomelingschap in een weinig 

gunstig daglicht. Ofschoon het personeel harer zeemacht, en met name de Ruyter, onder 

zeer bezwarende omstandigheden den alouden roem had gehandhaafd, zoo was het 

gewicht, thans door de Republiek in de schaal gelegd, toch niet van dien aard, als men dit 

van eene der eerste zeemogendheden kon verwachten. 

Diepen indruk maakte de plechtige begrafenis van haren geliefden Admiraal, wiens naam 

zoo innig verbonden is met het bloeitijdperk der Nederlandsche zeemacht. 

Onafhankelijk van zijne staatkundige denkwijze, heeft iedere tijdgenoot en elke nakomeling 

met eerbied kunnen staren op het gedenkteeken, gesticht ter eere van hem, die zijn 

vaderland tot een schild had gestrekt en den vreemdeling ontzag had ingeboezemd. Wat 

tot zijn lof in het marmer is uitgebeiteld, heeft een weerklank gevonden in aller hart. Dit kan 

echter natuurlijk alleen dan het geval zijn, wanneer de eerzuil verkondigt, wat boven elken 

twijfel verheven is. Hierom verhinderden de Staten-Generaal het oprichten van een 

gedenkteeken ter eere van den Haen, waartoe de Admiraliteit van Amsterdam had 

besloten. Of zij hierin door persoonlijke, dan wel door andere beweegredenen werden 

geleid, is niet te beslissen; genoeg zij het, dat de Staten-Generaal tusschenbeiden 

kwamen, met de bewering, dat alleen zij het recht hadden eene dergelijke onderscheiding 

toe te kennen en dat zij geene termen vonden om den gesneuvelden Vice-Admiraal die eer 

te bewijzen. Eenige reden, om de buitengewone verdiensten van den Haen te betwijfelen, 

bestaat er voorzeker. Aangenomen, dat de Staten-Generaal in dit geval niet door 

staatkundige bedenkingen, maar door eene strenge onpartijdigheid werden bezield; 

aangenomen, dat zij alleen de herinnering aan diensten, die meer dan alledaagsch waren 

en daarenboven tot eene gewenschte uitkomst hadden geleid, voor de nakomelingschap 

wilden bewaren: hoe moeten zij dan te moede zijn geweest, bij een blik op de graftombe 

van Wassenaer? Kan er over het beginsel, dat eenmaal de regeerings partij tot het 

oprichten van dit monument bewoog, een strenger vonnis worden uitgesproken, dan hier, 

waar het de nagedachtenis van den Haen geldt, door de hooge regeering zelve? 

Vrij zonderling klinkt het, dat de Staten-Generaal, in weerwil der opgedane ondervinding, 

zoodra het Spaansche gouvernement slechts eene kleine wijziging had ondergaan, 

andermaal het zenden van een eskader naar de Middellandsche Zee goedkeurden. Thans 

zouden echter de kosten geheel door Spanje zelf en door de provinciën Holland en Zeeland 

gedragen worden. Het zou weder bestaan uit 18 oorlogsschepen, doch iets zwaarder dan 

de vorige, met 6 branders en eenige kleine vaartuigen. Opmerkelijk is het zeker, dat de 

Admiraliteit van Amsterdam ook het aandeel der provincie Zeeland leverde, en dat 

nochtans de Zeeuwsche Vice-Admiraal het bevel over het eskader behield. Dit laat zich 

misschien alleen verklaren, uit den overwegenden invloed van den Stadhouder, wiens 

geslacht de Evertsens onder zijne getrouwe aanhangers telde. 

Wegens den loop der gebeurtenissen, bereikte de Vice-Admiraal Cornelis Evertsen, die 

met de helft van het eskader was vertrokken, zijne eigenlijke bestemmingsplaats niet. 
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Nadat hij te Cadix was aangekomen, bleek het toch, dat de Franschen Messina en geheel 

Sicilië hadden ontruimd, waardoor het voorname doel van den tocht verviel, aangezien de 

Spanjaarden alleen wel bij machte waren hun verloren gezag op Sicilië te herstellen. Op 

zeer stuitende wijze hadden de Franschen het eiland onverwachts verlaten en de bevolking 

aan de woede harer vroegere beheerschers prijs gegeven. Deze hielden er zoodanig huis, 

dat Lodewijk XIV werkelijk begon te vreezen, dat Messina zich in de armen der Turken zou 

werpen. Het ware zeker nog al vreemd geweest, eene Christenbevolking bij de 

Ongeloovigen bescherming te zien vragen, tegen het verraad Zijner Aller-Christelijkste, en 

tegen de wraakzucht Zijner Katholieke Majesteit! Maar het kwam er niet toe. 

Gedurende de reis naar Spanje had de Vice-Admiraal Evertsen zich in een bijzonder 

gevecht onderscheiden. Hij schreef, dat hij den 17den Maart 1678, omtrent dertig mijlen W. t. 

Z. van Heyzant, zes Fransche schepen met drie branders had ontmoet, terwijl hij negen 

schepen onder zijne vlag telde. Hiervan waren er vier dermate aan lij, dat zij, wat hun 

bevelhebber Enno Doedes ook deed, niet bij de andere konden komen, zoodat Evertsen 

met vier schepen tegen een gelijk aantal Fransche, en de Schout-bij-nacht de Ruyter met 

zijn schip tegen de beide overige moest strijden. In het gevecht, dat van den middag tot 

omstreeks twee uren voor zonsondergang duurde, hadden de schepen van beide partijen 

veel geleden aan tuig en rondhout. Tegen den donker had echter de Fransche bevelhebber 

gewend, waarna de onzen spoedig niets meer van hem konden zien. Het bleek later de 

Schout-bij-nacht Chateaurenaud te zijn geweest. 

Wat al verschil heerschte er weder over den uitslag van dit gevecht! De bewapening der 

Fransche schepen, door Evertsen op 80 à 90 stukken geschat, moet iets minder bedragen 

hebben. Behalve een van 70 en een van 50 stukken, voerden de schepen der tegenpartij, 

volgens hare eigen opgave, 68 stukken. Elders geeft zij de strijdkrachten nog ongelijker op. 

Niet alleen kent Lapeyrouse Bonfils in zijne „Histoire de la marine Francaise” aan 

Chateaurenaud de eer toe, van met eene zoo geringe macht het gansche Nederlandsche 

eskader te hebben geslagen, maar hij noemt hem ook de oorzaak van het terugroepen der 

Nederlandsche schepen; ja, wat meer zegt, van een bevel, waarin den Franschen 

commandanten werd gelast, voortaan de Nederlanders aan te tasten, al mochten deze hen 

in macht overtreffen. Tegenover al die beweringen behoeft men eenvoudig den brief van 

Evertsen te leggen, waaruit blijkt, dat de Franschen zelfs in de plaats van het gevecht, noch 

nauwkeurig, noch eenstemmig zijn. De eene noemt de straat van Gibraltar, een andere de 

Spaansche Zee, terwijl Evertsen, zooals hierboven gezegd is, uitdrukkelijk verklaart „dertig 

mijlen W. t. Z. van Heyzant (Ouessant).” 

Te Cadix vereenigden zich andere Nederlandsche schepen met die van Evertsen. 

Hieronder behoorde dat van kapitein van Brakel, die onderweg een zeeroover had 

bevochten. Kapitein de Liefde, die eenige koopvaarders had geleid, was met zijn konvooi 

gelukkig ontzeild aan een overmachtig Fransch eskader, dat hij in het Kanaal had ontmoet. 

Eerlang riepen de Staten-Generaal het eskader van Evertsen uit de Spaansche havens 

terug. Zij eischten natuurlijk van hun bondgenoot de vergoeding der gemaakte kosten. 

Hadden zij vroeger de ervaring opgedaan, dat het niet altijd even gemakkelijk was met 

andere mogendheden tot eene verrekening te komen, Spanje leerde dit bij vernieuwing. 

Het draalde jaren lang met de voldoening zijner schuld, zoodat de Admiraliteiten in 1684 

nog ruim zes millioen, en dertig jaren later, met de inmiddels verloopen intresten, nog het 
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dubbele van die som te vorderen hadden. Hoe belemmerend dit was voor de Admiraliteiten, 

die zelven over geldverlegenheid klaagden, behoeft geen nader betoog. 

Gelukkig, dat vooreerst geene aanzienlijke uitrustingen noodig waren; want de oorlog te 

land zou de provinciën verhinderd hebben groote sommen voor de zeemacht op te 

brengen. Wat in deze jaren tot bescherming van handel en visscherij werd gedaan – er is 

vroeger op gewezen — had men doelmatiger kunnen besteden. Voor de eer der Republiek 

ware het beter geweest, indien zij minder op haren bondgenoot had gerekend en zich in de 

Middellandsche Zee nadrukkelijker als eene zeemogendheid van den eersten rang had 

doen gelden. Dank zij de medewerking van Denemarken, had de Nederlandsche 

zeemacht, in de Oostzee, beter vertooning gemaakt. Terwijl de meeste Admiraliteiten 

omstreeks dezen tijd onder een zwaren schuldenlast gebukt gingen en daarom tot vele der 

gemelde uitrustingen weinig of niets konden bijdragen, had die van Amsterdam niet alleen 

aan hare verplichtingen voldaan en zelfs aanzienlijke sommen voorgeschoten, maar ook 

eene onderneming tegen de Fransche bezittingen in West-Indië bekostigd. 

Na eene mislukte poging om aan de Oyapoc, in de nabijheid der Fransche kolonie in 

Guyana, eene Nederlandsche volkplanting aan te leggen, had de Admiraliteit van 

Amsterdam besloten, voor hare rekening een eskader naar West-Indie te zenden. Dien ten 

gevolge was kapitein Binckes, welke zich in die gewesten reeds vroeger had 

onderscheiden, den 16den Maart 1676 van de reede van Texel uitgezeild met 7 schepen, 3 

adviesjachten, een brander en twee galjooten.1) Voorwaar, eene niet onbeduidende macht, 

als men hare bestemming en de omstandigheden, waaronder zij was bijeengebracht, in 

aanmerking neemt. 

Binckes kwam zonder tegenspoed te Cayenne, waar hij den 5den Mei eene landing 

bewerkstelligde en vervolgens het fort tot de overgave dwong. Hij liet er 300 man achter, 

als bezetting, en zeilde den 23sten Mei naar de Antillen. Op Marie Galante en St. Martin 

richtten de onzen groote verwoestingen aan en maakten zij eene menigte slaven en 

werktuigen buit, die zij tot den aanleg eener kolonie op het eiland Tabago wenschten te 

bezigen. Binckes zond voorloopig kapitein Bont, een zijner bevelhebbers, met enkele 

schepen derwaarts, en stevende met de andere naar St. Domingo, hij vernielde aldaar 

eenige Fransche koopvaarders en veroverde er vier of vijf, van welke hij er twee bij zich 

hield, terwijl hij de overige naar het vaderland zond, waar men in October met de Koning 

David, een dier genomen schepen, bericht kreeg van het gebeurde. Na het behalen der 

gemelde voordeelen, zette de Nederlandsche bevelhebber koers naar Tabago, waar hij den 

21sten September de vooruitgezonden schepen aantrof, behalve dat van kapitein Bont, die 

onbegrijpelijkerwijze, op eigen gezag, naar het vaderland was teruggekeerd, waar hij zijn 

onverantwoordelijk bedrijf met een schandelijken dood moest boeten.2) 

De vestiging eener Nederlandsche kolonie op Tabago was geenszins een nieuw 

denkbeeld. Jaren geleden waren reeds Nederlanders naar dat eiland gegaan, hetwelk zij 

weder hadden verlaten. Het was, na den vrede te Breda, in naam eene bezitting der 

Republiek geweest, tot dat het in 1672 door de Engelschen tijdelijk was bezet. Thans vond 

Binckes er geenerlei tegenstand en behoefde hij slechts naar middelen uit te zien, om den 

onzen het bezit van dit eiland te verzekeren. Tot den aanleg der voornaamste werken 

bestemde hij eene vroeger door andere Nederlanders gekozen streek, rondom eene baai 

aan de zuidkust, die men, wegens een daarvoor liggend rif, slechts moeielijk kon bereiken. 
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De smalle toegang was met het geschut van den wal gemakkelijk te bestrijken. Achterin de 

baai, op zekeren afstand van de kust, besloot de Nederlandsche Commandeur een schans 

aan te leggen, waarom zich later de hoofdplaats 

 
1) Brief van Binckes van 14 Mei 1676, voorkomende in de Hollandsche Mercurius van dat 

jaar , p. 128. Mr de Jonge verschilt II p. 689 alleen in de opgave der kleinere schepen. 

Basnage in zijne Annales. II p. 781, 831, noemt Binckes geheel ten onrechte Amiral de 

Zélande. Dit is hem meer kwalijk te nemen dan de la Neuville (Baillet), die het in zijne 

Histoire de Hollande, IV p. 251 insgelijks doet.  
2) Basnage zegt in zijne Annales II p. 833, verkeerdelijk, dat kapitein Bont zich later aan het 

gevecht had onttrokken. 

 

der kolonie zou kunnen vormen. Hij was echter met de verdedigingswerken nog niet ten 

volle gereed, toen er bericht kwam, dat de Fransche Vice-Admiraal d'Estrées Cayenne had 

heroverd en thans met een eskader naderde, om de Nederlanders ook van Tabago te 

verdrijven. 

Wat de onzen aangaande de bedrijven van d’Estrées vernamen, strookte maar al te zeer 

met de waarheid. De genoemde bevelhebber was in October 1676 uit Brest vertrokken en 

half December te Cayenne aangekomen. Stormenderhand hadden de Franschen er de 

sterkte veroverd, welker bewaring zij, al vrij zonderling, weder aan denzelfden bevelhebber 

toevertrouwden, dien de onzen bij de verovering gevangen genomen en naar het vaderland 

gezonden, doch blijkbaar niet streng bewaakt hadden, zoodat hij bij de herovering weder 

tegenwoordig kon zijn. 

Na eenige Fransche bezittingen in den archipel te hebben aangedaan, verscheen d’Estreés 

den 20sten Februari 1677 voor de baai van Tabago met tien schepen, die minstens 424, 

doch, volgens de opgaven der onzen, wel 498 stukken, en met inbegrip van de equipages 

der kleine vaartuigen, 4060 man aan boord hadden. Het Nederlandsche eskader, dat 

binnen de baai in eene halve maan geschaard lag, bestond op dat tijdstip, wegens het 

opzenden van een paar bodems en de aankomst van andere, uit zeven schepen, behalve 

een der Fransche koopvaarders, die men bij St. Domingo veroverd en bewapend had, drie 

amunitieschepen, een brander en een adviesjacht. Gezamenlijk voerden die schepen 365 

stukken, doch niet meer dan 824 man, omdat men een gedeelte der bemanning tot het 

bezetten der sterkten aan den wal had moeten bezigen. Nevens de gemelde schepen, 

lagen in de baai nog twee ongewapende koopvaarders. Oogenschijnlijk behoefde men 

evenwel voor het Nederlandsche eskader niet veel te vreezen, omdat het rif voor de baai 

slechts een smallen toegang open liet, dien het geschut van den wal kon bestrijken. 

Binckes was dermate overtuigd van het gevaar, waaraan een aanvaller zijne eigen macht 

zou blootstellen, dat hij in zijn brief van 22 Maart 1677 schreef: „Kosten niet oordeelen, dat 

de Fransse (zijnde het fort in onse handen en meester van ’t canon), soo desperaet souden 

zijn,van in een baey te komen, daer soo veel schepen in lagen, en niet uyt was te komen 

als met werpen.” 

Spoedig ondervonden de Franschen dat het inderdaad zoo was; want reeds bij hunne 

eerste poging om binnen de baai te geraken, strandde de Intrépide, dien zij slechts met 

moeite weder vlot kregen. Om die reden hadden zij werkelijk, juist overeenkomstig de 
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meening der onzen, alle verdere plannen van den zeekant opgegeven, en slechts een 

Nederlandsch vaartuig, hetwelk voor den ingang der baai hunne bewegingen gadesloeg, 

naar binnen gejaagd. Hunne eerste ondernemingen te lande waren evenmin voorspoedig, 

hetgeen andermaal het binnenstevenen der baai ter sprake bracht. Alle kapiteins rieden het 

echter af, en verklaarden zich bereid hun advies met hunne handteekeningen te 

bekrachtigen. Binckes had dus niet ten onrechte geoordeeld, dat alles vermoedelijk van de 

verdediging der sterkte zou afhangen, waarmede hij zich zelven had belast. Aanvankelijk 

ten minste, scheen alles zijn oordeel te rechtvaardigen. 

Onverwachts kregen de Franschen eene kans in hun voordeel, waarop noch zij, noch de 

onzen hadden gerekend. Nauwelijks toch hebben de scheepsbevelhebbers van d’Estrées 

den aanval van den zeekant in krachtige bewoordingen ontraden, en is dien ten gevolge 

besloten de onderneming uitsluitend te lande voort te zetten, of een der Fransche kapiteins 

is zoo gelukkig eene Nederlandsche boot of sloep te vermeesteren, waarin zich personen 

bevinden, die met het vaarwater bekend zijn. Een stuurman, door eigen belang gedreven, 

verzekert, dat hij alle Fransche schepen goed en wel in de baai zal brengen, indien men 

hem daarna slechts de vrijheid teruggeeft. Schooner gelegenheid kon zich voor de 

Franschen wel niet opdoen. Thans zijn alle geopperde bezwaren uit den weg geruimd. 

Onmiddellijk besluiten zij daarom tot een gelijktijdigen aanval te land en te water, welke 

tegen den 3den Maart wordt vastgesteld. Ofschoon hunne schepen, onder het vuur van den 

wal en van het Nederlandsche eskader, slechts loodende binnen de baai kunnen geraken; 

ofschoon zij zich hierbij een tijd lang in de gevaarlijkste richting tegenover de 

Nederlandsche batterijen moeten bevinden, hetgeen voor het personeel noodlottige 

gevolgen kan hebben: zoo laten de Franschen zich hierdoor toch niet van den aanval 

weerhouden, nadat er zekerheid is verkregen, met betrekking tot het vaarwater. Opgetogen 

over den uitslag, noemt Hoste, in zijn werk over de zeetaktiek, deze onderneming tegen de 

schepen in de baai van Tabago de stoutste en best overlegde, die ooit werd volvoerd. Hij 

verzwijgt slechts de kleine bijzonderheid, die juist in de Fransche berichten voorkomt, dat 

alleen het gepleegde verraad haar mogelijk maakte. 

Toen de Franschen op den hiertoe bestemden dag hun plan ten uitvoer legden, gelukte het 

den onzen bij vernieuwing de gelande troepen af te weren. Deze moesten, na eene 

driemaal herhaalde bestorming der schans, de wijk nemen. De meeste hunner officieren 

waren dood of gewond. Men wil, dat slechts twee van de veertig er zonder eenig letsel 

afkwamen. Daarentegen had Binckes slechts één officier en drie man verloren, zoodat hij, 

wat de genomen maatregelen te lande betrof, het daarmede beoogde doel ten volle 

bereikte. 

Mochten de Nederlanders er in geslaagd zijn de schans te behouden, hunne schepen 

waren door meer dan eene ramp getroffen. Het stranden van den eenigen brander, 

waarover de Franschen konden beschikken, had oogensehijnlijk een der grootste gevaren 

in de nauwe ruimte afgewend; maar dit belette niet, dat het gevreesde onheil, vriend en 

vijand beiden, op andere wijze overkwam. Nauwelijks zijn de Fransche schepen de baai 

ingestevend en hebben zij den aanval begonnen, of het treurtooneel neemt een aanvang. 

Het Nederlandsche schip de Legden, door de Marquis geënterd en tot de overgave 

gedwongen, geraakt door eenig toeval, naar de Franschen willen, door een gloeienden 

kogel in brand. Hetzelfde lot treft den aanvaller en bedreigt andere bodems. Schrikbarende 
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toekomst voor hen, die niet schromen een vijand onder de oogen te zien; dubbel 

schrikbarend voor hen, die gemeend hebben, aan boord der ongewapende koopvaarders 

grooter veiligheid te vinden, dan in de sterkte. 

Inmiddels heeft het Fransche admiraalschip, de Glorieux, zijn vuur geopend tegen een der 

grootste Nederlandsche bodems, Het huis te Kruiningen, gevoerd door kapitein Roemer 

Vlaeq. De stukken worden van zoo nabij gelost, dat het Nederlandse schip, volgens de 

meening der Franschen, door de gloeiende proppen hunner kanonnen in brand geraakt. Op 

verscheiden plaatsen te gelijk breekt het vuur uit, dat zich aan de Glorieux mededeelt. 

Roemer Vlacq zelf heeft gedaan, wat de Franschen ten onrechte aan hun kanon 

toeschrijven. Ten einde niets onbeproefd te laten om zich van de Glorieux te ontslaan, heeft 

hij met eigen hand een vaatje kruit aangestoken, waarschijnlijk om, naar het voorbeeld van 

andere bevelhebbers, zijn bovendek door den vijand te doen ontruimen. Maar hier bleek 

juist al het gevaarlijke dier handelwijze; want de vlam schijnt zich door het schip verspreid 

te hebben, hetwelk dien ten gevolge in de lucht sprong. Als door een wonder behield de 

dappere bevelhebber, hoewel zwaar gekwetst, het leven. 1) 
1) Van Beylandt Zeetactick I p.222, het verhaal van Wagenaar overnemende, voegt er de 

bijzonderheid bij, dat de Schout-bij-nacht Roemer Vlacq, een kleinzoon van den hier 

gemelden kapitein, nog authentieke stukken betreffende het hier gebeurde onder zijne 

berusting had. 

 

Na zich van het Het huis te Kruiningen wat verwijderd te hebben, richt d’Estrées den aanval 

tegen een gewapend transportschip, dat insgelijks in brand geschoten wordt. Thans kan 

men echter het vuur, ook aan boord van de Glorieux , niet langer meester blijven. De 

Admiraal is genoodzaakt zijn vlaggeschip te verlaten, hetwelk kort daarna met bijna de 

geheele bemanning in de lucht vliegt. En dit is niet het eenige, dat beide partijen met steeds 

klimmende ontzetting vervult! In schromelijke verwarring drijven hare schepen dooreen, als 

in eene zee van vuur. Ontploffing volgt op ontploffing! De lucht weergalmt van de 

angstkreten, door honderden slachtoffers van de gemeenschappelijke ramp geslaakt. 

Hartverscheurend vooral is het gejammer, dat uit een der ongewapende koopvaarders 

opgaat. Vrouwen, kinderen en slaven vinden hier een ellendigen dood, waar men hen 

veiligheidshalve heeft gebracht. Te midden van dit alles, zetten sommigen den strijd nog 

voort. Is het dapperheid? Is het woede, schier tot razernij opgevoerd? Misschien zoowel het 

eene, als het andere; doch er is reeds te veel gebeurd, om der party, die het minst heeft 

geleden, nog eenige hoop op een beslissend voordeel over te laten. 

Nadat d’Estrées door middel eener kleine sloep de Glorieux verlaten en den wal bereikt 

had, dreigde hem een ander gevaar, waaruit hij zich echter door zijne tegenwoordigheid 

van geest wist te redden. Eenige Nederlandsche matrozen en soldaten, die hem met de 

zijnen gemakkelijk gevangen konden nemen, lieten zich door de houding van den 

Franschen admiraal geheel overbluffen. Deze stelde zich als overwinnaar aan, en beloofde 

hun op hoogen toon lijfsbehoud, indien zij onmiddellijk de wapenen nederlegden. Hij 

bereikte zijn oogmerk volkomen want de onzen liepen in den strik, en de Admiraal won 

hierdoor tijd tot dat versterking voor hem kwam opdagen. 

Zoodra het optrekken van den rook de bevelhebbers in de gelegenheid stelde hun blik over 

het tooneel van den strijd te laten rondweiden, ontrolde zich voor beide partijen een 
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alleszins bedroevend tafereel. Behalve een brander en een adviesjacht, waren acht 

Nederlandsche bodems eene prooi der vlammen geworden. Alleen de Beschermer (50), de 

Zeelandia (44) en de Alcyon (24), een der vroeger gemaakte prijzen, lagen nog op hunne 

plaats, die zij eerst na het einde van het gevecht verlieten. Van het Fransche eskader 

waren de Glorieux en de Marquis verbrand, en zaten de Intrépide (50) en de Précieux (58) 

aan den grond, zoodat zij de overige niet konden volgen. Zes Fransche schepen lagen nog 

behouden in de baai. Zou d’Estrées het geluk hebben daarmede in zee te komen, hetgeen 

slechts met werpankers, en dus uiterst langzaam kon geschieden? Hij bereikte zijn doel, 

eerst den vierden dag na den strijd, aanhoudend bestookt door het vuur der onzen, 

waarvan de Franschen, ten einde toe, de uitwerking ondervonden. Na vergeefsche 

pogingen te hebben aangewend om de beide gestrande schepen te vernielen, verlieten zij 

den 12den Maart met het overblijfsel van hun eskader de reede van Tabago. 

Mochten de voorbeelden van gevechten met houten zeilschepen, nabij den wal en in 

besloten baaien, tot dusverre schaarsch zijn geweest, Nederland had er in betrekkelijk 

korten tijd twee geleverd, wel geschikt om tot nadenken te stemmen. Een meer uitvoerig 

verhaal dan het onze, met inachtneming van gegevens, die alleen een deskundige kan 

beoordeelen, zal ongetwijfeld nog veel kunnen bevatten, hetwelk ook na de belangrijke 

wijzigingen, die het drijvende materieel en de versterkingen aan den wal in later dagen 

hebben ondergaan, eene opzettelijke overweging ten volle verdient. Zoo kan de 

geschiedenis van vroeger tijd, zelfs waar zij geene rechtstreeksche aanwijzing doet, nog 

wenken geven, die over latere toestanden een gewenscht licht verspreiden. 

Opmerkelijk is de spoed, waarmede de Fransche bevelhebbers hunne schepen hadden 

verlaten, zoodra deze zich in gevaar bevonden. De kapitein van de Précieux had, uit 

overdreven eergevoel, zijn bodem in brand willen steken met alle gekwetsten, die aan 

boord waren, hetgeen deze echter met geweld hadden verhoed. De Intrépide was door 

eigen volk geplunderd en daarna verlaten. Binckes zond dit schip, met eenig veroverd 

geschut en berichten, naar het vaderland. Het andere, dat insgelijks vlot was gemaakt, 

hield hij bij zich. 

Noodeloos ware het hierbij te voegen, dat de Franschen geene reden hadden zich op het 

gebeurde te beroemen. De onzen hadden meer schepen verloren, doch geen daarvan was 

veroverd. Daarentegen hadden de Franschen, nadat twee hunner schepen verbrand 

waren, twee andere in de handen der onzen zien vallen. Het plan van d’Estrées was ten 

eenen male mislukt; doch eene dergelijke onderneming zou ontwijfelbaar slagen, indien 

Binckes niet spoedig de versterking ontving, die hij met aandrang vroeg. Hier bleek echter 

een der grootste voordeelen van eene monarchale regeering, boven een zoo veelhoofdig 

bewind, als dat der oude Republiek. Met langdurige beraadslagingen ging een kostbare tijd 

voor Nederland verloren, terwijl Lodewijk XIV, nadat d’Estrées den 21sten Juli te Brest, was 

aangekomen, dien admiraal onmiddellijk de noodige bevelen tot een nieuwen tocht had 

gezonden. Reeds in October kon hij weder vertrekken met 16 schepen, 4 branders en 

eenige kleine vaartuigen. Hij maakte zelfs niet veel haast; want hij tastte de Nederlandsche 

bezittingen op de westkust van Afrika aan, alvorens koers te zetten naar Tabago. Den 6den 

December liet hij in de nabijheid van dit eiland het anker vallen, waar hij vervolgens eene 

landing deed, zonder zich voorloopig om de weinige schepen in de baai te bekommeren. 
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Binnen korten tijd drongen de gelande troepen tot op eenigen afstand van de sterkte door, 

die nu in beteren staat van verdediging was en 350 strijders bevatte. Andermaal weigerde 

Binckes haar over te geven. Dit noopte de Franschen tot doortastende maatregelen, die 

boven verwachting spoedig het door hen beoogde doel troffen. Immers viel reeds hunne 

derde bom in het magazijn der verdedigers, hetwelk met veel gedruisch in de lucht sprong, 

waarbij tot overmaat van ramp Binckes en de meeste zijner officieren het leven verloren. 

Niet gering was de verwarring, hierdoor onder de bezetting te weeg gebracht. Sommigen 

kozen ijlings de vlucht, anderen gaven zich over. Weldra waren de Franschen in het bezit 

van de sterkte en den nog gespaarden krijgsvoorraad. Hetzelfde lot wedervoer de 

Beschermer, de Précieux, de Koning David en een transportschip, die in de baai lagen. 

Koloniale naijver had de Franschen tot hunne ondernemingen tegen Tabago aangespoord. 

Voor zich zelven begeerden zij het eiland niet, dat zij verlieten, na er vele verwoestingen te 

hebben aangericht. Hunne verdere plannen tegen de Nederlandsche bezittingen werden 

echter verijdeld, en de zoo gemakkelijk verkregen buit kwam niet eenmaal in veilige haven. 

Dit was de schuld van d’Estrées, die eenige maanden later, tegen den raad zijner kapiteins, 

het eskader in een weinig bekend vaarwater bij nacht liet zeilen. Niet minder dan 12 groote 

schepen gingen verloren. Bij deze gelegenheid verongelukten ook de Beschermer en de 

Koning David. 

Hier te lande waren velen hoogst misnoegd over den uitslag der aanvankelijk toegejuichte 

onderneming. Zelfs moesten de Secretaris en eenige leden der Admiraliteit van Amsterdam 

zich openlijk verdedigen tegen de beschuldiging van ’s lands gelden roekeloos te hebben 

verkwist. Met het oog op Binckes en d’Estrées, kan men, zooals ook Raynal in zijne 

„Histoire philosophique et politique” doet, de nederlaag zonder schande, de overwinning 

zonder voordeel noemen. Met het oog op hunne lastgevers, is het niet te loochenen, dat 

het Fransche gouvernement grooter veerkracht had aan den dag gelegd, dan de regenten 

der Republiek. Deze hadden veel geredeneerd over het vinden der kosten, en waren eerst 

na het vertrek van d’Estrées tot een besluit gekomen. Het eskader, dien ten gevolge 

uitgerust, kwam te Tabago, nadat het eiland reeds lang door de Franschen was verlaten. 

Ook de twee of drie schepen, welke de Admiraliteit van Amsterdam intusschen uit hare 

eigen middelen had bekostigd, waren een weinig te laat op de plaats hunner bestemming 

gekomen. Zij hadden alleen in zoo verre eenig nut gedaan, dat zij velen, die uit de sterkte 

waren gevlucht, tot eene wijkplaats konden verstrekken. Nog al vreemd klinkt het, dat zij, 

die met behulp dezer schepen aan een niet gering gevaar waren ontkomen, na eerst God 

voor hunne wonderbare verlossing te hebben gedankt, het besluit, namen om de negers, 

die met hen in dit voorrecht deelden, op het eene of andere eiland ten meesten profijte te 

verhandelen. 

Het verlies van Tabago was, helaas, niet de eenige gelegenheid, waarbij het gebrek aan 

eenheid in het bestuur der Republiek noodlottige gevolgen had. Mogen de omslachtigheid, 

bij de behandeling van weinig beduidende zaken, en de langwijligheid in de vertoogen der 

vroegere regenten soms een glimlach afpersen; zeker niet, waar getrouwe dienaren van 

hun vaderland het slachtoffer werden van de eigenaardige gebreken in het staatsbestuur. 

Dan rijst veeleer onwillekeurig de vraag, of het niet hieraan moet worden geweten, dat de 

geestdrift, om de belangen der Republiek in afgelegen oorden te behartigen, 

langzamerhand bekoelde! 
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Hoogst bedroevend was het voorzeker, dat juist de Nederlandsche zeemacht in de eerste 

plaats de nadeelige gevolgen ondervond van een oorlog, waarin zij zich aanvankelijk het 

hechtste bolwerk van den staat had betoond. Wat toch ware zonder den slag bij Solebay, 

zonder de hierop gevolgde slagen op Schooneveld en bij Kijkduin, van het vaderland 

geworden? De vloot had den vijand afgeweerd, terwijl noch het leger, noch de vestingen 

tegen een aanval bestand waren. Na den vrede te Westminster, was hierin verandering 

gekomen. Door talrijke bondgenooten gesteund, had de Republiek den oorlog te lande 

voortgezet. Hierdoor was hare zeemacht eenigermate op den achtergrond geraakt. Noch in 

het Noorden, noch in de Middellandsche Zee, noch waar het de bescherming van handel 

en visscherij gold, noch in West-Indië, hadden hare vlootvoogden over hulpmiddelen 

kunnen beschikken, die ten volle vertrouwen inboezemden. Overal woei ’s lands vlag van 

eskaders, die van de medewerking van bondgenooten, van de veerkacht der regenten in 

het vaderland afhankelijk waren. Noch op de eerste, noch op de laatste was 

onvoorwaardelijk te rekenen. 

Welke gebreken zich echter omstreeks dezen tijd in het staatsbestuur der Republiek, en 

meer bepaald in dat van haar zeewezen begonnen te openbaren: één ding staat vast, dat 

namelijk het personeel, ook waar het onder zeer ongunstige omstandigheden moest 

handelen, allerwege had getoond, dat het den ouden heldenaard nog bezat. Zelfs bij de 

noodlottige gebeurtenissen in de baaien van Palermo en Tabago, had het niet ontbroken 

aan daden van persoonlijken moed. Speelde de zeemacht van den staat in de laatste jaren 

van den oorlog eene minder voorname rol, zoo kon dit haar de eer niet ontnemen, dat zij, in 

de eerste jaren daarvan, op den loop der zaken een beslissenden invloed had uitgeoefend; 

dat zij de eerste lichtstralen had geworpen in den stikdonkeren nacht, die zich in 1672 over 

het vaderland scheen uit te breiden; dat zij hierdoor het laatste sprankje van hoop in de 

verslagen gemoederen had levendig gehouden. En dit was te heilzamer, omdat de flauwe 

hoop, door den slag bij Solebay opgewekt of aangewakkerd, niet onvervuld was gebleven. 

Na in 1672 op den rand des verderfs te hebben gestaan, had de Republiek hare zaken 

trapsgewijze een beteren keer zien nemen, en toen hare zeemacht door de hierboven 

gemelde rampen werd getroffen, handelde zij reeds over een eervollen vrede. 

Karel II, aanvankelijk een der vijanden van de Republiek, had, na den vrede van 

Westminster, zijne bemiddeling aangeboden in de onderhandelingen met Frankrijk. 

Hierdoor en door het zenden van William Temple naar den Haag, wilde hij den schijn 

aannemen van tot de staatkunde der Triple Alliantie terug te keeren, om zoodoende de 

verloren genegenheid zijner onderdanen te herwinnen. Dit gelukte hem niet, daar de Britten 

hun Koning bleven wantrouwen, zelfs nadat deze zijne toestemming tot een huwelijk 

tusschen Willem III en de oudste dochter van den Hertog van York had gegeven. Zonder 

zijn doel te bereiken, griefde Karel II hierdoor slechts zijn vroegeren bondgenoot; want 

Lodewijk XIV gevoelde zeer goed, dat het gesloten huwelijk zijn hardnekkigen en 

bekwamen tegenstander uitzicht gaf op een overwegenden invloed in Groot- Brittanje. Dit 

was voor Frankrijk eene vrij wat ernstiger zaak, dan de tractaten, omstreeks dien tijd 

tusschen Karel II en de Republiek gesloten. Zoo begreep het ook de Britsche natie, en juist 

daarom was zij over de gemelde huwelijksverbintenis als buiten zich zelve van vreugde. 

Hierin alleen meende zij een waarborg te vinden tegen den voortduur der vernederende 

betrekking, die tusschen haren vorst en dien van Frankrijk was ontstaan. Vol blijde 
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verwachting staarde zij op Willem III, als op den toekomstigen handhaver van hare 

nationale eer. In hoeverre dit voor de Republiek voor- of nadeelig zou wezen, moest de tijd 

leeren. Thans juichte zij alles toe, wat haar den gewenschten vrede een stap nader bracht. 

Den 10den Augustus 1678 kwam er een einde aan de onderhandelingen, die reeds 

geruimen tijd tusschen Lodewijk XIV en de Staten-Generaal waren gevoerd. Hunne 

gemachtigden sloten op dien dag te Nijmegen een tractaat van vrede, waarin zij Zweden, 

Spanje en andere bondgenooten begrepen. Niet weinig misnoegen baarde echter dit 

afzonderlijk verdrag der Republiek, ofschoon hare ambassadeurs aanstonds, als 

bemiddelaars, tusschen Frankrijk en Spanje optraden. In September werd ook de vrede 

tusschen deze mogendheden hersteld. Achtereenvolgend sloten de verschillende 

oorlogvoerende partijen afzonderlijke verdragen, hetgeen eindelijk ook de Staten-Generaal 

deden met Zweden. 

Belangrijker voor de zeemacht dan de bepalingen van het vredestraktaat, waren die van 

een tractaat van Commercie, Navigatie en Marine, hetwelk de Staten te gelijker tijd met 

Frankrijk hadden gesloten. Zij hadden veel overeenkomst met de vroeger bestaande en 

waren zeer gematigd. Artikel 2 verbood den wederzijdschen onderdanen het varen met 

kaperbrieven van vreemde souvereinen, op straf van als zeeroovers behandeld te worden. 

Artikel 8 stelde de wederzijdsche havens open voor een onbepaald getal oorlogsschepen, 

alleen onder de verplichting, dat beide partijen hiervan met bescheidenheid gebruik 

moesten maken. Artikel 9 vergunde zelfs het opbrengen van prijzen in de wederzijdsche 

havens, terwijl anderen, die schepen van eene der contracteerende partijen hadden 

veroverd, hiermede alleen in geval van stormweder tijdelijk mochten binnenvallen. Nog 

minder zouden de beide partijen, volgens artikel 35, het nemen van schepen binnen hare 

baaien, reeden en rivieren gedoogen. De schepen en het volk der eene mochten, volgens 

artikel 12, onder geenerlei voorwendsel, zonder de toestemming der belanghebbenden, 

door de andere in beslag genomen worden. Artikel 22 huldigde de stelling „vrij schip, vrij 

goed,” en omgekeerd, die volgens artikel 13, zoo mild zou worden toegepast, dat men zelfs 

van de eene vijandelijke plaats naar de andere zou mogen varen, onverschillig of zij beiden 

al dan niet aan denzelfden souverein toebehoorden.1)  Aangaande de verboden waren, 

herhaalden het 15de en het 16de artikel slechts, wat reeds meermalen was bepaald. De 

hoogst gevaarlijke maatregel, nopens het onderzoek der schepen door eene sloep met 

twee of drie man, doch op een kanonschot afstands, bleef gehandhaafd. Even zoo kende 

artikel 26 den onzijdigen schippers, die slechts eenige goederen van contrabande aan 

boord hadden, weder het recht toe deze in zee over te geven en dan hunne reis te 

vervolgen. Alle gestrande goederen konden evenals vroeger, tegen redelijk bergloon, 

binnen jaar en dag worden opgeëischt, terwijl beide partijen beloofden, dat zij de 

onmenschelijkheden, die somtijds tot haar groot leedwezen bij dergelijke zeerampen 

werden gepleegd, ten strengste zouden straffen. 

Werkelijk begonnen de internationale bepalingen, waarvan sommige in de tractaten van de 

Staten-Generaal met Spanje, Engeland, Frankrijk en Zweden in nagenoeg dezelfde 

bewoordingen vervat waren, een meer algemeen karakter te erlangen. Met betrekking tot 

de goederen van contrabande, bleef alleen onderscheid heerschen ten aanzien van 

sommige grondstoffen, die tot meer dan een doel geschikt waren, en van 

scheepsmaterialen. In hun tractaat met Algiers, rangschikten de Staten de laatsten onder 
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de verboden waren; in dat met Engeland en Zweden, uitdrukkelijk onder de niet verbodene; 

het tractaat met Frankrijk zweeg er van. Maar juist die onzekerheid was den Staten niet 

geheel onwelkom, dewijl zij hun bij voorkomende gelegenheid eenige ruimte liet. 

Handelsbelang was altijd eene voorname drijfveer der Nederlandsche regenten, bij hunne 

buitenlandsche politiek. 

Andermaal gaf Frankrijk, door het opnemen van zeer milde bepalingen, een lofwaardig 

voorbeeld. Waar het de vrijheid van handel en zeevaart betrof, huldigde het andere 

begrippen dan Groot-Brittanje. In den regel komt den Staten-Generaal dezelfde eer toe, 

hoewel deze hunne begrippen nog al vaak in overeenstemming zochten te brengen met 

hun belang. Voor den goeden naam der Republiek was het zeker niet onverschillig, dat 

haar eigenbelang, op het punt van scheepvaart en handelswetgeving, meestal met het 

algemeene belang ten volle strookte. 

 
1) Frankrijk, hetwelk sedert 1650 meestal de zeer milde bepalingen van het “Consulat de la 

mer” had gevolgd , keerde eerlang terug, niet alleen tot zijn ouden stelregel: “Robe 

d’ennemi confisque celle d’ami,” maar breidde dien uit. Artikel 7 der 34ste afdeling van de 

ordonnantie van 1681 luidde: “Alle schepen, goederen van onze vijanden aan boord 

hebbende, en de goederen van onze onderdanen en bondgenooten in vijandelijke schepen 

zullen desgelijks goede prijs zijn.” Pieter le Clercq , Compleet lichaam der zeerechten, p. 

419. Frankrijk, dat echter meermalen van de letterlijke betekenis van zijn stelregel afweek 

door hieraan een ruimere betekenis te geven, heeft van 1648 tot 1846  vier-en-twintig 

tractaten gesloten, waarbij werd vastgesteld dat de vlag de lading zou dekken. De 

Republiek sloot er tussen 1646 en 1792 zeventien, waarin dezelfde bepaling was 

opgenomen. De Cussy, phases et causes célèbres, I p.199.  

 

 

 

HOOFDSTUK XXXII. 

 

 

Waarom de Republiek der Vereenigde Nederlanden in de zeventiende eeuw als eene 

groote zeemogendheid kon optreden. — Toestand van andere zeemogendheden. — 

Trapsgewijze verbetering van het materieel der Nederlandsche vloot. — Nadeelige invloed 

van het samengestelde bestuur. — Uitmuntend personeel. — Bemanning der schepen. — 

Discipline — Taktiek. — De Nederlandsche vloot geenszins het werktuig eener 

staatkundige partij, maar het plechtanker van 's lands vrijheid en onafhankelijkheid. 

 

Op zeer eigenaardige wijze worden de meeste natiën door hare taal gekenmerkt. Is niet het 

alledaagsche „hoe vaart gij?” reeds voldoende, om er den vreemdeling van te overtuigen, 

dat de Nederlanders zich van oudsher aan de zeevaart hebben gewijd? Het is slechts eene 

der talrijke uitdrukkingen en beelden, die zij aan de schepen en het scheepsleven hebben 

ontleend. Vele daarvan zijn het uitsluitend eigendom hunner taal, hetgeen echter met 
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andere niet het geval is. Onder de laatsten behoort het beeld, door Huygens gebezigd, toen 

hij bij den dood van Prins Maurits schreef: 

 

Mouringh, die de vrije schepen  

Van de Seven-landtsche buert  

Veertigh jaren, onbegrepen,  

Onbekropen, heeft gestuert. 

 

Misschien is deze figuur, die in de meeste beschaafde talen het burgerrecht heeft 

verkregen, hare algemeene toepassing nog minder aan hare sierlijkheid, dan aan hare 

volkomen juistheid verschuldigd; want er is eene treffende overeenkomst tusschen den 

ervaren schipper en den bekwamen regent. Gelijk de eerste, vóór het verlaten der haven, 

zich eene bestemmingsplaats heeft gekozen, zijne uitrusting hiernaar heeft geregeld en 

vervolgens wind en weder aan het bereiken van zijne bestemming tracht dienstbaar te 

maken; zoo behoort ook de laatste zich een bepaald doel voor te stellen, geheel 

overeenkomstig hiermede zijne middelen te kiezen en de omstandigheden zooveel mogelijk 

in zijn voordeel te gebruiken. Wat al nadeel kan de veranderlijke politiek der regenten niet 

hebben, die zonder te weten wat zij willen, de staatshulk nu her- dan derwaarts sturen. 

Terwijl de hun toevertrouwde staat doorgaans een speelbal der omstandigheden wordt, 

verkwisten zij een kostbaren tijd en maken niet zelden, bij iedere wijziging, heden tot een 

dood kapitaal wat gisteren met opoffering van geld en krachten is tot stand gebracht. 

Toetst men aan het bovenstaande de houding dergenen, die in de jaren, na den vrede van 

Munster, tot aan dien van Nijmegen, de Republiek der Vereenigde Nederlanden hebben 

bestuurd, dan is een voortdurend streven naar een bepaald doel, ten minste wat het 

zeewezen betreft, niet te miskennen. Zelfs na de belangrijke omkeering, welke de 

verheffing van den Stadhouder in menig opzicht had veroorzaakt, bleef de Republiek, als 

zeemogendheid, op den eenmaal ingeslagen weg volharden. Verwijlt de nakomeling in den 

geest bij de gebeurtenissen uit het bloeitijdperk der Nederlandsche zeemacht, dan moet 

zijn hart van nationalen trots zwellen, bij het staren op vroegere grootheid, doch ook met 

stillen weedom vervuld worden, bij het besef dat zij slechts tot het verledene behoort. Dit 

maakt eene der grootste moeielijkheden uit, bij een terugblik op dat verledene. Elk woord 

van lof over het vroegere kan zoo licht een blaam werpen op het latere. Toch is het eene 

geen noodwendig gevolg van het andere, tenzij in de oogen van den oppervlakkige, die 

blind is voor alle gegevens, van welke de mogelijkheid eener zaak afhangt. Waar echter de 

uitspraken der historie inderdaad minder aangenaam klinken, vordert het wel begrepen 

eigenbelang van den nakomeling, dat hij er de ooren niet voor sluit. 

Ten einde de staatkunde van de Nederlandsche regenten uit het midden der zeventiende 

eeuw met juistheid te kunnen beoordeelen, stelle men zich vooraf deze vragen: welke 

verschillende wegen konden zij, als bestuurders eener zeemogendheid, inslaan; en in 

hoeverre was hunne keuze door de omstandigheden bepaald? Misschien zal het antwoord 

op te tweede veeleer strekken tot rechtvaardiging, dan tot beschuldiging van latere 

regenten. 

Nederland is door zijne ligging eene zeemogendheid. De schatten, door handel, zeevaart 

en visscherij op zijn bodem uitgestort, hadden de weinig talrijke bevolking in staat gesteld 
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den machtigen koning van Spanje het hoofd te bieden. Aan den vrijheidsoorlog had de 

jeugdige zeemacht een werkzaam deel genomen. In den loop hiervan was het gebleken, 

hoe gevaarlijk het was haar te veronachtzamen. Als zeemogendheid, gelijk hare 

bestemming dit medebracht, was de Republiek uit den strijd te voorschijn gekomen, het 

stond niet in hare keuze dit al dan niet te zijn, maar wel, of zij zich als zoodanig zwak of 

sterk zou betoonen. 

Voor de handhaving van het openbaar gezag in de koloniën en voor de verdediging van 

deze tegen vreemd geweld, een zoo belangrijk gedeelte van de taak der zeemacht in later 

dagen, behoefde men in de zeventiende eeuw weinig of niets te doen. Hiervoor zorgden de 

Compagniën, van welke alleen de West-Indische somwijlen van landswege eenigen 

bijstand ontving. Daarentegen moest uithoofde van de talrijke roofschepen, welke de 

bewoners der kust van Barbarije onderhielden, en uithoofde van de buitensporigheden door 

andere kruisers gepleegd, ook in vredestijd betrekkelijk veel gedaan worden tot 

bescherming van handel en visscherij. Er waren voortdurend konvooiers en zelfs meer of 

min aanzienlijke eskaders noodig, zouden Nederlandsche schippers en visschers hun 

bedrijf ongestoord kunnen uitoefenen. Hiervoor had de regeering na 1648 gedaan, wat de 

natie billijkerwijs mocht verwachten. Natuurlijk hadden de Staten van Holland, welke den 

boventoon voerden, er voor gezorgd, dat het den zeehandel, waarbij hun gewest zooveel 

belang had, niet aan de noodige bescherming ontbrak. 

Maar het duurde niet lang, of de Staatspartij kreeg, nadat zij tijdelijk in het binnenland had 

gezegevierd, met betrekking tot ’s lands zeewezen, hoogst gewichtige vragen te 

beantwoorden. Moest de Republiek, in oorlogstijd, alleen verdedigenderwijze of tevens 

aanvallenderwijze handelen; wilde zij handel en visscherij onderwijl staken, of die takken 

van industrie ook in oorlogstijd beschermen; oordeelde zij het mogelijk en verkieslijk, hare 

zeemacht tot dit alles bekwaam te maken? Met andere woorden: wenschte de Republiek, 

als eene der grootste zeemogendheden, door middel harer vloot zich een overwegenden 

invloed te verschaffen? 

Hoogst gewichtig was de beslissing, welke de Nederlandsche regenten aangaande een zoo 

diep ingrijpend vraagstuk moesten nemen, en wel, in de eerste plaats, voor de zeemacht 

zelve; want deze moest dien ten gevolge, of belangrijk uitgebreid, of zuinigheidshalve 

merkelijk ingekrompen worden. Eene vloot toch, grooter dan tot verdediging van kusten en 

rivieren of tot beveiliging van handel, visscherij en koloniën wordt vereischt, doch niet groot 

genoeg om den vijand in open zee te bestrijden, is meestal eene noodelooze weelde, 

omdat zij in tijd van oorlog binnen de havens zal moeten blijven. Zij kan slechts dienen, 

wanneer de staat als bondgenoot van andere mogendheden optreedt, hetgeen 

eigenaardige voor- en nadeelen oplevert, waarover de gebeurtenissen van een volgend 

tijdperk eenig licht zullen verspreiden. In het midden der zeventiende eeuw, besloten de 

Staten meer te doen, dan alleen verdedigenderwijze te handelen of de Republiek tot een 

gewenschten bondgenoot te maken: zij besloten meer zelfstandig te blijven en den 

vreemdeling, waar dit noodig was, door hunne vloot ontzag in te boezemen. 

Hierbij vergete men vooral niet, dat het ten uitvoer leggen van een zoo merkwaardig besluit, 

in het midden der zeventiende eeuw door de omstandigheden niet alleen mogelijk gemaakt, 

maar zelfs grootelijks begunstigd werd. Nederland is niet in volstrekten, maar slechts in 

betrekkelijken zin achteruitgegaan. Terwijl andere natiën hare rijke hulpbronnen niet ten 
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volle kenden of deze om verschillende redenen niet gebruikten, streefden de Nederlanders 

haar voorbij; deze erlangden hierdoor welvaart en zelfs een staatkundig overwicht, waarop 

noch de uitgestrektheid van hun gebied, noch de sterkte der bevolking hun aanspraak kon 

geven. Het strekt den vaderen tot eene onvergankelijke eer, dat zij hun tijd begrepen en 

zich de omstandigheden ten nutte maakten. Zal men het echter den nakomeling tot een 

verwijt maken, dat hem trapsgewijze ontviel, wat hij uit den aard der zaak niet duurzaam 

kon behouden? Zoo lang een volk, welks gebied slechts een stipje is op de wereldkaart, 

mannen oplevert, die zich in verschillende takken van kunst en wetenschap een 

Europeeschen naam weten te verwerven; zoo lang het jaarlijks millioenen schats kan ten 

koste leggen aan werken van algemeen nut; zoo lang het met zijne schepen alle zeeën 

doorploegt en onder de van ouds bekende vlag overal de zegeningen des vredes verbreidt: 

zoo lang een volk dit alles heeft of doet, zal het een eervollen rang be- kleeden in de rij der 

natiën, al beseft het ook, dat het niet geducht is voor zijne naburen en misschien nauwelijks 

bestand tegen driest geweld. 

Een vluchtige blik op de andere zeemogendheden, in het midden der zeventiende eeuw, 

zal ten volle doen uitkomen, waarom de Nederlandsche regenten het omstreeks dien tijd 

geheel in hunne keus hadden, de Republiek, die zich reeds tot eene voorname 

zeemogendheid had gevormd, als eene der machtigste van Europa te doen optreden. 

Groot-Brittanje had, zoo als vroeger is aangetoond, eerst onder Jacobus I, daarna onder 

Karel I zijne vloot zien vervallen. Het weinige, dat de laatste tot verbetering had gedaan, 

was gedurende den burgeroorlog weder verloren geraakt. Tot versterking der zeemacht, 

had het Parlement vele particuliere bodems aangekocht. Hierdoor en door het aanbouwen 

van nieuwe schepen was de vloot, die aanvankelijk slechts 14 tweedekkers telde, in drie 

jaren tijds merkelijk vermeerderd, zoodat zij, bij het einde van den oorlog met de 

Nederlandsche republiek, op 150 oorlogsschepen kon wijzen, waaronder zich 50 

tweedekkers bevonden. Men was in Engeland voortgegaan met het bouwen van nieuwe 

schepen, en had, in het belang der zeemacht, aan alle particulieren zelfs de verplichting 

opgelegd, de hunne tegen behoorlijke schadeloosstelling aan het gouvernement over te 

doen. Geen wonder, dat Karel II bij zijne troonsbeklimming eene goede vloot vond, die aan 

den Hertog van York nog menige verbetering te danken had. Weldra openbaarde zich 

echter, ook bij de zeemacht, de noodlottige invloed van Karel’s beheer. Behalve de 77 

eigenlijke oorlogsschepen, die Groot-Brittanje in 1678 bezat, waren 30 schepen in 

aanbouw. Naar het oordeel van sommigen, konden deze slechts als zooveel voorbeelden 

dienen van de talrijke en grove misbruiken, die onder het zwakke en zorgelooze bestuur 

van Karel II waren binnengeslopen. 

Dewijl Groot-Brittanje alleen tegen Nederland te strijden had, regelde het zich zeer 

verstandig naar de tegenpartij, door alleen middelbare schepen aan te bouwen. Deze 

waren dus weinig in grootte toegenomen, doch overtroffen de Nederlandsche in zwaarte, 

bezeildheid, bewapening en bemanning. Wat de regenten van Nederland hadden gedaan 

om deze nadeelige verhouding op te heffen, is ter zijner plaatse gebleken. Hier behoeft 

alleen te worden aangetoond, dat het materieel der Britsche zeemacht in de zeventiende 

eeuw niet van dien aard was, dat het alle kans op eene gelukkige mededinging ten eenen 

male afsneed. 
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Met de Fransche marine was het omstreeks denzelfden tijd allertreurigst gesteld. Nog in 

1661 bestond zij uit een dertigtal bodems, waaronder niet meer dan 18 van 30 tot 70 

stukken. Onder het bestuur van Colbert, nam zij evenwel dermate toe, dat Frankrijk in 

1667, ongerekend de fregatten, 30 groote schepen bezat, welk cijfer in 1672 tot 50 was 

geklommen. Dank zij de aanhoudende zorg van den genoemden Minister, telde de 

Fransche zeemacht in 1678 al 120 bodems, waaronder niet minder dan 96 van 40 tot 120 

stukken. 

Te gelijk met het aantal was het gehalte der Fransche schepen verbeterd. Ofschoon de 

Fransche regeering, gedurende haar bondgenootschap met de Republiek, nog meermalen 

op de Nederlandsche werven schepen had aanbesteed, zoo kon men toch niet langer 

zeggen, dat hare zeemacht, evenals vroeger, bijna geheel uit bodems van Spaanschen of 

anderen vreemden oorsprong bestond. Colbert had den scheepsbouw aangemoedigd en 

liet bijna geen jaar voorbijgaan, zonder dat, in het belang der marine, de eene of andere 

nuttige maatregel was genomen. De gevolgen hiervan bleven niet uit. Groot-Brittanje, dat in 

1672 behoefte had gevoeld aan de hulp van Frankrijk, om Nederland met nadruk te kunnen 

bestrijden, moest eerlang den steun van Nederland hebben, om tegen Frankrijk bestand te 

zijn. Vóór den tijd van Colbert, beteekende Frankrijk, als zeemogendheid, weinig of niets. 

Denemarken en Zweden konden elk hoogstens een veertig bodems in zee brengen. Zij 

waren dus nagenoeg tegen elkander opgewassen en behoorden, zoowel door hunne 

ligging, als door het belang van den handel op de havens dier beide rijken, tot de zeer 

gewenschte bondgenooten. De laatste jaren hadden getoond, met welk eene kleine macht 

de Staten het evenwicht in de Oostzee konden verbreken. Andere zeemogendheden van 

eenig belang trof men in het noorden niet aan. De macht der oude Hansa had zich in die 

van Zweden en Denemarken opgelost. Rusland was nog niet in het bezit van de later op 

Zweden veroverde kustlanden; het miste derhalve de gelegenheid, zich eene zeemacht van 

eenige beteekenis te vormen. 

Slaat men de oogen naar het zuiden van Europa, dan ontwaart men allerwege slechts 

geringe overblijfselen van de vloten, die eenmaal den roem van groote of kleine staten 

uitmaakten. Het vroeger zoo gevreesde Spanje is omstreeks het midden der zeventiende 

eeuw nauwelijks meer de schaduw eener zeemogendheid. Om de nog onlangs zeer 

onbeduidende macht van Frankrijk in de Middellandsche Zee te kunnen bestrijden, moet 

het den bijstand der Republiek inroepen. Alleen de bewoners der Barbarijsche staten 

maken zich in het zuiden van ons werelddeel door hunne roofschepen geducht. 

Mag men op grond van dit alles niet beweren, dat de Republiek der Vereenigde 

Nederlanden, in het midden der zeventiende eeuw, het slechts behoefde uit te spreken, of 

zij onder de zeemogendheden naar den voorrang wenschte te dingen? Alleen Groot-

Brittanje kon haar dien betwisten, waartoe het zich echter, evenals zij zelve, ten deele van 

gewapende koopvaarders moest bedienen. Hadden de Nederlandsche regenten het 

derhalve, na den vrede van Munster, werkelijk in hunne keus, of zij der Republiek, als 

zeemogendheid, een overwegenden invloed wilden verschaften, en besloten zij dit 

inderdaad te beproeven, dan moet in de tweede plaats worden nagegaan, wat de elkander 

opvolgende besturen der Republiek, gedurende een dertigtal jaren, hebben gedaan om het 

eenmaal gekozen standpunt te bereiken. 
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Eenigszins verrast door den eersten zeeoorlog met Engeland, had de Republiek, gelijk 

vroeger in bijzonderheden is aangetoond, zich aanvankelijk met een zeer gebrekkig 

materieel moeten behelpen. Gedurende den oorlog ontbraken haar de tijd en de middelen 

voor de noodige verbeteringen, en oogstte zij dus meer roem dan voordeel. Daar zij 

inmiddels den handel bleef voortzetten, kreeg de vijand menige schoone gelegenheid tot 

het behalen van een rijken buit, terwijl de nog zwakke zeemacht, om dezelfde reden, 

meestal in hare bewegingen was belemmerd door de koopvaarders, die zij onder haar 

geleide had. 

Na den eersten vrede te Westminster, deed het bestuur der Republiek, dat in den 

Raadpensionaris van Holland een even ijverigen als bekwamen leider had gevonden, 

rassche schreden voorwaarts op den eenmaal gekozen weg. Het nam doortastende 

maatregelen tot verbetering van het materieel. Nieuwe schepen van grooter charter waren 

dien ten gevolge gereed, voor dat de Republiek hare vloot in 1656 naar de Oostzee zond. 

Om die reden kon zij tot de opheffing der Directiën overgaan, en behoefde zij, bij het 

samenstellen harer oorlogsvloten, hoe langer hoe minder hare toevlucht te nemen tot het 

bewapenen van koopvaarders. 

Met uitzondering van enkele bodems der Oost-Indische Compagnie, bestond reeds de 

eerste vloot, die zij bij het uitbarsten van den tweeden oorlog met Engeland in zee bracht, 

geheel uit ten oorlog gebouwde schepen. Groot was de teleurstelling, toen deze tegen 

verwachting eene geduchte nederlaag leed. Maar dit schrikte de regenten niet af, en was 

hun veeleer een spoorslag, om met verdubbelden ijver op den ingeslagen weg voort te 

gaan. Het onderzoek naar de oorzaken der nederlaag leidde tot een aantal verbeteringen. 

Tot welk eene reeks van hervormingen, besloten de Staten niet, in een betrekkelijk kort 

tijdsbestek en terwijl de oorlog onverpoosd voortduurde. Aan de uitbreiding van het 

personeel, aan de versterking van het materieel en aan vele andere verbeteringen, welke 

de vruchten van het ingestelde onderzoek waren, had de Republiek de schoone uitkomsten 

te danken, die hare zeemacht in den Vier- daagschen zeeslag en later verkreeg. 

Volgens de theorie der zeventiende eeuw, achtte men zeer groote en naar evenredigheid 

zwaar bewapende schepen, voor den oorlog ter zee, bij uitstek doelmatig. In dit opzicht 

waren der Republiek echter zeker grenzen gesteld, door den toestand harer zeegaten. Hoe 

talrijk en uitmuntend deze overigens mochten zijn, zoo waren zij toch alleen bruikbaar voor 

bodems van bepaalden diepgang. Om die reden kon de Republiek geene driedekkers van 

honderd en meer stukken bouwen, gelijk hare naburen al vroeger hadden gedaan, en 

moest zij zich vergenoegen met het vergrooten van het aantal der beste schepen, die zij 

bezat. Dit waren meest tweedekkers, met een overdekten bak, terwijl sommige bovendien 

een eigenlijk halfdek hadden, dat gedurende het gevecht door middel eener zoogenaamde 

koebrug met den bak kon worden vereenigd, waardoor het geheel zeer nabij kwam aan een 

schip met drie overdekte batterijen, hetwelk men tot den strijd bij uitnemendheid dienstig 

achtte. De Nederlandsche oorlogsschepen van het grootste charter, tijdens den tweeden 

oorlog met Engeland, waren 170 voet lang en 43 voet wijd. Het bouwen van een dergelijk 

schip, met inbegrip der benoodigde touwen, zeilen en ankers, raamde men op ongeveer 

94.000 gld., ofschoon het, volgens Cornelis van IJk, in zijne „Nederlandsche 

scheepsbouwkonst,” altijd behalve de oorlogstoerusting, op omstreeks 113.000 gld. te 
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staan kwam. Niet onbelangrijke sommen waren dus aan de zeemacht besteed, eer de 

Republiek een zeker aantal van die schepen bezat. 

Wat de soort der oorlogsschepen betreft, zoo waren het nagenoeg de oude 

spiegelschepen, hoewel grooter van afmetingen, dan vroeger. Hiervan bleven de meeste 

zeemogendheden zich bedienen, zoodat men wel beweerd heeft, dat de versierselen aan 

den voor- en achtersteven gewoonlijk het voornaamste kenmerk waren van hunne 

nationaliteit. Zonder op de ornementen te letten, had men de schepen, die te Amsterdam 

gebouwd waren, moeielijk kunnen onderscheiden van de Spaansche, schoon de 

Nederlandsche het bij gelijke grootte, in zwaarte van deze wonnen. Alleen Groot-Brittanje 

begon langzamerhand van den gebruikelijker vorm af te wijken. Het verving den platten 

spiegel en den ronden boeg, die het van de Nederlanders had overgenomen, door een 

smaller toeloopend achterschip en door een scherper boeg. Grooter bezeildheid en minder 

stabiliteit waren er de gevolgen van. Eene eigenaardigheid der Nederlandsche schepen 

was daartegen, dat men hun meer en meer buik gaf, om zoodoende den diepgang niet in 

dezelfde mate te doen toenemen, als de grootte. Dit leverde in de nabijheid der banken een 

onbetwistbaar voordeel op, doch bemoeielijkte het winnen of behouden van den loef, en 

verminderde dus de zeewaardigheid van het schip. Uit dien hoofde waren de 

Nederlandsche schepen en fregatten minder bezeild, dan die van andere natiën, hetgeen 

hen minder geschikt maakte tot het achterhalen van kapers en zeeroovers. 

 

Over het algemeen waren de Nederlandsche scheepsbouwmeesters omstreeks het midden 

der zeventiende eeuw nog in het ongestoorde bezit van den Europeeschen naam, dien zij 

zich door langdurige ervaring hadden verworven. Zij bouwden op hunne werven voor 

andere mogendheden, die hun arbeid dermate op prijs stelden, dat zelfs de Britten, hunne 

voornaamste mededingers, er geen bezwaar in vonden, onmiddellijk na den slag bij 

Lestoffe, een zestal der veroverde schepen in dienst te stellen. Een zeker streven tot het 

opsporen van wetenschappelijke gronden is bij de Nederlandsche scheepsbouwmeesters 

der zeventiende eeuw niet geheel te miskennen. Bepaald afkeerig van alle verbeteringen 

kan men hen ten minste niet noemen, als men leest, dat zij gedurende den tweeden oorlog 

met Engeland de schepen van onderen voorzagen met tallooze spijkertjes, koehaar, ja zelfs 

met dun geslagen lood of koper, om hen zoodoende tegen ongedierte en den invloed van 

het zeewater te beveiligen. In de hoofd zaak gingen echter de Engelschen meer 

wetenschappelijk te werk. Deze poogden vaste wetten op te sporen, om de bezeildheid 

hunner schepen te vermeerderen en om alleen uit de samenstelling daarvan tot de 

zeewaardigheid te kunnen besluiten. Zelfs de Nederlandsche kapitein Heemskerk, die in 

zijn vaderland als een lafaard en een verrader was gebrandmerkt, trachtte zich bij de 

Britten aangenaam te maken door hun middelen aan de hand te doen tot bevordering van 

de snelheid hunner schepen. Dergelijke proefnemingen, als door hem werden 

voorgeslagen, waren in Engeland niet zeldzaam. Hier te lande komen zij insgelijks nu en 

dan voor, doch vonden zij doorgaans weinig bijval. Nederland was gehecht aan het oude, 

dat eenmaal proefhoudend bevonden was, en nam slechts van anderen over, wat niet te 

zeer afweek van hetgeen na rijpe ervaring als onwankelbare grondslag was aangenomen. 

Niet dan uiterst langzaam, bracht het eenige wijziging in den bouw zijner schepen, vooral 

na 1673. Maar na het genoemde jaar was de afwijking van het verouderde stelsel te gering, 
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om den Nederlandschen scheepsbouwmeester den uitstekenden naam te doen behouden, 

dien hij zich eenmaal had verworven. 

Eerst later openbaarden zich de nadeelen van de vasthoudendheid der Republiek aan 

verouderde begrippen. Onbetwistbaar komt haar de eer toe, dat zij zich in 1665 en de 

volgende jaren een materieel wist te scheppen, hetwelk met dat van Groot-Brittanje om den 

voorrang kon dingen, en daarna het vaderland tegen de vereenigde macht van Groot-

Brittanje en Frankrijk beveiligen. Tot dit einde kon zij in 1672 en 1673 vloten van meer dan 

70 schepen en fregatten uitzenden, die omstreeks 4000 stukken en 20.000 man voerden. 

Behalve uit de genoemde soorten van schepen, waaronder verscheidene tachtigers waren, 

bestonden de vloten der Republiek uit branders en adviesjachten. De eersten hadden in dit 

tijdperk den trap van volkomenheid bereikt, waarvan elders eene schets is gegeven; de 

laatsten waren grooter geworden, zoodat zelfs een schip van honderd voet lengte onder 

den naam van adviesjacht voorkomt. 

In welke mate de bewapening der groote schepen trapsgewijze was toegenomen, kan men 

duidelijk zien, wanneer men de bewapening van het grootste schip uit een vorig tijdperk, 

eerst met die van de Eendragt, het admiraalschip van Wassenaer, en vervolgens met die 

van de Zeven Provinciën, het admiraalschip van de Ruyter, vergelijkt. Onder de tachtig 

meest metalen stukken, waarmede het laatste was bewapend, vindt men in 1666 al 12 

zesendertigponders, 16 vierentwintigponders, 14 achttienponders, 12 twaalfponders en 26 

zesponders. Een jaar later waren de vierentwintigponders door zesendertigponders 

vervangen. Dergelijke vooruitgang, ofschoon op kleiner schaal, is ook in de bewapening 

van andere schepen te bespeuren en bevestigt nader, wat uit de onderlinge vergelijking der 

admiraalsschepen blijkt. 

Nederland moest echter in de zeventiende eeuw, gelijk dit nog altijd het geval is, bijna alle 

benoodigdheden tot het bouwen en uitrusten van schepen uit den vreemde ontvangen. 

Eiken-, greenen-, dennen- en vurenhout ontving het uit de havens der Oostzee, of langs 

den Rijn uit Duitschland. Zweden en andere streken van het noorden leverden niet alleen 

ijzer en koper, maar ook pik, teer, hennip en andere materialen. Te recht hield men het er 

voor, dat de aanzienlijke scheepvaart der Republiek, zonder den handel met de noordelijke 

havens van Europa, eene onmogelijkheid ware geweest. Geen wonder, dat de Staten alles 

in het werk stelden om zich in het ongestoorde bezit daarvan te handhaven; dat zij er 

gewoonlijk naar streefden om een voor Nederland zoo belangrijk handelsartikel, als de 

scheepsmaterialen, onder de niet verboden waren te doen rangschikken. Noopte het 

eigenbelang bij wijlen van dien gulden regel af te wijken, en beschouwden zij de 

scheepsmaterialen, of in bepaalde gevallen, of tegenover bepaalde natiën, als 

oorlogscontrabande, zoo gaven zij hierdoor aan de mededingers der Republiek een 

gevaarlijk wapen in handen. 

Een der grootste bezwaren, waaronder de Nederlandsche zeemacht zelfs te midden van 

haren bloei diep gebukt ging, sproot voort uit de talrijkheid en de beperkte macht der 

Admiraliteiten. In den regel moest die van Amsterdam een derde, elk der vier andere een 

zesde gedeelte der vloot uitrusten. Men kan zich licht verbeelden hoe weinig eenparigheid 

er gevonden werd, als zoo vele bijna geheel zelfstandige Collegiën, zonder eenig centraal 

bewind, dan dat van de Staten-Generaal, voor de uitrusting der vloot moesten zorgen. Nog 

veel schadelijker was de ongeregelde opbrengst der gelden, die hiermede gepaard ging. 
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Elk Collegie moest, nadat de vereischte sommen door de Staten-Generaal waren 

vastgesteld en toegestaan, zijn aandeel van de bijzondere provinciën ontvangen, van welke 

sommige vaak zeer nalatig waren in het uitbetalen. Zoo hadden de Admiraliteiten de 

aanzienlijke sommen, in 1666 en 1667 ten behoeve der zeemacht ingewilligd, niet ten volle 

ontvangen, terwijl inmiddels de Rekenkamer ernstig klaagde over de slechte 

verantwoording, die uit een zoo omslachtig beheer voortvloeide. Bleven de verschuldigde 

gelden uit, hetgeen bij de landprovinciën dikwijls gebeurde, als het de zeemacht, betrof, 

dan konden de Admiraliteiten niet aan hare verplichtingen voldoen of zij moesten geld 

opnemen. Na de inspanning van 1672 en 1673 werd het er niet beter op, daar zelfs de 

Admiraliteit van Amsterdam, die gewoonlijk over de meeste gelden kon beschikken, 

somtijds met het uitbetalen der kostgelden ten achteren bleef. Een nog bedroevender 

gevolg van dien stand van zaken was de minder goede uitrusting der schepen, waarvan 

men na dien tijd bij herhaling leest. 

Gelukkig waren drie van de vijf Admiraliteiten, die onder de Staten-Generaal stonden, in 

Holland gevestigd, en bezat dit gewest, zoo lang de Staatspartij aan het roer was, in Johan 

de Witt een man, die, waar het de zeemacht gold, en op de besluiten der Staten van 

Holland, en op die der Staten-Generaal een overwegenden invloed uitoefende. Aan zijne 

verdiensten in dit opzicht, moet de onpartijdige recht doen wedervaren. Onder zijn bestuur 

heerschten op de werven der Staten de orde en de zuinigheid, waarvan Sir John Hebden, 

na in 1660 Holland bezocht te hebben, een alleszins loffelijk getuigenis aflegde. De 

onverdroten ijver, waarmede de Raadpensionaris gedurende eene reeks van jaren de 

belangen der Nederlandsche zeemacht behartigde, stelde deze in staat zich in den 

tweeden oorlog met Engeland eervol van hare taak te kwijten en tot de redding des 

vaderlands bij te dragen, nadat haar begunstiger reeds als een slachtoffer der partijschap 

was gevallen. Dat evenwel de zeemacht zich later niet op hetzelfde standpunt kon 

handhaven, was noch aan den val der Staatspartij, noch aan de mindere zorg van den 

Stadhouder te wijten, maar aan een samenloop van omstandigheden. Zelfs op het toppunt 

van haren bloei als zeemogendheid, had de Republiek, met betrekking tot het saluut en 

andere betwiste punten, veel moeten toegeven. Was hieruit niet te vermoeden, dat zij, 

evenmin als andere kleine staten, de staatkundige beteekenis zou kunnen behouden, 

waartoe hare krachtsinspanning haar voorzeker de middelen had verschaft, doch waartoe 

vooral de onbeduidendheid of achterlijkheid van andere mogendheden haar de 

gelegenheid had aangeboden? 

Ondanks alle klachten over de onbekwaamheid en het plichtverzuim van sommigen, over 

het gebrek aan discipline van anderen, had het personeel, zooals reeds vroeger is 

opgemerkt, gedurende den eersten oorlog met Engeland de rechte waarde der 

Nederlandsche vloot uitgemaakt. Zelfs na de verbeteringen, die in het materieel waren 

aangebracht, kon men het dien lof niet onthouden. Vooral hierom was Wassenaer een 

weinig geschikt opvolger van Maarten Harpertsz. Tromp geweest. Persoonlijke dapperheid 

en hooge geboorte konden niet vergoeden, wat hij als zeeman miste, nadat eenmaal de 

grondslagen van de nieuwe zeetaktiek waren gelegd. Nochtans hadden mannen als Witte 

Cornelisz. de With, Jan Evertsen, Pieter Floriszoon, Cornelia Evertsen, Bankert, Cornelis 

Tromp en anderen, onder de leiding van Wassenaer, den alouden roem gehandhaafd. Hoe 

groot waren echter niet de verdiensten van de Ruyter, die vervolgens meer dan tien jaren 
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en onder de hachelijkste omstandigheden            ’s lands vloot commandeerde. 

Landgenoot en vreemdeling prijzen om het zeerst, niet alleen zijne persoonlijke 

hoedanigheden, als mensch, maar vooral zijne grondige kennis en ervaring, als zeeman en 

bevelhebber. Onmiskenbaar is zijn invloed op het personeel, dat onder hem diende. Kon 

men Wassenaer verwijten, dat er doorgaans te weinig beraadslaagd en vastgesteld was, 

onder de Ruyter is het geheel anders. Wat al overleg met anderen, wat al orders voor bijna 

elk geval, dat bij mogelijkheid kon voorkomen! En bovendien, wat al oefeningen, om ieder 

tot het opvolgen der gegeven voorschriften bekwaam te maken! Onder zulk eene leiding, 

hoorde men ook niet langer de klachten, die vroeger dikwijls over een gedeelte van het 

personeel waren geuit. 

Ter voorkoming van misverstand, moet hier uitdrukkelijk worden bijgevoegd, dat de Ruyter, 

als opperbevelhebber, niet met dezelfde bezwaren te kampen had, die onder den ouden 

Tromp zoo menige verbetering hadden tegengehouden. Nadat het kader der vlagofficieren, 

ten deele om staatkundige redenen, in 1665 eene aanzienlijke uitbreiding had ondergaan, 

was ook het etat-major aan boord der schepen versterkt. Hierdoor konden vele 

wanordelijkheden, die nog in en na den slag bij Lestoffe plaats grepen, nadrukkelijk worden 

bestreden. Vele redenen, die vroeger den lafhartigen tot verschooning hadden gestrekt, 

waren door de verbetering van het materieel en de vermeerdering van het personeel 

weggenomen. Ook de klachten over de onbekwaamheid van sommige 

scheepsbevelhebbers vervielen, naarmate men bij hunne aanstelling zorgvuldiger te werk 

ging, het verleenen van een hoogen rang bij het zeewezen, uit gunst of staatsbelang, 

mocht in de Republiek zoowel voor als na de verheffing van den Stadhouder somtijds 

geschieden, met het aanstellen van kapiteins waren de regenten over het algemeen 

nauwlettender, dan het Britsche gouvernement.1) 

Met ergerlijke lichtzinnigheid vertrouwde Karel II zijne oorlogsschepen aan de zorg van 

gunstelingen, wien het soms aan persoonlijken moed ontbrak, en die in zeemanschap voor 

den minsten hunner schepelingen moesten onderdoen. Donker is het tafereel, dat Britsche 

schrijvers van den invloed dier zoogenaamde „gentlemen captains” ophangen. Geheel 

ontbloot van de ervaring, waarop bijna alle kennis van dien tijd berustte, kwamen zij met 

een aantal even onbekwame volgelingen aan boord, waar zij drank, spel, gevloek en allerlei 

goddeloosheid in voerden, tot groot nadeel van de discipline. Ieder hunner deed wat hem 

behaagde, en de klachten over hunne buitensporigheden bleven vruchteloos, omdat zij 

vrienden ten hove  

 
1) Onder de zonderlinge benoemingen, behoorde die van Verschoor. Deze was, tijdens de 

onderhandelingen te Breda, hofmeester óf ceremoniemeester van de gemachtigden der 

Staten-Generaal. Hij werd, vóór 1672, tot kapitein aangesteld, commandeerde in 1674 een 

oorlogsschip van 68 stukken en sneuvelde in 1676 als Schout-bij-nacht.                                 

hadden, die hen beschermden. „Zij zullen ons ten verderve brengen,” schreef Pepys in zijn 

dagboek, wiens uitspraak door Macaulay, een gevierd schrijver van den nieuweren tijd, 

nader wordt toegelicht door de opmerking, dat het den Britten in die dagen geheel scheen 

te ontbreken aan bekwame en ervaren zeelieden, die tevens eene beschaafde opvoeding 

hadden genoten. 
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Zonder nu te beweren, dat de meerderheid van het personeel der Nederlandsche vloot 

destijds alle hoedanigheden bezat, die men in den zeeofficier wenscht vereenigd te zien, 

kan men toch veilig aannemen, dat het zich in menig opzicht gunstig boven dat der Britsche 

vloot onderscheidde. Mannen als de With, even ruw als dapper, worden zeldzamer, terwijl 

men daarentegen meer personen aantreft als C. Tromp en Almonde, die zich even zeer in 

de hitte van het gevecht, als in de hoogere kringen der maatschappij tehuis gevoelden. 

Charnock, een Britsch schrijver, erkent volmondig, dat het personeel der Republiek het in 

deugdelijkheid van het Engelsche won en ten minste uit rechte zeelieden bestond. 

Men begon hier, gedurende den tweeden oorlog met Engeland en later, meer van de 

kapiteins te eischen dan voorheen. Zij moesten geoefend zijn in alle kunsten en 

wetenschappen, die een zeeman te stade komen. Het was hun plicht de krijgstucht te 

handhaven, in bijzondere gevallen met hunne officieren te raadplegen, en te zorgen dat 

ieder man der equipage, vóór het gevecht behoorlijk wist wat hem te doen stond. 

Luitenants en schippers moesten den kapitein in alles ondersteunen en hem des noods 

kunnen vervangen. De stuurman behoorde vooral ervaren te zijn in de platte- en 

bolvormige driehoeksmeting. Hij moest den loop der hemellichten grondig kennen, de 

Lengte en Breedte van het schip volmaakt kunnen berekenen, het astrolabium en den 

graadboog wel kunnen gebruiken en goede hoogten kunnen nemen. Bovendien moest hij, 

zooals Witsen het uitdrukt, „goed weerwijs zijn, d. i. aan zon, maan en het hemelsch gewelf 

goed of kwaad weder kunnen voorzien.” Het was den schrijver opgedragen, aanteekening 

te houden van al wat er bijzonders gebeurde, zelfs van het aantal der gedane schoten. 

Zijne verplichtingen en die van alle overige officieren en schepelingen waren nauwkeurig 

omschreven. Tijdens het gevecht behoorde de kapitein, die eershalve altijd achter den 

grooten mast bleef, met een gedeelte der equipage op dek te zijn. Dan was de plaats der 

luitenants bij het geschut; die der schippers elders, waar de kapitein het noodig oordeelde; 

die van den stuurman bij het roer; die van den chirurgijn en zijne medehelpers in de 

kombuis en de bottelarij; die van den predikant, wanneer deze zich aan boord bevond, — 

bij de kruitkamer. 

Neemt men daarbij in aanmerking, dat de Ruyter in later jaren niet meer dermate klaagde 

over zijne kapiteins als vroeger werd gedaan; dat hij, nog kort voor zijn overlijden, het 

gedrag der zijnen onvoorwaardelijk had geroemd: dan mag men het er voor houden, dat 

aan de gestelde eischen in den regel werd voldaan. Hierdoor kon het Nederlandsche 

personeel, dat al voor de nieuwe organisatie, ondanks alle gebreken, de verbazing en de 

vrees van gansch Europa had opgewekt, aan dat van andere natiën tot een voorbeeld 

strekken. De Fransche zeelieden maakten het zich ten nutte, evenals zij later van het 

voorbeeld der Britten partij trokken. Vreemdelingen kwamen in de zeventiende eeuw niet 

zelden tijdelijk op de Nederlandsche vloot om zich te oefenen. De Noordsche 

mogendheden stelden de medewerking van het Nederlandsche personeel op zeer hogen 

prijs, en vormden, zoowel haar materieel als haar personeel, naar dat van de Republiek. 

Aangenomen, dat Nederland in het midden der zeventiende eeuw den wil en het vermogen 

bezat, om ter zee krachtig op te treden; dat het over een uitmuntend personeel van vlag- en 

hoofdofficieren kon beschikken: zoo blijft het nog de vraag, hoe de regeering er in slaagde 

hare talrijke vloten te bemannen. Alleen dit zou toch, in later dagen, een onoverkomelijken 

hinderpaal opleveren. Maar ook hierin werkten de omstandigheden mede. Ten eerste 
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behielp de Republiek zich met het strikt noodzakelijke, dat echter ternauwernood voldoende 

was, en klom de bemanning harer schepen, ondanks alle vertoogen der Nederlandsche 

bevelhebbers, gewoonlijk niet hooger, dan tot het vijf- of zesvoud der stukken. Zoowel de 

schepen der Britten als die der Franschen overtroffen in dit opzicht de Nederlandsche. 

Stelde Nederland zich in de eerste plaats met eene betrekkelijk kleine bemanning tevreden, 

zoo bezat het ten anderen een naar evenredigheid groot aantal koopvaardijmatrozen en 

visschers, waardoor het mogelijk werd de op zich zelf zwakke, maar toch in hoofdsom zeer 

talrijke bemanning voor een aanzienlijk getal oorlogsschepen te vinden. 

Om dit laatste nader te staven, zij hier bijgevoegd, dat men de oorlogsschepen omstreeks 

1671, in vredestijd, zelden niet meer dan 200, in oorlogstijd gewoonlijk met 300 à 400 

koppen bemande, en dat het cijfer alleen aan boord der vlaggeschepen iets hooger was. 

Daarentegen voerden koopvaarders, naar de grootte van het schip en de lengte der reis, 

eene bemanning, die men thans zeer aanzienlijk zou noemen. Aan boord der fluiten 

bevonden zich 10 of 12 man, behalve een jongen; aan boord van pinassen, naardat zij 

bewapend waren, wel 70 of 80 man. Behalve de talrijke koopvaardijvloten, die jaarlijks naar 

verschillende havens van Europa vertrokken, bezat de Republiek meer dan 160 

Groenlandvaarders en omstreeks 700 haringbuizen. Men schatte het getal schepen van 

allerlei soort, in Holland alleen, op wel 20.000. Let men daarbij op het betrekkelijk groote 

aantal personen, dat zich, volgens de plakkaten, aan boord der meeste zeeschepen moest 

bevinden, dan zal het geene verwondering baren dat de Republiek, die in gewone tijden 

veel matrozen uit het Noorden kreeg, hare oorlogsschepen doorgaans kon bemannen, en 

dat zij somtijds zelfs andere zeemogendheden met eenig zeevolk kon gerieven. De meeste 

harer naburen konden echter, wegens de grootere bevolking van hun land, gemakkelijk het 

bemoedigde personeel erlangen. 

Hoewel de Staten-Generaal hier te lande geene matrozen lieten pressen, gelijk dit elders 

gebruikelijk was, zoo namen zij toch meermalen verschillende andere dwangmaatregelen, 

om in de behoefte aan personeel te voorzien. Zij verboden meestal het dienstnemen bij 

vreemden en beperkten voorts scheepvaart en visscherij. Zoo bepaalden zij in 1674, dat 

alle koopvaardijschepen, walvischvaarders en andere ter vischvangst gebezigde bodems 

moesten binnen blijven; dat de kapers niet mochten uitloopen, en dat allen, die reeds 

uitgeloopen waren, vóór den 1sten Maart moesten terugkeeren. Hierdoor kreeg men in het 

genoemde jaar de vereischte matrozen en transportschepen. Dergelijke verbodsbepalingen 

vaardigden de Staten-Generaal ook in het volgende jaar uit, op verbeurte van schip en 

goed of de waarde van dien, ten einde het zeevolk bij de hand te houden. 

Met betrekking tot het personeel zij hier opgemerkt, dat in het laatst van dit tijdperk nog 

altijd de vroeger gemelde rangen voorkomen, die alleen sterker vertegenwoordigd zijn. De 

traktementen waren echter in dertig jaren weinig of niet veranderd. De discipline, die 

aanvankelijk veel te wenschen overliet, was merkbaar verbeterd. Terwijl men in Groot-

Brittanje, na de herstelling van Karel II, bitter over het verval der krijgstucht klaagde, zoodat 

een hooggeplaatst ambtenaar in 1666 zelfs beweerde, dat het er wel iets van had of de 

duivel zelf met hare handhaving was belast, hetgeen sommigen voor de oorzaak hielden 

van de vele rampen, die ’s Konings schepen hadden getroffen, was er op de 

Nederlandsche vloot in dit opzicht vooruitgang te bespeuren. Ongeregeldheden hadden 

voorzeker nu en dan plaats; doch zij werden streng gestraft en hadden, na de opheffing der 
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Directiën en de benoeming van de Ruyter, niet meer zulke ernstige gevolgen als te voren. 

Tevens was door de verheffing van den Stadhouder eene der voornaamste grieven van ’s 

lands zeevolk weggenomen. Hoe toch de stemming op de vloot was, had men vóór en na 

1672 bij meer dan ééne gelegenheid kunnen ontwaren. De Prins zelf drong bij herhaling op 

het handhaven der krijgstucht aan. Onder de stukken, in 1673 op zijn naam vernieuwd, 

behoorde ook eene ordonnantie voor het krijgsvolk te water, tot aanvulling van den 

artikelbrief, welke laatste in volle kracht bleef en elke maand, aan boord van elk schip, door 

den schrijver aan de geheele equipage moest worden voorgelezen. In de nadere bevelen, 

door de Ruyter uitgevaardigd, wordt ten slotte nog op den artikelbrief gewezen. Maar ook 

Engeland bezat goede verordeningen. Het is daarom minder op de verbetering der 

verordeningen, dan op de meer getrouwe naleving hiervan, dat zich de aandacht moet 

vestigen. Allerlei klachten over onbekwaamheid, wanorde, lafheid, dronkenschap en andere 

ondeugden, vroeger zoo dikwijls geuit, begonnen meer tot de uitzonderingen te behooren. 

Dit verhoogde de zedelijke kracht der vloot en baatte haar meer dan wat zij aan materieel 

had gewonnen. Met daden hadden de Ruyter en de zijnen getoond, dat zij den lof 

verdienden, hun door landgenoot en vreemdeling toegezwaaid. 

Elders is er op gewezen, dat omstreeks het midden der zeventiende eeuw voor den oorlog 

ter zee een nieuw tijdperk was aangebroken, en dat Maarten Harpertsz. Tromp zich had 

onderscheiden als een der grondleggers van de verbeterde zeetaktiek voor den oorlog met 

zeilschepen. Onder zijne leiding bevonden zich de vloten gedurende den eersten oorlog 

met Engeland, ten minste bij den aanvang van het gevecht, in eene geregelde slagorde. 

Meestal waren zij geschaard in den vorm eener halve maan, zelfs dan, wanneer zich die 

rangschikking niet liet verklaren uit de tegenwoordigheid van een groot aantal 

koopvaarders, die men hierdoor het best kon beveiligen. Zeer te bejammeren was het voor 

de Nederlandsche zeemacht, dat zij, juist nu de taktiek blijkbaar in een overgangstijdperk 

verkeerde, een man tot aanvoerder kreeg, wien het aan de noodige bekwaamheden 

ontbrak, om op de gelegde grondslagen te kunnen voortbouwen. De tochten naar Dantzig 

en Portugal waren niet geschikt om hem in den strijd met geheele vloten te oefenen. Onder 

zijn bevel was er in de Sond eene overwinning behaald; maar deze was voorzeker noch 

aan de rangschikking der vloot, noch aan de doelmatige algemeene manoeuvres te 

danken. Bij Lestoffe was gebleken, waartoe volslagen wanorde, onder een onbekwaam 

hoofd, kon leiden. 

Eene halve eeuw vroeger ware de Admiraal van Wassenaer als een dapper man, die het 

goede wilde, op zijne plaats geweest. Toen hem nu het opperbevel der vloot werd 

opgedragen, was er meer noodig dan dapperheid, gepaard met goeden wil en eene zekere 

mate van dóórzicht. Misschien ondervond hij dit bij Lestoffe nog te meer, omdat de Hertog 

van York, zijn tegenstander aldaar, een goed zeeman was, die zich juist bij deze 

gelegenheid dermate aan de rechte linie der vloot hield, als men dit vóór dien tijd met 

zeilschepen zelden of nooit had gedaan. Hoe uiteenloopend deskundigen over de waarde 

van die slagorde mochten oordeelen, zoo was de maatregel van den Hertog van York voor 

Wassenaer in elk geval iets buitengewoons. Ongelukkig voor hem en de zijnen, dat hij niet 

den schat van kennis en ervaring bezat, waaruit menig bekwaam opperhoofd van vroeger 

of later tijd, onder buitengewone omstandigheden, de vereischte redmiddelen heeft weten 

te putten. 
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Dezelfde taktiek, die, naar men wil, den Nederlandschen opperbevelhebber bij Lestoffe 

eenigermate verraste, werd in het volgende jaar door de Ruyter en Monk in den 

vierdaagschen zeeslag toegepast. Met hunne vloten, in eene rechte linie geschaard, liepen 

zij elkander voorbij en sloegen zij bij herhaling door elkander heen, nu eens een grooter, 

dan weder een kleiner aantal schepen van het gros afsnijdende. Zelfs meende de Fransche 

priester, die later zoo menig zeegevecht bijwoonde en vervolgens een werk over de 

zeetaktiek schreef, dat de laatstgenoemde manoeuvre in den vierdaagschen zeeslag het 

oudste voorbeeld was van het doorbreken der linie in den nieuweren tijd.1) 

Geheel anders dan in den voorgaanden oorlog handelden de opperbevelhebbers in 1672 

en 1673. Zoowel bij Solebay als in de twee ontmoetingen op de vlakte van Schooneveld 

was er 

 
1) Hoste, a treatise on naval tactics. 

 

oogenschijnlijk zekere terugkeer tot vroegere begrippen. Men streed er eskader tegen 

eskader,  

als waren de eskaders zoo vele vloten, die alleen waar dit noodig en doenlijk was elkander 

onderling bijstand moesten verleenen. Ofschoon het daarbij niet ontbrak aan gevechten 

tusschen bijzondere schepen, zoo kregen deze toch meermalen hulp van andere en 

konden zij dus even goed op elkander rekenen als op eigen sterkte. Hierom kon men 

groote en kleine schepen nog gevoegelijk dooreen gebruiken en was er minder behoefte 

aan buitengewoon groote, dan aan betrekkelijk goed bewapende bodems. In den laatsten 

zeeslag van 1673, bij Kijkduin, hadden de vloten elkander wel in eene bepaalde slagorde 

ontmoet, doch ook hier had alles zich spoedig opgelost in een gevecht van eskader tegen 

eskader. Beide partijen begonnen doorgaans met het kanon en poogden dan het voordeel, 

door eene van beide behaald, te vervolgen door een gevecht van nabij of door het 

aanwenden van branders, die in de zeeslagen van 1672 en 1673 eene voorname rol 

speelden. Alleen de verwarring, waarin de vloten dooreen lagen, maakte het mogelyk deze 

soort van schepen dikwijls met veel kans op een goeden uitslag te gebruiken. Welk eene 

hoogte die verwarring kon bereiken, is elders aangetoond. 

Na de genoemde jaren begon men zich weder meer toe te leggen op het behouden eener 

geregelde slagorde. Dientengevolge moesten de schepen meer op eigen kracht steunen en 

dus grooter worden, terwijl om dezelfde reden de kans van slagen voor de branders 

grootelijks afnam. 

Duidelijke sporen van het streven naar een meer regelmatig gevecht ontwaart men bij de 

laatste slagen, welke de Ruyter in de Middellandsche Zee tegen de Franschen had 

geleverd. Nabij de Liparische eilanden lag de eene vloot in slagorde, toen de schepen der 

andere als soldaten op haar afkwamen, en geraakten de vloten eerst meer in beweging, 

nadat het afvallen van sommige bodems het noodig had gemaakt iets tot onderlinge 

bescherming te doen. In den slag bij de Etna moesten de Nederlanders met hunne 

schepen meer manoeuvreeren, omdat de Spanjaarden zoo geheel werkeloos bleven. 

Ongelukkig moest hetzelfde eskader, dat onder de Ruyter in menig opzicht de regelen der 

nieuwe taktiek had toegepast, niet lang daarna, onder den Haen, ook het eerste voorbeeld 

leveren van de rampen, die eene scheepsmacht kunnen treffen, welke den vijand nabij den 
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wal afwacht. Onafhankelijk echter van den uitslag hier en bij andere gelegenheden 

verkregen, zal men den Nederlandschen zeeofficieren der zeventiende eeuw de verdienste 

niet mogen ontzeggen, dat zij, op het voetspoor van den grooten Tromp, veel hebben 

bijgedragen tot de ontwikkeling en de verbetering der zeetaktiek. 

Zoowel met vloten als met afzonderlijke schepen streefde men er naar, zich terstond het 

voordeel van den wind te verzekeren, omdat men dit voor de gunstigste omstandigheid 

hield, waaronder een gevecht met zeilschepen kon worden geleverd. Schoon het te lijwaart 

liggende schip zich, na een ongelukkig gevecht, beter kon verwijderen, en bij weinig 

stabiliteit ook uit de onderste batterij lustig kon vuren, zoo had het loefwaartsche den tijd en 

de wijze van aanval nagenoeg geheel in zijne macht en werd het, gedurende den strijd, 

minder door den rook en het vuur der tegenpartij belemmerd of bedreigd, hetgeen van des 

te meer belang was, nu het enteren, eenmaal de voorname kracht der onzen, zeldzamer 

voorkwam, en daarentegen meer op de uitwerking der artillerie werd gerekend. Op weinige 

uitzonderingen na, waren alle deskundigen uit den tijd der zeilschepen het dermate eens 

over het voordeel van den loef te hebben, dat zij meestal de bekwaamheid van een 

bevelhebber beoordeelden, naar dat hij zich dien wist te verwerven of zich dien liet 

ontnemen. 

Welke gevaren een gevecht van nabij met het kanon oplevert, hadden Franschen en 

Nederlanders in de baai van Tabago ondervonden. Ten einde zijne schepen hiertegen te 

behoeden, had de Ruyter in 1676 bepaald, dat men tijdens het gevecht naarstig moest 

letten „op den brant, die door het schieten van ’s vyants off eygen proppen in ’s Lants 

schepen soude connen werden veroorsaeckt, ende ’t selve gewaer weidende in tyts doen 

blussen, tot welcken eynde ’t branttuygh, bestaende in swabbers en waterbaliën, gereet 

ende by der hand sal moeten syn.” 

Vergelijkt men, na al wat hierboven over het materieel en het personeel der Nederlandsche 

vloot is gezegd, den toestand hiervan, tijdens den vrede van Munster, met dien, tijdens den 

vrede van Nijmegen, dan is het niet te miskennen, dat gedurende dertig jaren eene 

verbazende schrede voorwaarts was gedaan. Ondanks de vele gebreken, die ook te 

midden der luisterrijkste bedrijven hare zeemacht bleven aankleven, had de Republiek zich 

als zeemogendheid een staatkundig overwicht onder de beschaafde natiën verworven. In 

weerwil van de betrekkelijk geringe uitgestrektheid van haar grondgebied, had zij nu eens 

kunnen optreden als scheidsrechter tusschen gekroonde hoofden, dan weder als 

kampvechter voor de vrijheid der zee en des handels. 

Was het vreemd, dat zij niet altijd haar doel bereikte, en waar het de vrijheid der zee gold, 

meermalen moest toegeven? Het vruchtelooze van dien strijd verhoogt echter haren roem, 

wanneer men let op het rechtvaardige der zaak, welke zij voorstond. Hierop heeft de 

nakomelingschap het zegel gedrukt. Of hebben niet de meeste beginselen, waarvoor de 

Republiek in de zeventiende eeuw ijverde, later gezegevierd? Dit strekt haar tot eer, al 

waren de bedoelingen harer regenten ook niet altijd vrij van partijbelang en baatzucht. 

Maar de Nederlandsche zeemacht was niet uitsluitend gebezigd tot het beslissen van 

buitenlandsche geschillen en tot het oplossen van vraagstukken over internationaal 

zeerecht en handelswetgeving. Zij had eene nog grootschere taak vervuld, toen de 

Republiek, door een overmachtig bondgenootschap aangevallen, met volslagen ondergang 

werd bedreigd. Al bezat men uit hare geschiedenis slechts de bladzijden, waarop de 
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gebeurtenissen van 1672 en 1673 vermeld zijn, dan ware er reeds overvloedige stof om 

hare diensten te roemen. Onverschrokken hadden dezelfde zeelieden, die eene reeks van 

jaren in alle oorden der wereld de eer der vlag hadden opgehouden, ook den 

vaderlandschen grond verdedigd. Zij hadden metterdaad getoond, dat de Nederlandsche 

vloot niet het werktuig was van deze of gene partij, maar een krachtig bolwerk van den 

staat. Velen hadden, met verloochening hunner eigen staatkundige denkwijze, jaren lang 

gestreden onder een bestuur, hetwelk zich voor de zeemacht ongetwijfeld verdienstelijk had 

gemaakt. Nog in 1672 hadden zij hun plicht gedaan, onder de oogen van den 

Gedeputeerde, wiens dagen toen reeds geteld waren. Het zij tot lof van de aanhangers der 

gevallen Staatspartij gezegd, dat men op de vlakte van Schooneveld en bij Kijkduin ook 

aan hun gedrag niet kon bespeuren, welk eene groote verandering de binnenlandsche 

toestand der Republiek sedert den slag bij Solebay had ondergaan. 

Op de lotgevallen der Republiek in het algemeen en op die van hare zeemacht in het 

bijzonder, bleef de verheffing van den Stadhouder niet zonder invloed. Latere 

gebeurtenissen zullen op de voor- en nadeelen der staatkundige omwenteling van 1672 

meer licht werpen. Bij het sluiten van den vrede te Nijmegen kon de bevolking van 

Nederland zich gelukkig rekenen, dat zij, onder een nakomeling van den grondlegger harer 

vrijheid, hare bedreigde zelfstandigheid had behouden. Wat haar de toekomst mocht baren, 

zij kon deze met vertrouwen tegemoet gaan, onder het bestuur van een vorst, wiens leuze 

het was: „Je maintiendrai!" 

Voor de zeemacht der Republiek, die zich dermate had ontwikkeld, dat zij met die van de 

grootste zeemogendheden der zeventiende eeuw kon wedijveren, was de gemelde 

zinspreuk 

van hooge beteekenis. Zij had behoefte aan een krachtigen steun, vooral nadat zich, reeds 

te midden van haar bloeitijdperk, sommige gebreken hadden geopenbaard, waaruit bleek 

dat zij zich slechts met moeite op het ingenomen standpunt zou kunnen handhaven. Hoe zij 

zich in de zeventiende eeuw tot eene der voornaamste van Europa ontwikkelde, en wat zij 

destijds verrichtte, is voor den nakomeling van het hoogste belang. Wie gaarne in den 

geest verwijlt bij de grootsche daden van een dapper voorgeslacht, zal in hare 

geschiedenis veel aantreffen, hetwelk den nationalen trots kan streelen. Wie uit het 

verledene, als uit eene doorloopende reeks van gebeurtenissen, het tegenwoordige zoekt 

af te leiden of te verklaren, vindt in dat onzer zeemacht een onmisbaren schakel voor zijn 

betoog. Wat echter in 1672 en 1673 is voorgevallen, heeft bovendien een practisch nut voor 

alle tijden en voor alle geslachten, die op hetzelfde grondgebied leven. Het bevestigt ten 

klaarste wat al vroeger is gebleken, namelijk, „dat Nederland met zijne uitgestrekte kusten, 

talrijke zeegaten en rivieren, tot zijn behoud evenzeer behoefte heeft aan eene zeemacht 

als aan dijken,” of, om aan het slot van dit hoofdstuk, evenals aan het begin daarvan, een 

beeld aan het scheepsleven ontleend te gebruiken, dat de zeemacht meer dan eenmaal het 

plechtanker was van Nederland’s vrijheid en onafhankelijkheid. 

 

 

 

                                               HOOFDSTUK XXXIII. 
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Plannen tot versterking der zeemacht. — Toegeeflijkheid jegens de Barbarijsche staten. — 

Een eskader onder den Luitenant-Admiraal Bastiaensze naar het Noorden. — Twee 

Nederlandsche konvooiers door de Franschen aangetast. — Expeditie naar Engeland. — 

Willem III en Maria, Koning en Koningin van Groot-Brittanje. — Oorlogsverklaring van 

Lodewijk XIV. 

 

Volkeren en staten hebben, evenals bijzondere personen, hunne verschillende 

levenstijdperken. Ook zij ontwikkelen zich tot op zekere hoogte en verouderen daarna, 

gelijk andere voor hen. Dit is volgens de ervaring der eeuwen, de noodwendige uitkomst 

eener reeks van oorzaken, die onderling met elkander in het nauwste verband staan. 

Sommige hiervan kunnen het verloop, dat op zich zelf natuurlijk is, bespoedigen of 

vertragen. Op het tooneel, dat zich bij een blik op de lotgevallen der natiën, voor het oog 

ontrolt, beweegt toch niet alles zich naar de vaste regels eener kunstig samengestelde 

mechaniek. Er treden personen op met allerlei hartstochten en veelsoortige begrippen, wier 

daden te grooter invloed op het geheel hebben, naar gelang de hun aangewezen rol 

gewichtiger is. Het opsporen van den invloed en de drijfveeren dier handelende personen; 

van tallooze omstandigheden, die van hun wil niet afhankelijk waren; in één woord, van al 

wat de opkomst en den ondergang van volkeren of staten heeft bewerkt zal altijd belang 

inboezemen; en wel des te meer, naarmate het voorwerp der beschouwing een 

merkwaardiger schakel vormt in de keten der geschiedenis, of nauwer samenhangt met 

ons eigen volksbestaan. 

Bij het sluiten van den vrede te Nijmegen, bekleedde de Republiek der Vereenigde 

Nederlanden eene eervolle plaats onder de mogendheden van Europa; en slechts dertig 

jaren later — voorwaar niet lang in het leven van een staat, die zijn duur bij eeuwen rekent, 

slechts dertig jaren later, vertoonde zij alle kenteekenen van een vervroegden ouderdom. 

Dit in bijzonderheden na te gaan, behoort zeker tot het gebied der staatkundige 

geschiedenis. Maar deze is te zeer dooreengeweven met het hier behandelde onderwerp, 

om gansch en al onaangeroerd te blijven. Met en door hare zeemacht was de Republiek 

groot geworden; te gelijk met hare zeemacht, geraakte zij zelve in verval. 

Wie gaarne leest van hetgeen de vaderen goeds en groots hebben gewrocht, zal 

intusschen nog menig feit aantreffen, dat hem bevredigt. Het personeel verloochende den 

ouden heldenaard niet; het materieel bereikte na 1678 eene vóór dien tijd nooit gekende 

hoogte. Spreekt echter de onverbiddelijke historie, schier in denzelfden adem, van begane 

misslagen, ingeslopen misbruiken en zichtbaren achteruitgang, dan heeft zij ook hier ten 

volle recht op gehoor; want hare wenken zijn dikwijls veelbeteekenend. 

Doch er is meer. Evenals een bijzondere persoon, moge de staat verzwakken, verouderen 

en sterven; zoolang de natie zelve hare levenskracht behoudt, geldt het slechts den 

staatsvorm, dien zij als een versleten kleed aflegt, om zich met een nieuw te tooien. 

Troostvolle gedachte, dat volkeren en natiën, zoolang de nationale geest blijft leven, als de 

Phoenix, uit de asch van hun eigen verleden telkens met jeugdige kracht verrijzen! Door 

haar bezield, kon de dichter, te midden van de diepste vernedering zijns vaderlands, nog 

uitroepen: 



 

33 
 

 

„Ik juich, schoon thans geen zon van welvaart ons meer streelt,                                                        

Dat ik, o Nederland, ben op uw grond geteeld!” 

 

Tijdens het sluiten van den vrede te Nijmegen, was het materieel der zeemacht slechts 

middelmatig. Nieuwe oorlogsschepen had men sedert den tweeden oorlog met Engeland 

niet gebouwd. Van de toen aanwezige, die in 1672 en de volgende jaren uitstekend hadden 

gebaat, waren enkele verloren gegaan, en hadden de meeste door langdurige of herhaalde 

diensten veel geleden. Bovendien was alles meer voor den oorlog, dan voor den vrede 

ingericht en gingen de tijdelijk ongebruikte schepen in de ondoelmatige dokken der 

Admiraliteiten, waarin men die moest opleggen, sterk achteruit. Het personeel was 

afgedankt, met uitzondering van eenige officieren, die het Amsterdamsche Collegie, 

evenals vroeger, boven het vereischte getal in dienst hield, om desgevorderd onmiddellijk 

over hen te kunnen beschikken. 

Wat tot instandhouding der zeemacht moest worden gedaan, konden de Admiraliteiten niet 

bekostigen uit hare gewone middelen, die thans omstreeks drie millioen gulden ’s jaars 

bedroegen. Dit was nauwelijks voldoende tot bestrijding der allernoodzakelijkste uitgaven, 

waaronder de renten van gemaakte schulden. Eene verlaging van het last- en veilgeld, dat 

op den handel drukte, waartoe de Staten in 1681 overgingen, besnoeide nog het schrale 

inkomen der Admiraliteiten. Wenschte de hooge regeering ’s lands vloot dus niet te zien 

vervallen, dan moest zij buitengewone maatregelen nemen. Hiertoe strekte een voorstel, in 

1680 gedaan, om in twee jaren tijds 36 nieuwe schepen te bouwen, waaronder tien van 80, 

acht van 70, acht van 60 en tien van 50 stukken, hetgeen eene uitgaaf van 2.090.000 gld. 

zou vorderen. De onverschilligheid van sommigen en de ongenegenheid van anderen, om 

zich in vredestijd op mogelijke gebeurtenissen voor te bereiden, waren echter oorzaak, dat 

het gedane voorstel eerst in 1682 schoorvoetend aangenomen, en daarna, onder den 

drang van andere omstandigheden, ten minste gedeeltelijk opgevolgd werd. 

Inmiddels poogden de Staten-Generaal de zorg der Admiraliteiten voor de veiligheid van 

handel en visscherij wat te verlichten, door het sluiten van tractaten met Algiers, Marokko, 

Tunis en Tripoli. Die overeenkomsten waren echter meestal kort van duur en werden 

doorgaans slecht nageleefd, wanneer er geene oorlogsschepen bij de hand waren, om 

haar te doen eerbiedigen. Zelfs begonnen de Roofstaten allerlei voorwaarden te stellen, die 

maar al te gereedelijk werden toegestaan. De lijst der jaarlijksche geschenken aan Algiers 

kwam in 1679 op 35.000 gld. te staan. Bovendien gaf het consulaat meer dan 10.000 gld. 

en eischte de Dey nog acht stukken van veertig pond, na welker ontvangst de vrede zou 

beginnen. Drie jaren later stelde de Keizer van Marokko voor, den vrede tusschen hem en 

de Staten-Generaal te verzekeren, door een geschenk van 600 quintalen kruit en eene 

„brave karosse”, waarin de laatsten toestemden onder beding, dat de keizer met het 

betalen der waarde van het kruit tevreden zou wezen. Tunis vroeg een volgend jaar geld, 

Tripoli buskruit, kabeltouwen, kogels van bepaalde zwaarte en masten. Niet lang daarna 

klaagde Marokko weder, dat een aantal van hier ontvangen geweerloopen te kort waren, 

met verzoek om andere van bepaalde lengte. Hoe voordeelig het inwilligen dier eischen 

oogenschijnlijk was, zoo riep het toch een toestand in het leven, die weinig met de eer 

eener zeemogendheid strookte. Daarenboven eerbiedigden zij, die er slechts op uit waren, 
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zich ten koste der onzen te verrijken, een tractaat, dat op die wijze tot stand was gekomen, 

niet veel, waarom men in de Republiek eerlang weder tot meer afdoende maatregelen 

moest overgaan. Voor het er toe kwam, verscheen een Nederlandsch eskader in zee, dat 

om staatkundige redenen eene vrij zonderlinge vertooning maakte. 

Hoogst onrustbarend was in deze jaren de houding van Lodewijk XIV, die zijne 

heerschzucht bot vierde, zonder zich om gesloten verdragen of internationale 

verplichtingen te bekommeren. Om zijne handelingen een glimp van recht te geven, had hij 

in 1680 zoogenaamde „chambres de reunion” ingesteld, en op grond harer uitspraken vele 

plaatsen in België, ja zelfs het gewichtige Straatsburg bezet. Het gebied der Staten lag niet 

zoo dadelijk onder zijn bereik, zoodat deze slechts zijdelings getroffen werden in den 

persoon van hun Stadhouder, wiens heerlijkheden de Franschen niet ontzagen. Hoe weinig 

eerbied Lodewijk echter voor hunne hoogheid en hun souverein gezag koesterde, bleek uit 

den last, dien hij aan een Luitenant met eenige dragonders gaf, om te Amsterdam een 

uitgeweken Franschman te arresteeren. De Staten, die zulks nog in tijds verhinderden, 

waren tegen Frankrijk op hunne hoede. Zij sloten zich nader aan bij Spanje, Duitschland en 

Zweden, doch werden niet weinig belemmerd door eene partij in eigen boezem, die vooral 

uit handelsbelang Franschgezind was. 

Te midden van dien gespannen toestand, beklaagde Denemarken zich over eenige 

uitrustingen in Zweden. Het wees op de goede verstandhouding tusschen dit rijk en de 

Republiek, en riep de hulp in van Lodewijk XIV, die vermoedelijk de gansche zaak had 

uitgelokt, Hij zond in 1683 werkelijk een Fransch eskader, onder de Preuilly, naar 

Kopenhagen, hetgeen de Staten deed besluiten nog enkele bodems te voegen bij het 

eskader, welks uitrusting zij reeds bij voorraad hadden vastgesteld. Het verzamelde zich in 

de nabijheid der kust en werd, om redenen van gezondheid of omdat er eenig misnoegen 

tusschen den Stadhouder en Tromp was gerezen, niet onder dezen, maar onder den 

Luitenant-Admiraal Bastiaensze gesteld. Intusschen was de Franschgezinde partij ijverig in 

de weer om het onschadelijk te maken, en wist zij inderdaad te bewerken, dat Bastiaensze 

met de Vrijheid (80) en een twintigtal andere van alles wel voorziene bodems eigenlijk niets 

hoegenaamd uitrichtte. Van half Augustus tot in het laatst van September kruiste hij in de 

Noordzee. Eerst den 9den October ging hij onder zeil naar Gothenburg, waar hij den 22sten, 

bij zijne aankomst vernam, dat de Franschen reeds acht dagen geleden uit de Sond 

vertrokken waren. Noch zij, noch de Denen, noch de Zweden hadden met hunne schepen 

iets van belang gedaan. De onzen, die zelfs te laat kwamen om nog troepen over te 

brengen, maakten zich onmiddellijk voor de terugreis gereed en werden nu, gedurende den 

overtocht, door een storm beloopen, die het Collegie van Amsterdam een verlies van zes, 

dat van het Noorder-Kwartier een verlies van twee groote schepen berokkende. Onder hen, 

die bij deze ontzettende ramp den dood in de golven vonden, behoorde ook de Vice-

Admiraal Vlug, die met schip en volk spoorloos verdween. Het is wel te begrijpen, dat zulk 

eene aanzienlijke schade, zonder dat er zelfs kans op voordeel was geweest, veel 

ongenoegen onder de bevolking veroorzaakte. 

Ongetwijfeld kwam de weifelende houding der regeering, die uit een zeker evenwicht der 

partijen voortsproot, den onzen duur te staan. Had de eene partij, aan welker hoofd zich de 

Stadhouder bevond, haar zin gekregen, dan ware er krachtiger opgetreden; had de andere, 

die vooral onder de regenten van Amsterdam warme aanhangers telde, kunnen beslissen, 
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dan ware er vermoedelijk niets gedaan, omdat zij deels uit handelsbelang, deels tot 

vermindering van het stadhouderlijk gezag, de vriendschap van Frankrijk poogde te 

verwerven. Eerlang bleek het, dat sommige regenten der genoemde stad zich met den 

Graaf d’Avaux, Lodewijk’s gezant, zelfs wat al te zeer hadden ingelaten, hetgeen der anti-

Franschgezinde partij eenig voordeel schonk, dat slechts het begin was eener volkomen 

zegepraal. 

Zoo lang de vrede, door Spanje en Duitschland in 1684 ten koste van groote opofferingen 

verkregen, stand hield, namen de Staten geene doortastende maatregelen tot verbetering 

hunner zeemacht. Zij onderzochten en redeneerden, zonder dat het veel baatte. Hunne 

pogingen, om de geldmiddelen der Admiraliteiten in 1683 op geregelden voet te brengen, 

leden schipbreuk op den onderlingen naijver der gewesten; wat het eene aannemelijk 

achtte, vond het andere te bezwarend, en omgekeerd. Het drijvend materieel ging 

intusschen achteruit; want de Republiek bezat in 1685 niet meer dan 50 bodems van 50 tot 

80 stukken en 32 fregatten, waaronder sommige nog in aanbouw en andere, die belangrijke 

herstellingen moesten ondergaan. Deze ervaring, hoe bedroevend op zich zelve, leidde 

echter tot een ontwerp om ’s lands zeemacht op te voeren tot 20 schepen van 80, 28 van 

70, 24 van 60 en 24 van 50 stukken. Het omhelzen van dit plan, om de Republiek door 

eene vloot van 96 oorlogsschepen haren rang te doen behouden, was een heuglijk 

verschijnsel. En schoon de uitvoering alles behalve snel was, daar het aanbouwen der 

eerste 18 schepen maar langzaam voortging, zoo verblijdde het kiezen en inslaan van dien 

weg toch allen, die het bezit eener goede zeemacht op prijs stelden. Het ontwerp is te 

merkwaardiger, omdat men dit eene reeks van jaren steeds voor oogen hield en de 

Nederlandsche marine dien ten gevolge werkelijk, voor een tijd lang, nagenoeg tot het 

voorgestelde standpunt werd opgevoerd. 

Ten behoeve der Admiraliteiten was het last- en veilgeld weder verhoogd. Doch er kwamen 

ongelukkigerwijze bij het onderzoek naar den staat harer geldmiddelen bij vernieuwing vele 

misbruiken aan het licht, vooral te Rotterdam, waar de heer Kievit en anderen, ten gevolge 

van een rechterlijk vonnis, zelfs op onteerende wijze gestraft werden. Om de opbrengst der 

konvooien en licenten voor een gedeelte uit de handen der mindere ambtenaren te houden 

en de sluikerij te weren, besloten de Staten de helft dier middelen voor een zekeren tijd te 

verpachten, hetgeen volgens sommigen uitstekend aan het oogmerk beantwoordde, doch 

stellig geene duurzame verbetering aanbracht. Waartoe de geldverlegenheid der 

Admiraliteiten kon leiden, ondervond men tijdens den opstand van Monmouth in Engeland. 

Het verbod der regeering om hem hulp te verleenen, kon zonder oorlogsschepen in de 

zeegaten niet behoorlijk worden gehandhaafd. Een schip met voorraad, te Texel in beslag 

genomen, was bij gebrek aan voldoende bewaking toch uitgezeild. 

Eerst in 1686 kwam er meer leven bij de zeemacht toen het de bescherming des handels 

gold. De Algerijnen hadden, nadat het tractaat geëindigd en niet onmiddellijk vernieuwd 

was, eene menigte prijzen gemaakt. Hunne kaperschepen vertoonden zich in het Kanaal 

en in de Noordzee, tot dicht bij de Nederlandsche kust. Zij werden in de Engelsehe havens 

toegelaten en van benoodigdheden voorzien, waarover de Nederlandsche regeering zich 

beklaagde, hoewel deze nog kort geleden dien roovers juist hetzelfde had ingewilligd. 

Thans nam zij hare toevlucht niet tot tractaten, en ging zij tot meer afdoende maatregelen 

over. Nog in 1686 verscheen de Vice-Admiraal van Stirum met zes schepen nabij de 
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Spaansche kust, terwijl de Vice-Admiraal van de Putte met vijf andere zich in het Kanaal 

ophield. In het volgende jaar kruisten de Vice-Admiraal Almonde en de Schout-bij-nacht van 

Brakel, elk met vier schepen, bij de kusten van Portugal en Spanje, en was van de Putte 

met eene dergelijke taak in de Noordzee belast. Geen der Nederlandsche schepen was 

echter zoo gelukkig een enkelen Algerijn te veroveren. Men weet dit aan hunne 

onbezeildheid, die ook twee gewapende koopvaarders had belet, drie roofschepen, welke 

zij hadden afgeslagen, te achterhalen. 

 

Tot eer van Frankrijk moet worden gezegd, dat het omstreeks dezen tijd den overmoed der 

Barbarijsche staten met nadruk beteugelde. Jammer dat het kruisen van talrijke Fransche 

schepen in de Middellandsche Zee voortdurend aanleiding gaf tot allerlei gehaspel: nu over 

het saluut, dan over wat anders. Geen voorval dreigde een ernstiger keer te nemen, dan 

het aanhouden van twee Nederlandsche konvooiers, kort voor de komst van den Vice-

Admiraal van Stirum. Het waren de kapiteins Manard en van Ewijck, die met de Harderwijk 

en de Cornelia uit de Middellandsche Zee terugkeerende, door een Fransch eskader 

genoopt werden dit naar Cadix te volgen. Eene poging door de Nederlandsche kapiteins 

aangewend, om het bij nacht te ontzeilen, nog voor zij de gemelde haven bereikten, werd 

spoedig ontdekt en gaf aanleiding tot het plegen van vijandelijkheden. Kapitein Belisle, met 

de Marquis, achterhaalde toch de Cornelia, waarop van Ewijck, ondanks het verschil in 

strijdkrachten, zich met goeden uitslag, doch ten koste van zijn leven, verweerde tot dat 

andere Fransche bodems kwamen opdagen. Nu moesten de zijnen den verder hopeloozen 

strijd opgeven en voor de overmacht bukken, evenals Manard, wiens schip te gelijk door 

verscheidene bodems was aangetast. Verontwaardigd over zulk eene handelwijze, vroegen 

de Staten opheldering aan het Fransche hof, dat zich eensdeels beriep op de rechten der 

blokkade en anderdeels het gebeurde eenigermate verontschuldigde, waarmede de Staten, 

om des vredes wille, maar genoegen namen. Zij hadden dit echter nauwelijks gedaan, of de 

lang gevreesde oorlog stond voor de deur, en wel om redenen, die op het lot der Republiek 

een beslissenden invloed hadden. 

Karel II van Engeland was in 1685 opgevolgd door zijn broeder Jacobus II, die vroeger, als 

Hertog van York, meer dan eenmaal de Britsche vloot had gecommandeerd. De pogingen 

van Monmouth en anderen, om dien Katholieken vorst te verdrijven, waren mislukt en in 

bloed gesmoord. Maar nauwelijks was Jacobus hierin geslaagd, of zijne onderdanen 

begonnen een zeker wantrouwen tegen hem op te vatten, omdat hij blijkbaar zijne 

geloofsgenooten voortrok en de perken van het koninklijk gezag uitbreidde. Weldra 

openbaarde zich een algemeen misnoegen. Sommige Britten ontweken hun vaderland, 

wegens het verkorten hunner godsdienstige en staatkundige vrijheden, en velen sloegen 

het oog op den Prins van Oranje, den gemaal van ’s Konings oudste dochter en 

vermoedelijke opvolgster, die evenals hare eenige zuster in het Protestantsche geloof was 

opgevoed. 

Reeds in 1686 hadden eenige dier uitgewekenen, tot niet geringe ergernis van Jacobus, 

zich bij den Prins van Oranje vervoegd, hetgeen in den loop van het volgende jaar tusschen 

dezen en de misnoegden in Engeland zelf eene vrij levendige correspondentie deed 

ontstaan. Bij herhaling waarschuwde de Fransche gezant zijn meester tegen de plannen 

te ’s Gravenhage gesmeed, ofschoon de gegevens nog zwak waren. Op raad van Halifax, 
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had de Prins van Oranje geweigerd de binnenlandsche maatregelen van zijn schoonvader 

formeel goed te keuren. In December 1687 besloot men in de Republiek tot de uitrusting 

van twintig schepen, hetgeen de kooplieden, met het oog op de rooverijen der laatste jaren, 

luide toejuichten, en wat in het ergste geval toch wel niet beschouwd kon worden als eene 

dadelijke bedreiging van Engeland, dat zijne vloot nog onlangs had versterkt. Evenmin was 

de weigering der Staten, om zes Engelsche regimenten, die zij in dienst hadden, naar 

Engeland te zenden, behalve in het geval, waarin de overeenkomst hiertoe duidelijk 

verplichtte, als eene rechtstreeksche vijandelijkheid aan te merken. Nochtans broeide er 

iets, terwijl het billijk wantrouwen, door Jacobus zelf opgewekt, aanhoudend door uit 

Engeland ontvangen tijdingen werd gevoed. Welke plannen de Prins van Oranje hierop 

bouwde, doet weinig ter zake, daar zij blijkbaar eerst tot rijpheid kwamen, nadat zich de 

mare had verspreid, dat Engeland’s Koningin den 20sten Juni 1688 van een zoon was 

bevallen. 

Deze geboorte van een troonopvolger, die onder andere omstandigheden slechts stof tot 

blijdschap had moeten geven, was thans eene bron van bittere teleurstelling voor de 

misnoegde partij in Engeland, die verreweg het aanzienlijkste en talrijkste gedeelte der 

natie onder hare leden telde. Nu alle hoop op verbetering eensklaps verijdeld scheen, 

betwijfelde zij de waarheid van het gebeurde, bewerende dat Jacobus, om staatkundige en 

kerkelijke redenen, slechts een vreemd kind voor het zijne liet doorgaan. Van die loopende 

geruchten, droeg men aanvankelijk te ’s Gravenhage geene kennis; ten minste 

verhinderden zij niet, dat er eenige vreugde bedrijven plaats hadden en dat er voor den 

jongen Prins van Wallis openlijk gebeden werd. Dit was evenwel niet van langen duur, 

dewijl de Prins van Oranje, slechts weinige dagen later, anders werd ingelicht en zelfs eene 

uitnoodiging ontving, geteekend door zeven voorname Engelschen, om door zijne 

tusschenkomst aan den onhoudbaren toestand van hun vaderland een einde te maken. 

Moeielijk is het te bepalen, hoe ver de uitzichten van den Stadhouder op dat tijdstip reikten. 

Hij verklaarde zich vrij van alle bijoogmerken. Met zekerheid kon hij den lateren afloop 

zijner onderneming, bij het ontwerpen hiervan, ook kwalijk berekenen. Overleg en 

geheimhouding waren intusschen eerste vereischten. Hierom nam hij slechts een klein 

getal bekwame en invloedrijke mannen in zijn vertrouwen, onder welke de Raadpensionaris 

Fage), Nicolaas Witsen en twee andere burgemeesters van Amsterdam, alsmede de Wild, 

de Secretaris der aldaar gevestigde Admiraliteit. 

Vreemd genoeg, dat Lodewijk XIV, de belangstellende vriend van Jacobus, omstreeks 

denzelfden tijd een uitstekend voorwendsel aan de hand gaf tot het werven van troepen, 

dat anders opzien had moeten baren. Nu hij, in zijn twist over de opvolging in het 

aartsbisdom Keulen, dit met Fransch krijgsvolk liet bezetten, was er toch niets onnatuurlijks 

in, dat de Staten, beducht voor de veiligheid hunner grenzen, hunne landmacht wat 

versterkten. Zelfs wettigde het toenemend oorlogsgevaar de werving van 9000 man ten 

behoeve van ’s lands vloot. Het krijgsvolk verzamelde zich op de Mokerheide, van waar 

men het later gemakkelijk naar de zeeplaatsen kon overbrengen, nadat sommige Duitsche 

vorsten de zorg voor de grenzen der Republiek op zich genomen hadden. 

Door zijn gezant te ’s Gravenhage bleef Lodewijk vrij goed op de hoogte van hetgeen er 

voorviel. Hij was beter gediend van den Graaf d’Avaux, dan Jacobus van den Marquis van 

Albeville, wien het aan bekwaamheid of goede trouw ontbrak. Van het Fransche hof ontving 
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ook Jacobus zeer onrustbarende berichten, die hij echter aanvankelijk weinig telde. Eerst 

na 

de geboorte van den Prins van Wallis, liet hij de kusten van zijn rijk door een eskader onder 

Strikland bewaken, en tevens de bewegingen in de Nederlandsche havens gadeslaan, 

waarvan kapitein Shovel in Juli en September een en ander mededeelde. Meer dan al het 

overige moest het klimmend getal misnoegden, dat zich naar de Republiek begaf, den 

Koning gegronde bezorgdheid inboezemen. Hij liet daarom den 8sten September aan de 

Staten-Generaal opheldering vragen, hetgeen ’s anderen daags ook de Fransche gezant 

namens zijn meester deed, onder bijvoeging, dat een aanslag tegen Engeland onmiddellijk 

eene vredebreuk met Frankrijk ten gevolge zou hebben. Dit was duidelijk genoeg. Maar de 

gevraagde ophelderingen gaven ruime stof tot praten en schrijven, waardoor een tijd 

verliep, dien men hier te lande niet verspilde. Toen Jacobus in October eindelijk de 

zekerheid had, dat het hem gold, dien ten gevolge zijne vloot versterkte en het bevel 

hierover aan Lord Dartmouth, een bekend koningsgezinde, opdroeg, waren de 

toebereidselen in de Republiek zoo goed als gereed. 

Sedert Mei had zich het gemelde eskader van omstreeks twintig schepen voor de Maas 

opgehouden, onder den Luitenant-Admiraal C. Evertsen, over wiens verrichtingen in West- 

Indië en Noord-Amerika vroeger gesproken is. Slechts eene wijle had deze in Augustus zijn 

post moeten verlaten, om eene Oost-Indische retourvloot af te halen, die men, benoorden 

Schotland om, te gemoet zag. Den 20sten September kreeg de bevelhebber van het 

inmiddels versterkte eskader onverwacht den last zich in alle stilte met den Vice-Admiraal 

Almonde naar                   's Gravenhage te begeven, waar de Prins hun, in een geheim 

onderhoud, iets van zijne plannen schijnt te hebben medegedeeld. Tevens vernamen de 

beide vlagofficieren, dat het opperbevel over de vloot, om gewichtige redenen, tijdelijk aan 

een vreemdeling zou worden opgedragen. Aangenaam klonk dit bericht hun zeker niet in de 

ooren, maar het was verstandig zoodoende de nationale lichtgeraaktheid der Britten te 

sparen, die sedert de dagen der Noormannen uiterst gevoelig zijn voor al wat naar eene 

invasie zweemt. Tegen den persoon van Arthur Herbert, op wien de Prins zijne keuze had 

gevestigd, konden de Nederlandsche officieren geen bezwaar hebben. Hij had lang bij de 

Britsche zeemacht gediend en was nu bij den Koning in ongenade gevallen, omdat hij 

geweigerd had, als lid van het Parlement, voor het afschaffen der Test-acte te stemmen. Op 

het verlangen van den Prins, was hij in het begin van Juli te ’s Gravenhage gekomen, waar 

hij ook de uitnoodiging der zeven Engelsche heeren had overhandigd. 

Nadat vele oorlogsschepen in gereedheid gebracht, transportvaartuigen gehuurd en andere 

voorloopige maatregelen genomen waren, met behulp der gelden, hem bij wijze van 

voorschot verstrekt, vroeg de Stadhouder, die enkele leden der hooge regeering had 

voorbereid, de rechtstreeksche medewerking der Staten-Generaal. In de volle vergadering 

verklaarde hij, dat het belang van de Gereformeerde Religie, van de Republiek en van hem 

zelven zijne tusschenkomst in Engeland vereischte. Hij wilde noch den Koning onttronen, 

noch het rijk veroveren, maar slechts de bijeenroeping van een vrij Parlement uitwerken. 

Hiertoe riep hij de hulp der Staten-Generaal in, met de verzekering, dat hij alleen in zijn 

eigen naam en in dien zijner gemalin zou handelen. Hij twijfelde niet, of de Staten zouden, 

uit dankbaarheid jegens hem, dit verzoek inwilligen. En zij deden het; want zij namen den 
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8sten October een geheim besluit om den Prins van Oranje zoo te land als te water met volk 

en schepen bij te staan. 

Nu kon men de toebereidselen met verdubbelden ijver voortzetten. Half October lagen 47 

oorlogsschepen en fregatten, 10 branders, 7 adviesjachten en meer dan 300 

transportschepen gereed, waarbij later nog 60 of 70 pinken kwamen. De troepen werden, 

ten deele langs de Maas, naar Goeree gebracht, en ten deele naar Texel, van waar zij met 

de aldaar liggende schepen uitzeilden, om zich bij het gros der vloot te voegen. De 

tegenwoordigheid eener legermacht, waarop hij des noods kon rekenen, had de Prins van 

zijn kant bedongen. Omstreeks 15.000 man, die hij medenam, vormden zeker eene niet 

onbeduidende macht, die echter niet geëvenredigd was aan de kwade bedoelingen, welke 

sommigen hem toedichtten. Zoo werkelijk de Britsche natie hem riep, dan zou hij dit 

krijgsvolk spoedig kunnen ontberen; zoo niet, dan moest het zijn persoon behoeden. Met 

eigen oogen wilde hij zich van de heerschende stemming overtuigen.Het was trouwens van 

een zoo koel berekenend staatsman, als Prins Willem III, niet te verwachten, dat hij, als de 

eerste de beste gelukzoeker, eene onverantwoordelijke roekeloosheid zou begaan. 

Den 26sten October nam de Stadhouder een aandoenlijk afscheid van de Staten-Generaal, 

de Staten van Holland, de leden der Admiraliteiten en andere regenten. Hij begaf zich 

vervolgens naar Hellevoetsluis en den Briel, waar hij zich den 28sten met den Luitenant-

Admiraal Bastiaensze, den Vice-Admiraal van Stirum en eenige voorname Engelschen op 

het fregat Den Briel (30) inscheepte. Denzelfden dag gaven de Staten-Generaal aan de 

vreemde hoven kennis van de redenen, waarom zij den Prins van Oranje bijstand hadden 

verleend. Hunne verklaring en de declaration, op naam van den Prins zelven verspreid, 

strookten geheel met hetgeen in de vergadering van den 8sten October als het doel van den 

tocht was opgegeven. 

Reikhalzend zagen de Britten uit naar de schepen, die uit het oosten moesten opdagen. 

Niet zonder bekommering vernamen de Nederlanders, dat zij den 29sten en 30sten October 

waren vertrokken. Welke aandoeningen moest het in Engeland en de Republiek opwekken, 

toen de vloot, twee dagen later, door storm verstrooid, zich weer voorgaats liet zien en 

grootendeels in de havens terugkeerde. Men kwam echter gelukkig met den schrik vrij, 

daar de schade niet belangrijk was, ofschoon men het om licht te bevroeden redenen 

verkieslijk vond, de overdreven geruchten niet onmiddellijk te wederleggen. Reeds den 

10den en 11den November kon dezelfde vloot andermaal in zee steken. 

Thans begunstigde een oostenwind de onderneming. Het oorspronkelijke plan om 

noordwaarts te stevenen, liet men, om welke reden dan ook, varen en zette den koers 

rechtstreeks naar het Kanaal. Hier moet die vloot van nagenoeg vijfhonderd zeilen, vooral 

den 13den November bij het passeeren der Hoofden, volgens een ooggetuige, een prachtig 

schouwspel hebben opgeleverd. Maar de schoone gelegenheid ware haar bijna noodlottig 

geworden. Voortgestuwd door een gunstigen wind, ontdekten de vlotelingen in den morgen 

van den 15den met ontsteltenis, dat zij door eene vergissing van een der kundigste 

Engelsche loodsen, die zich aan boord van het eerste schip bevond, tot Goudstaart 

genaderd, en dus Torbay, de plaats hunner bestemming, voorbij gezeild waren. Hun 

toestand was uiterst bedenkelijk, daar men het niet geraden vond zooveel westelijker dan 

Torbay te landen, en nochtans bezwaarlijk in den wind tot laatstgenoemde plaats zou 

kunnen opwerken, eer de Engelsche vloot, die inmiddels was uitgeloopen, alle verdere 
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ondernemingen door hare tegenwoordigheid kon verhinderen. Juist op dit tijdstip liep echter 

de wind naar het zuiden, hetgeen de onzen in de gelegenheid stelde Torbay te bereiken en 

nog denzelfden dag een aanvang te maken met de landing, die zij ’s anderen daags 

volbrachten. Wat hun zoo uitstekend te pas kwam, belemmerde natuurlijk de Engelsche 

vloot, die wel iets naderde, doch vervolgens door storm beloopen, te Portsmouth weder 

binnenviel. 

Ongetwijfeld had deze meer kunnen doen, indien men den raad gevolgd had van hen, die 

haar vroeger wilden uitzenden, om elke macht, die met een vijandelijk oogmerk naderde, te 

bestrijden. Nu zij op voorstel van Strikland en Dartmouth en met goedvinden van Jacobus 

zelven te Gunfleet was gestationneerd, om het geschikte tijdstip af te wachten, had de 

oostenwind haar binnengehouden, en had zij de Nederlandsche ongehinderd moeten laten 

passeeren. Dit was zeker niet allen ongevallig; want er bevonden zich ook op de Britsche 

vloot vele misnoegden. Doch onder de zeelieden bezat Jacobus, die hen zoo menigmaal 

had aangevoerd, een betrekkelijk grooten aanhang. Bovendien was de opperbevelhebber, 

schoon geen blind werktuig van den vorst, een oprecht en geacht voorstander van diens 

zaak. Er bestaat dus geene reden om aan te nemen, dat hij een dertigtal groote schepen, 

die onder de landingsvloot eene schromelijke verwarring konden aanrichten, 

voorbedachtelijk en uit vrije keuze werkeloos hield. Zijne gehechtheid aan ’s Konings zaak 

deed hem eerlang zijn ambt verliezen, en bleef voortduren, nadat hij oogenschijnlijk had 

berust in de gewichtige gebeurtenissen, die nu volgden. 

Na de landing van Willem III, nam alles voor Jacobus een ongunstigen keer. Met eene 

indrukwekkende meerderheid verklaarden zich de Britten voor den Prins van Oranje, onder 

wiens banier zich ook weldra een gedeelte van de koninklijke troepen schaarden. Op de 

aanvankelijk trouw geblevenen viel weinig te rekenen. Dezelfde stemming openbaarde zich 

vervolgens onder de bemanning der vloot. Reeds op den weg naar Salisbury, ontving de 

Prins de verzekering, dat vele zeeofficieren hem genegen waren. Zoowel een schrijven van 

hem zelven aan Lord Dartmouth en het personeel der vloot, als eene vroegere uitnoodiging 

van Herbert aan zijne wapenbroeders, had thans de beoogde uitwerking. 

Inmiddels drong de Prins van Oranje, met eene aanhoudend toenemende macht, dieper 

landwaarts in. Vruchteloos deed hij inderdaad gematigde voorstellen, om zijn schoonvader 

zoo mogelijk nog te redden. Den 29sten December bereikte hij Londen, waar hij zijn intrek 

nam in het paleis van St. James. Ongerekend de gedachten aan eigen grootheid, die thans 

onwillekeurig bij hem moesten oprijzen, was zijne stelling uiterst moeielijk tusschen een 

volk, dat hij kwam verlossen, en een vorst, dien hij niet wilde onttronen. Hierin bracht 

Jacobus zelf verbetering, door zich op de vlucht te begeven. In de eerste dagen van 

Januari 1689 landde hij op de kust van Frankrijk, waar zijne gemalin met den Prins van 

Wallis reeds vroeger was aangekomen en de gansche koninklijke familie een gastvrij 

onthaal vond. Die vlucht van Jacobus bespoedigde den loop der zaken niet weinig, dewijl 

men haar in Engeland als een vrijwilligen afstand beschouwde. Onder die omstandigheden 

beraadslaagde eene Conventie, samengesteld uit gewezen parlementsleden, over hetgeen 

nu te doen stond, waaraan de Prins van Oranje geen deel nam. Eerst toen men, na veel 

overleg, de meening had geuit, of het niet wenschelijk ware hem, als Regent, of zijne 

gemalin, de rechtmatige opvolgster, als Koningin aan te stellen, liet ook hij zijn gevoelen 

hooren, hetwelk hierop nederkwam, dat hij noch Regent, noch slechts gedurende het leven 
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zijner gemalin, Koning wenschte te zijn; dat hij de kroon zou aannemen, bijaldien de 

Conventie hem die voor zijn leven opdroeg, en anders tevreden over hetgeen hij gedaan 

had, naar de Republiek zou terugkeeren. Dit schijnt beslissend geweest te zijn; want de 

Conventie, die bovenal de nationale vrijheden wilde verzekeren, besloot van de geregelde 

erfopvolging af te wijken door Willem van Oranje en Maria tot Koning en Koningin van 

Engeland te verklaren, met het recht van overleving. Overeenkomstig dit besluit, bood zij 

den Prins en diens gemalin den 23sten Februari 1689 de kroon aan, welke beiden 

aanvaardden, ofschoon de eerste, ten einde toe volhield, dat hij oorspronkelijk niets had 

bedoeld, dan wat zijne declaratie behelsde. Schotland volgde eerlang het voorbeeld van 

Engeland, doch Ierland bleef, vooral om kerkelijke redenen, de zaak van Jacobus nog een 

tijd lang aankleven. 

Het zal wel niet noodig zijn hierbij te voegen, met welk eene opgetogenheid men dit alles in 

de Republiek vernam. Sommige tegenstanders van het stadhouderlijk gezag mochten zich 

teleurgesteld vinden, toen de Prins zijne waardigheden in de Republiek niet nederlegde; 

doch zij maakten eene kleine minderheid uit. Hoe ingenomen de menigte was met het 

gebeurde, bleek uit de vreugdebedrijven, die overal plaats hadden. Te recht hield men het 

er voor, dat een deel van den glans, welke thans den Stadhouder omstraalde, op de 

Republiek zou terugkaatsen, die hem de middelen had verschaft om Engeland te bevrijden. 

De nadeelen, die er later uit voortvloeiden, kon men niet zoo dadelijk voorzien; des te meer 

hoopte men op de praktische voordeelen, welke de Stadhouder der Republiek in zijne 

nieuwe waardigheid zou kunnen aanbrengen. Hij verzekerde haar al aanstonds van zijne 

voortdurende belangstelling, en was inderdaad levenslang met hart en ziel aan het land 

zijner geboorte gehecht. Dat hij zoodoende te veel Nederlander bleef, was echter eene van 

de voornaamste grieven der Britten tegen hun nieuwen Koning, en eene der bronnen van 

het wantrouwen, dat zich spoedig openbaarde. 

Onmiddellijk na de landing van Willem III in Engeland, had Lodewijk XIV, die zich tot 

beschermer van Jacobus opwierp, der Republiek den oorlog verklaard. Zonderling echter, 

dat hij in September had laten aankondigen, dat hij eene expeditie tegen Engeland als 

eene reden tot oorlog zou beschouwen, en dat nu in de oorlogsverklaring, welke hij den 

26sten November deed overreiken, met geen enkel woord van den ganschen tocht werd 

gerept, maar wel van de houding, welke de Staten, evenals andere mogendheden, in de 

Keulsche zaak hadden aangenomen. 

 


