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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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                                           HOOFDSTUK XXXIV. 

 

Oogmerk van Willem III. — Nadere overeenkomsten tusschen de Republiek en Engeland. - 

Het Zeeuwsche admiraalschip verongelukt. — Groot-Verbond. — Blokkade der Fransche 

kust. — Zeeslag bij Bevesier in 1690. — Latere bedrijven en zeerampen. —  

Moeielijkheden over het handelsverbod. — Rechtsgeding van den Britschen 

opperbevelhebber. 

 

“Wy hopen mede, en sullen het aen de eene en aen de andere sijde daertoe soecken te 

dirigeren, dat gedurende onse Regeeringe tusschen onse Koninekrijcken en de 

Vereenighde Nederlanden meer ende meer mag aengroeyen ende worden geëstablisseert 

een oprechte ende vertroude goede Intelligentie en werden gemaeckt en onderhouden een 

onverbreeckelijcke Verbintenisse ende Vrundschap tusschen wedersijts Ingesetenen ende 

Onderdanen, tot Verseeckeringe van de Rust en Vrede in beyder Landen, mitsgaders tot 

beveylinge en maintien van de ware Protestantsche Religie.”  

— Zoo schreef de Prins van Oranje den 22sten Februari, terwijl hij den Staten aanstonds 

kennis gaf van het besluit der Conventie, om hem de kroon op te dragen. Deze woorden 

behelsden een programma, dat hij sedert nimmer uit het oog verloor: nauwe vereeniging 

tusschen de Republiek en Engeland, die in het kerkelijke en staatkundige tegenover 

Frankrijk een gemeenschappelijk belang te verdedigen hadden. Nadat andere 

mogendheden waren toegetreden, welker belangen in het kerkelijke niet met die van 

Engeland en Nederland strookten, ontwikkelde het plan zich tot eene poging, om met 

vereende krachten Frankrijk’s overwicht te fnuiken. Afgescheiden van den verkregen 

uitslag, schonk het Willem III de gelegenheid zich een onsterfelijken naam te maken door 

het overleg, waarmede hij alle partijen, met hare vaak tegenstrijdige inzichten, tot het 

hoofddoel wist te bepalen; door het beleid, waarmede hij, als het middelpunt der 

Europeesche politiek, hare voornaamste draden gedurende eene reeks van jaren in 

handen hield. Uit dit oogpunt is hij zeker een der merkwaardigste personen van den 

nieuweren tijd. 

Slechts weinig dagen na de vlucht van Jacobus, had de Prins van Oranje den Franschen  

gezant te Londen gelast, binnen vier en twintig uren Engeland te verlaten. Het was dus te 

vermoeden, dat de Staten, wien de vrede al weken te voren door Frankrijk was opgezegd, 

niet lang alleen zouden staan. Uit dien hoofde zonden zij in Januari 1689 de heeren Witsen, 

Odijk en Dijkvelt naar Engeland, en in de volgende maand nog eenige leden der 

Admiraliteit, omdat in de eerste plaats over de uitrusting eener vloot zou gehandeld worden. 

Kort na zijne troonsbeklimming, had Willem III als zijn gevoelen uitgesproken : „dat de 

wapenen van den coninc van Vranckrijck geen grooter diversie sal connen werden 

gegeven, als door een magt te water, die de syne sal surpasseren.” 

Op grond van oude tractaten en overeenkomstig het gevoelen der Staten-Generaal, stelde 

men den 29sten April vast, dat Engeland 50 oorlogsschepen, 15 fregatten en 8 branders 

zou leveren, te zamen met 17.155 man, de Republiek daarentegen 30 schepen, 9 fregatten 

en 4 branders, met eene bemanning van 10.572 koppen. Wanneer deze macht gedurende 
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twaalf maanden werd in dienst gehouden, begrootte men de kosten voor de Republiek op 

4.932.264 gld. 

Veel gehaspel was er over de onderlinge verhouding van de officieren van beide partijen. 

Witsen schreef zelfs het vertrek van de leden der Admiraliteit, vóór de beslissing, 

hoofdzakelijk toe aan hun verlangen om zich hieraan te onttrekken. Hij beklaagde zich, dat 

hij zoo goed als alleen stond. De bepaling, dat een Britsch officier over elke vereenigde 

macht het opperbevel zou voeren, leverde echter minder bezwaren op, dan het regelen der 

gemeenschappelijke krijgsraden, dat eindelijk nagenoeg geheel naar den zin der Britten 

geschiedde. Hunne vlagofficieren en zelfs hunne kapiteins, zoo deze tegenwoordig waren, 

moesten altijd aan het hooger einde der tafel zitten. Als de zaak, die te behandelen was, 

een persoon gold, zou de krijgsraad uit officieren van eene of van beide natiën worden 

samengesteld, naar gelang de betrokken persoon in den dienst van eene of van beiden 

was. Uit deze overeenkomst, waarbij de Koning, die zelf met allerlei belemmeringen te 

kampen had, den Britten toegaf, sproten later voor de Nederlandsche zeeofficieren vele 

onaangenaamheden voort. 

Wegens de gemelde beraadslagingen, gepaard met de late terugkomst der schepen, die 

aan de expeditie hadden deelgenomen, en de schaarschheid der geldmiddelen, na de 

onlangs gedane uitschotten, konden de Nederlandsche schepen zich eerst in Juni en Juli 

met de Britsche vereenigen. Voor dien tijd hadden deze, onder het bevel van Herbert, bij de 

Bantry-baai eene ontmoeting gehad met een Fransch eskader onder Chateaurenaud, 

hetwelk de plannen van Jacobus, die zich in Ierland bevond, moest ondersteunen. Het 

gevecht, waaraan de Franschen meer waarde hechten, dan de Britten, beteekende 

inderdaad niet veel, ofschoon Herbert, na zijne terugkomst te Portsmouth, er zijne 

verheffing tot Graaf van Torrington aan te danken had. In weerwil van dit blijk van 

koninklijke goedkeuring, is het te betwijfelen, of hij wel alle hoedanigheden bezat, die hem 

tot een waardig opperbevelhebber der vereenigde zeemacht konden maken. Zeker was hij 

dikwijls afwezig tot eigen vermaak, waarom men hem, met zinspeling op den hem 

verleenden titel, thans spottenderwijze Tarry-in-town noemde. 

Gansch onbeduidend waren de verrichtingen der zeemacht, ook nadat de Luitenant-

Admiraal C. Evertsen zich met de Nederlandsche schepen bij de Britsche had gevoegd. 

Onder het opperbevel van Torrington, zeilde de vereenigde vloot naar de bocht van 

Frankrijk, waar zij te vergeefs Tourville, met een Fransch eskader uit Toulon, van Brest 

poogde af te snijden, het vervolgens niet doenlijk vond iets tegen die haven te ondernemen, 

en niet eenmaal belette, dat Tourville nog met een eskader naar Ierland vertrok. Slechts 

één Engelsch schip ontmoette, bij de Sorlings, één der schepen van dit eskader en bevocht 

het met een ongunstigen uitslag. Nu zich evenwel de gelegenheid aanbood tot het 

opsporen van Tourville zelf, zeilde de vereenigde vloot naar het Kanaal, om bier en water in 

te nemen. Niet lang daarna werd zij, uithoofde van het gevorderde jaargetijde ontbonden, 

hoewel de meeste schepen, met verschillende bestemming, in dienst bleven. Van de 

Nederlandsche, zouden 15 onder Almonde, met een gelijk aantal Britsche, naar de straat 

van Gibraltar en de Middellandsche Zee stevenen, en 9 andere, onder Callenburg, met 25 

Britsche in het Kanaal blijven. Slechts zeven schepen, waaronder dat van den Luitenant-

Admiraal Evertsen, keerden huiswaarts. 
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Hoe aangenaam dit laatste, vooral met het oog op de bezwaren eener wintervloot in het 

Kanaal, den opvarenden mocht zijn, zoo waren echter niet allen te benijden; want de 

Walcheren (70), het vlaggeschip van Evertsen, stootte bij het binnenkomen te Vlissingen 

tegen het havenhoofd, sloeg om en zonk onmiddellijk. Het is te begrijpen, dat zulk eene 

ramp nog al opspraak verwekte. Slechts de tusschenkomst van den Stadhouder behoedde 

den Luitenant-Admiraal tegen ernstige gevolgen. 

Van de ondernemingen ter zee in 1689 kon men dus waarlijk niet zeggen: eind goed, al 

goed. Sommigen achtten het zelfs onverklaarbaar, dat eene zoo aanzienlijke vloot den 

ganschen zomer niets gedaan, ja niet eenmaal de kusten van Ierland goed bewaakt en den 

Franschen door eene landing wat afleiding gegeven had. 

Intusschen waren de staatslieden ijverig in de weer geweest, om alles tot een hardnekkigen 

oorlog voor te bereiden. De Staten-Generaal hadden den 9den Maart de oorlogsverklaring 

van Lodewijk XIV met een dergelijk stuk beantwoord, waarin zij zich o. a. beklaagden over 

de „sware equipagiën ter zee,” waartoe de Koning hen in de laatste jaren had genoopt. Zij 

vaardigden te gelijk een plakkaat uit, waarbij zij den ingezetenen der Republiek allen 

handel op Frankrijk, en den onzijdigen slechts dien in contrabande verboden, onder welken 

naam zij de scheepsmaterialen niet uitdrukkelijk begrepen. Zij vermaanden alle 

belanghebbenden, zoo veel mogelijk de ruime zee te houden, ten einde elke verdenking 

van zich te weren. Het varen met dubbele of onvoldoende scheepspapieren zou de 

verbeurdverklaring van schip en lading na zich sleepen. Wie een schip, uit Frankrijk 

verwacht of derwaarts bestemd, hier assureerde, zou gestraft worden met eene boete, 

gelijk aan de verzekerde waarde. Voorts hadden de Staten door een verdrag met den 

Keizer, die reeds met Lodewijk in oorlog was, den grond gelegd tot het later zoo vermaarde 

Groot-Verbond, terwijl zij het geheele jaar in Engeland onderhandelden over de wijze, 

waarop men den gemeenschappelijken vijand zou bestrijden. 

In Mei 1689 verklaarde de Koning van Groot-Brittanje insgelijks den oorlog aan Lodewijk, 

die het aantal zijner bestrijders ook met Spanje zag vermeerderen en op de declaratie van 

Willem III met een vrij curieus stuk antwoordde, waarin hij dezen een overweldiger noemde, 

van wien hij gehoopt had, dat alle eerlijke lieden een afschrik zouden hebben. Wel verre 

van die hoop te vervullen, schaarden andere mogendheden zich meer en meer om den 

Koning van Groot-Brittanje, die zich in December met de Staten-Generaal en den Keizer 

verbond. 

Tot het bespreken der voorwaarden, was de heer Schimmelpenninck in Juni uit de 

Republiek naar Engeland vertrokken, waar hij met de heeren Witsen, Odijk en Dijkvelt, 

alsmede den gewonen ambassadeur van Citters, die er al waren, de Staten-Generaal 

buitengewoon moest vertegenwoordigen. Hoogst gewichtig waren de onderhandelingen, 

welke de genoemde heeren met eenige Britsche gemachtigden voerden. Nadat zij al eenig 

bezwaar hadden geopperd tegen de voorgestelde bepaling, dat beide mogendheden niet 

dan te gelijk vrede zouden sluiten, kwam een ander punt van geschil, hetwelk een beginsel 

gold. De Engelschen, die in oorlogstijd bijna alles geoorloofd vinden, wat den vijand kan 

schaden, drongen er namelijk op aan, dat men den onzijdigen niet alleen den handel in 

contrabande, maar ook allen handel op Frankrijk zou verbieden. Te vergeefs beriep Witsen 

zich op de gebruiken en de verplichtingen der Republiek, tot dat hij eindelijk, in overleg met 

Heinsius, die inmiddels tot Raadpensionaris van Holland benoemd was, toegaf en de 
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overeenkomst met bevende hand toekende. Ook van Citters moest voor de meerderheid 

zwichten. 

Reeds voor de teekening van het tractaat, hadden de Engelschen de geheele Fransche 

kust in staat van blokkade gesteld. Nu verklaarden ook de Staten-Generaal, met prijsgeving 

van een Nederlandsch beginsel, dat zij, evenals de Koning van Groot-Brittanje, het 

personeel hunner vloot hadden bevolen, alle havens en baaien van den Allerchristelijksten 

koning te sluiten en alle schepen, naar Frankrijk bestemd of met Fransche goederen 

geladen, aan te houden, waar deze zich mochten bevinden. Alleen die schepen, welke nog 

onbekend met den inhoud van dit plakkaat waren uitgezeild, zou men eenvoudig afwijzen, 

en bijaldien zij uit eene Fransche haven kwamen, tot het terugbrengen hunner lading 

nopen. Alle aanhoudingen, die op grond van dit plakkaat rechtmatig geoordeeld werden, 

zouden het verlies van schip en lading ten gevolge hebben. 

Zweden en Denemarken, die er als neutrale mogendheden vooral door bedreigd werden, 

kwamen tegen die louter fictieve blokkade op, en wisten later door eene flinke houding 

eenige veranderingen te bewerken. Zij ondervonden nadeelen genoeg van de verschillende 

voorschriften, welke de oorlogvoerende mogendheden, bij gemis van algemeen gevolgde, 

ieder voor zich gaven. Frankrijk, vroeger zeer gematigd, had in 1681 en 1689 ook wetten 

gemaakt, die met de bestaande overeenkomsten niet strookten. Hoe onbillijk de Britten op 

het punt van zeerecht zelfs tegen hunne vrienden waren, bleek uit de wijze, waarop zij zich 

het recht aanmatigden uitspraak te doen over de prijzen door Nederlanders in Engelsche 

havens opgebracht, zich beroepende op hunne landswetten, die meer gezag hadden, dan 

alle door den Koning gesloten tractaten. Is het wonder, dat Willem III begon te lachen, toen 

de Nederlandsche gezanten hem eens ter loops vroegen, of er geene kans zou bestaan 

voor het intrekken der Acte van Navigatie? 

Noch bij het sluiten der overeenkomst, noch door volledige en prompte afdoening der 

voorschotten, toonden de Britten zich dankbaar voor de inderdaad edelmoedige hulp, die zij 

van de Republiek hadden ontvangen. 

Tegen het einde van 1689 zonden de Staten-Generaal den heer de Wild naar Engeland om 

de uitrusting van het volgende jaar te bespreken, die men voor de Republiek, evenals 

vroeger, op 30 schepen, 9 fregatten en 4 branders vaststelde, welk getal de onzen tot eigen 

veiligheid nog met enkele bodems vermeerderden. Van eene vloot van 30 Nederlandsche 

en 50 Britsche schepen was het nu billijkerwijs te verwachten, dat zij bestand zou wezen, 

tegen elke macht, die Lodewijk XIV kon uitzenden. Maar zij was ongelukkig niet bijeen op 

het tijdstip, waarop zij moest handelen. 

In Maart 1690 vertrok de Vice-Admiraal Almonde, vereenigd met een Engelsch eskader 

onder Russell, hetwelk de bruid van den Spaanschen Koning moest overbrengen. Na dit 

gedaan te hebben, keerde Russell met eenige Britsche en Nederlandsche schepen terug, 

de zorg voor de koopvaarders, die zich insgelijks bij de oorlogsvloot bevonden, overlatende 

aan een vereenigd eskader onder Killegrew en Almonde, die tevens zoo mogelijk moesten 

verhinderen, dat zich weder een Fransch eskader uit Toulon naar Brest begaf. Zij werden 

echter door een storm beloopen, waarin het Nederlandsche schip de Ridderschap (66) 

verging en de Vrijheid (72) zooveel schade bekwam, dat het vooreerst geen dienst kon 

bewijzen. Dien ten gevolge waren niet alle schepen gereed, toen de bevelhebbers den 

22sten Mei vernamen, dat Chateaurenaud met het bewuste eskader uit Toulon in aantocht 
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was. Toch staken zij in zee om hem den weg te versperren, hetgeen hun evenwel niet 

gelukte, dewijl de Fransche bevelhebber den strijd ontweek en zich door kracht van zeilen 

aan de vervolging onttrok. Dat hij zoodoende onverlet te Brest aankwam, had een 

overwegenden invloed op het lot der hoofdvloot, waar hij met zijne schepen op het 

beslissende oogenblik tegenwoordig was, terwijl Almonde en Killegrew met de hunne te 

laat opdaagden. 

Nog in een ander opzicht had de fortuin het plan van Lodewijk XIV begunstigd, daar eene 

vloot van 36 oorlogsschepen, die in Maart vele transportvaartuigen, ter ondersteuning van 

Jacobus, naar Ierland had geleid, reeds in het begin van Mei weder behouden te Brest was 

aangeland, om vereenigd met de schepen uit Toulon en andere, de aanzienlijke macht te 

vormen, welke Lodewijk XIV dit jaar in zee wenschte te brengen. 

Daarentegen was zelfs het eskader van Shovel, dat in April op de kusten van Ierland 

gekruist en in Juni Willem III overgevoerd had, niet eenmaal tegenwoordig, toen de Graaf 

van Torrington den 2den Juli op de reede van St. Helens ten anker liggende, eensklaps 

vernam, dat eene talrijke Fransche vloot zich in het Kanaal bevond. 

Geen wonder dat hij aarzelde met 35 Britsche en eenige Nederlandsche schepen, die eerst 

twee dagen later tot 22 aangroeiden, een strijd te wagen tegen minstens 75 Fransche 

bodems, die onder het bevel van den Graaf de Tourville met een gunstigen wind naderden. 

Hoe men denke over het later gedrag van den Britschen bevelhebber, er bestaat geene 

reden hem te verwijten, dat hij wel uitliep, doch evenals Tromp en andere bevelhebbers, 

wier trouw en dapperheid boven allen twijfel verheven zijn, aanvankelijk voor de overmacht 

week, om deze in een nauwer vaarwater of in de nabijheid van banken met voordeel te 

kunnen bestrijden. Zijne bewering, dat hij, door tijd te winnen, misschien de komst van 

Killegrew en Almonde zou kunnen afwachten, is bovendien niet van allen grond ontbloot. 

Terwijl beide vloten wegens den wind, die inmiddels naar het oosten was geloopen, 

laveerende meer en meer de Hoofden naderden, spoorden de gouvernementen hunne 

opperbevelhebbers tot den strijd aan. Den 7den Juli ontving Tourville van den Marquis de 

Seignelay, die zijn vader Colbert in het bestuur der Fransche marine was opgevolgd, een 

bevel, waaraan hij echter om redenen, die hem voldoende toeschenen, geen gehoor gaf. 

Twee dagen later kreeg ook Torrington een brief van Koningin Maria, waarin deze, tijdens 

de afwezigheid van haren gemaal met het bestuur der zaken belast, hem tot het gevecht 

aanmaande. 

Men wachtte in Engeland ieder oogenblik het uitbreken eener samenzwering, welke de 

Franschen door hunne nabijheid moesten begunstigen, en zag dus met schrik, hoe de 

vloot, waarop de hoop der welgezinden was gevestigd, het Kanaal ruimde. Dit bewoog de 

Koningin, onder den indruk van het bericht, dat te Fleurus door de bondgenooten met 

nadeel gestreden was, haren Admiraal den gemelden brief te schrijven, dien hij als een 

stelligen last beschouwde. 

Den10den Juli, bij het aanbreken van den dag, ging Torrington, die wegens den nog altijd 

heerschenden oostenwind naar  goedvinden kon naderen, met de vloot der bondgenooten 

onder zeil. Op dit tijdstip waren de Franschen echter niet gereed, daar Chateaurenaud met 

zijn eskader schier even ver van de hoofdmacht, als van de bondgenooten verwijderd lag. 

Maar dezelfde wind, waarmede deze op hem afkwamen, schonk hem de gelegenheid zich 

nog in tijds met Tourville te vereenigen, zoodat de Fransche vloot, op de hoogte van 
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Bevesier (Beachy- head), behoorlijk in linie geschaard lag, eer de Nederlandsche en 

Britsche schepen omstreeks acht uren in den voormiddag zich tot den aanval gereed 

maakten. 

Ten gevolge van een sein des opperbevelhebbers aan de beide eskaders, die als voor- en 

achterhoede de einden zijner linie vormden, naderde Evertsen, die met de Nederlandsche 

schepen de voorhoede uitmaakte, de Fransche vloot, waartegen hij reeds te negen uren 

het vuur kon openen. Volgens zijne eigene verklaring, bevocht hij met zijn eskader dat van 

Chateaurenaud, gedurende den voormiddag, niet zonder vrucht, schoon hem en den zijnen 

voortdurend een dreigend gevaar boven het hoofd hing, dat sommigen aan een misslag 

van hem zelven wijten. De voorste schepen van zijn eskader lagen namelijk niet tegenover 

de uiterste schepen der Fransche linie, die nu de gelegenheid konden zoeken eenige 

Nederlandsche bodems te enfileeren of hen tusschen twee vuren te brengen. Slaagde 

Villette, wien dit werkelijk door Chateaurenaud was opgedragen, hierin niet ten volle, dan 

strekten zijne manoeuvres toch om het Nederlandsche eskader zeer te bemoeielijken, 

terwijl de meeste schepen daarvan het om andere redenen al hard genoeg te 

verantwoorden hadden. Een blik op het overige gedeelte der vloot zal dit voldoende 

ophelderen. 1) 

Slechts een half uur later dan Evertsen, had Delavall met de Britsche achterhoede het 

tegenovergestelde einde der Fransche linie aangetast, waar hij, ten minste aanvankelijk, 

vrij ernstig en niet zonder gunstigen uitslag vocht. Daar zijn eskader ook de achterste 

schepen bezig hield, verkeerde het niet in gevaar om van dien kant verdubbeld te worden, 

hetgeen alleen kon geschieden, wanneer Fransche schepen van de andere zijde der 

achterhoede of van het centrum zich tot dit einde buiten de linie begaven. Er was toch eene 

ontzaglijke ruimte tusschen de eskaders van Evertsen en Delavall, waar de Fransche 

schepen schier werkeloos lagen, omdat slechts nu en dan sommige bodems van het 

centrum der vereenigde vloot iets tegen hen beproefden, zonder evenwel meer, dan tot op 

een half kanonschot afstand te naderen. Torrington deed het, zooals men later voorgaf, 

omdat hij toch de geheele linie niet kon bestrijden, en nu, boven den wind liggende, een 

wakend oog kon houden op de beide eskaders die in het gevecht waren, ten einde 

onmiddellijk hulp te verleenen, waar dit noodig bleek. Ware zijn plan gelukt, dan had men 

vermoedelijk het doorzicht van Torrington geroemd.  

 
 1) Wagenaar  begaat, XVI p. 111, een zonderlingen misslag, door het centrum onder 

Herbert en de achterhoede onder Torrington te stellen. Rapin plaatst Callenburg ten 

onrechte in het centrum, en Guérin, die zegt, dat men Sue niet als evangelie moet 

aannemen, noemt van de Putte als bevelhebber van het centrum.                                                                       
 

Doch het mislukte ten eenen male, daar eene windstilte, die omstreeks den middag inviel, 

alle berekeningen deed falen. 

Evertsen verklaarde, dat zijn eskader, om dezelfde reden, wat in verwarring geraakte en 

niet van de Franschen kon afkomen. Hij moest den strijd nog vijf uren voortzetten, zonder 

dat er hulp kwam opdagen, terwijl zijne schepen meer en meer te midden van die des 

vijands dreven. Eene opening, die hij in de vijandelijke linie had gemaakt, door een der 

Fransche schepen te doen wijken, baatte hem weinig, dewijl het niet geraden was, met 



 

8 
 

zijne ontredderde schepen door de vijandelijke linie heen te breken. Inmiddels kreeg hij ook 

met enkele bodems van het Fransche centrum te doen, waardoor zijn toestand nog 

hachelijker werd. Onder dit alles handhaafden hij en de zijnen den voorvaderlijken roem, 

doch niet zonder belangrijke verliezen aan materieel en personeel. Welk eene ontzettende 

schade leed niet de Schout-bij-nacht Schey, die op de Princes Maria (92) nagenoeg 25.000 

pond buskruit verschoten, en alleen in het hol van zijn schip, niet minder dan 140 schoten 

deels onder, deels boven water bekomen had. Met andere bodems was het weinig beter, 

zoo niet erger gesteld, waarom Evertsen eindelijk maatregelen moest beramen, om ’s lands 

eskader tegen volslagen ondergang te behoeden. 

Hierbij kwam de stilte, waaraan ook hij de werkeloosheid van Torrington toeschreef, hem 

uitmuntend te stade. Want zij bood hem de gelegenheid, om met zijne schepen, welke 

tijdens de ebbe hoe langs hoe meer dooreen en in de nabijheid der Franschen geraakten, 

onverwacht, met staande zeilen ten anker te komen. Natuurlijk verliep er eenige tijd, 

alvorens de Franschen dit bespeurden en insgelijks het anker lieten vallen, waarin meer 

ruimte tusschen de strijdende partijen kwam, hetgeen den onzen verademing schonk, al 

ware het dan slechts tijdelijk. Over die krijgslist zelve, hetzij dan al of niet op last van den 

opperbevelhebber volbracht, bewaarde Evertsen het stilzwijgen. In zijn brief staat 

eenvoudig: „de beide vlooten, door het Ty van den ander gedreven zynde.’’ 

Torrington had, volgens alle berichten, tot dusverre weinig of niets gedaan. Delavall, die 

met zijn eskader in het gevecht was geweest, had zijn vuur merkelijk doen verflauwen, toen 

dat der Nederlanders nog onafgebroken werd voortgezet. Was dit alles niet opzettelijk 

geschied, dan moesten de Britten ten minste nu hun uiterste best doen, om de zwaar 

beschadigde schepen hunner bondgenooten te redden. Hiertoe lieten zij eenige bodems 

met de ebbe, tusschen de onze en den vijand drijven, hetgeen wel de reden zal wezen, 

waarom de Schout-bij-nacht Schey later verklaarde, dat er over de houding van den 

opperbevelhebber, na het gevecht, niet te klagen viel, ofschoon Evertsen ook deze 

manoeuvre verzwijgt. 

Donker zag het er uit voor het Nederlandsche eskader, waarop de Schout-bij-nachts van 

Brakel en Dik met vele officieren en matrozen gesneuveld waren. Behalve de Vriesland 

(68), die veroverd en door den vijand in brand gestoken was, lagen de schepen wel buiten 

oogenblikkelijk gevaar, doch in zeer ontramponeerden toestand. Vele moesten eerst 

geboegseerd en daarna op sleeptouw genomen worden. Wat een geluk voor de onzen, dat 

op dit tijdstip de galeien, die Tourville bij den ingang van het Kanaal had achtergelaten, niet 

tegenwoordig waren. 

Ofschoon de Franschen er niet zonder schade afkwamen, en sommige bevelhebbers zelfs 

gebrek aan amunitie kregen, zoo hadden zij toch geene schepen verloren, en waren 

verreweg de meeste in voldoenden staat, om het behaalde voordeel te vervolgen. Vier 

dagen lang bleven zij nog in de nabijheid der vereenigde vloot, evenals deze, met de ebbe 

ten anker komende en met den vloed laveerende. Hadden zij hunne slagorde minder 

bewaard en ieder schip maar laten doen wat het kon tegen de vloot van Torrington, waarbij 

zich de ontredderde schepen der onzen bevonden, dan zouden hun vermoedelijk nog 

sommige daarvan in handen gevallen zijn. Nu kregen de bondgenooten gelegenheid enkele 

bodems, die hun tocht belemmerden, onder den wal in veiligheid te stellen, andere te 

vernielen. Doch terwijl de Britten slechts één schip, de Anna (70), moesten verbranden, 
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waren de onzen genoodzaakt nog een zestal der vernieling prijs te geven, namelijk de 

Noord-Holland (72), het Wapen van Utrecht (64), de Maagd van Enkhuysen (72), de 

Gekroonde Burg (62), de Tholen (60), en de Elswout (52). Weinig scheelde het, of de Maas 

(62) had een dergelijk lot van de Franschen ondergaan, toen kapitein Snellen dien bodem 

in veiligheid poogde te brengen; maar hij slaagde er in, de tegen hem uitgezonden 

fregatten af te weren en bereikte later Goeree. 

Den 15den Juli was de vloot, welke daags te voren de Franschen had uit het oog verloren, 

op de hoogte van Dover, waar zich twee Commissarissen aan boord vervoegden, om een 

voorloopig onderzoek in te stellen. Zij betuigden Evertsen de hooge tevredenheid der 

Koningin over de wijze, waarop hij en de zijnen zich hadden gekweten, en vroegen hem 

tevens, wat hij van den opperbevelhebber dacht. Hierover liet hij zich hoogst voorzichtig uit, 

evenals in zijn schrijven aan de Staten-Generaal, bewerende dat Torrington zelf zich 

behoorde te verantwoorden. Hij kon echter niet verzwijgen, dat de gecombineerde vloot 

waarschijnlijk de victorie zou hebben behaald, indien de Engelschen met dezelfde 

hevigheid hadden gevochten als de onzen. Zoodra Torrington met het overschot zijner vloot 

op de Theems was aangeland, poogde hij door het wegnemen der boeien en andere 

maatregelen zich tegen een mogelijken aanval te vrijwaren. 

Welk eene stemming deze nederlaag te weeg bracht, kort nadat het leger der verbondenen 

insgelijks aanzienlijke verliezen had geleden, is te begrijpen. Terwijl men Evertsen en den 

zijnen een uitbundigen lof toezwaaide, hetgeen ook Torrington deed in een zijner brieven, 

uitte zich de verontwaardiging over de rol, welke de opperbevelhebber zelf had gespeeld. 

De Britsche zeeofficieren en matrozen waren schier uitzinnig, wegens de hun berokkende 

schande. Het gouvernement, dat eene uitbarsting vreesde, trachtte door gepaste 

maatregelen de gemoederen wat te bevredigen. Nauwelijks was Torrington te Londen 

gekomen, waar hij een mondeling verslag uitbracht, of hij werd, in afwachting van een 

nader onderzoek, naar den Tower gevoerd. Bovenal lieten Willem III en Maria niets 

onbeproefd om den ongunstigen indruk, dien het gebeurde in de Republiek moest maken, 

uit te wisschen of te verzachten. Men zorgde in Engeland voor de verpleging der gekwetste 

Nederlandsche zeelieden, en verklaarde zich bereid er de beschadigde schepen te 

herstellen. Ten spoedigste zond de Koningin een buitengewonen gezant aan de Staten-

Generaal, om de Britten te verontschuldigen en alles aan te bieden, wat tot eenige 

vergoeding kon strekken. De Koning zelf schreef aan H. H. M. dat hij de geleden verliezen 

met smart had vernomen, er de verzekering bijvoegende, dat hij een nauwkeurig onderzoek 

zou instellen, en dat hij de schuldigen, anderen ten exempel, naar behooren zou doen 

straffen. 

Zoodra de vijandelijke vloot den 14den Juli de vervolging staakte, was voor Engeland niet 

alle gevaar geweken. Tourville bleef zich toch nog eene wijle in het Kanaal ophouden, en 

vertoonde er zich na eene korte afwezigheid andermaal. Doch hij kwam niet verder, zoodat 

hetgeen de Staten tot beveiliging der Nederlandsche kust verordenden, overbodig bleek te 

zijn. Zelfs in het Kanaal bepaalden de ondernemingen der Franschen zich tot eene landing, 

waarbij slechts enkele gewapende vaartuigen vernield en vele eenvoudige landlieden en 

visschers van have en goed beroofd werden. Terwijl de Fransche vloot zich in de nabijheid 

der Engelsche kust ophield, konden echter de bondgenooten hunne verspreide schepen 

niet vereenigen. Killegrew en Almonde, eindelijk teruggekeerd, moesten den 23sten Juli te 
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Plymouth binnenvallen, waar ook Shovel, die een tijd lang bij de Sorlings had gekruist, zich 

met enkele schepen bevond. Hier stelden allen zich in zoo goeden staat van tegenweer, 

dat de Franschen hunne plannen tegen de haven moesten opgeven. Eerlang kwam er 

verandering. Onder den invloed eener ernstige ongesteldheid van den Marquis de 

Seignelay, staakten de Franschen alle verdere bedrijven. Zij verlieten het Kanaal en legden 

nog in den loop van Augustus de meeste hunner schepen op. Hun vertrek schonk den 

bondgenooten de gewenschte gelegenheid, om de thans beschikbare bodems te 

vereenigen en hiervan nog elders gebruik te maken. 

Daags na den ongelukkigen slag bij Bevesier, had Willem III aan de Boyne in Ierland een 

beslissend voordeel behaald op Jacobus, welke dien ten gevolge zelfs naar Frankrijk was 

teruggekeerd. Dit beurde de gemoederen niet weinig op, vooral daar het uitzicht gaf op 

eene spoedige onderwerping van het genoemde eiland. Hiertoe kon de vloot in het najaar 

nog krachtig medewerken. Evertsen, die in het begin van September de Theems verliet, 

voegde zich, na te Duins ook de schepen van Almonde bij zich gekregen te hebben, den 

26sten der genoemde maand bij de Britsche vloot te Spithead. Hier lagen nu 42 schepen van 

meer dan vijftig stukken bijeen, die onder het bevel van drie commissarissen nieuwe 

troepen naar Ierland brachten en veel tot de inneming der stad Cork bijdroegen. Den 12den 

October, vier dagen na deze heuglijke gebeurtenis, keerde de vloot terug, met achterlating 

van eenige bodems te Cork en van een klein eskader bij de Sorlings. Te Duins, waar ook 

Shovel met andere schepen binnenviel, werd de vloot ontbonden. Evertsen kon zich dus 

met de Nederlandsche schepen naar het vaderland begeven, uitgezonderd enkele, die 

onder den Schout-bij-nacht Schey moesten achterblijven. 

Behalve de gemelde verliezen, had de Republiek nog andere te betreuren. In September 

was de Cortgene (50) verongelukt, en daarna was de Zeelandia (64), die voor Duinkerken 

gelegen en in de Noordzee gekruist had, bij het binnenkomen te Duins vergaan. Deze 

rampen deden het verlies der Republiek, binnen een jaar tijds, tot niet minder dan twaalf 

groote schepen klimmen. Hoog noodig was dus het besluit der Staten tot den aanbouw van 

18 nieuwe. 

Handel en zeevaart waren, na het uitbreken der vijandelijkheden, verbazend gestremd, 

hoewel de nadeelen, door de kapers van Duinkerken en andere plaatsen den onzen 

toegebracht, aanvankelijk weinig te beteekenen hadden. De gevechten tegen deze 

gevreesde belagers van den Nederlandschen eigendom geleverd waren tot dusverre 

schaarsch. Leefde dan Jan Bart niet meer, of was de oude veerkracht bij hem uitgedoofd? 

Hierop zouden de volgende jaren, niet zonder toedoen der Britten, een maar al te duidelijk 

antwoord geven. Men kon dit met recht, aan de zorgeloosheid onzer bondgenooten wijten, 

omdat zij in 1689 het geluk hadden gehad, hem en den weinig minder geduchten Forbin, in 

handen te krijgen, doch beiden uit hunne gevangenis te Plymouth lieten ontsnappen. De 

reden, waarom zij niet aanstonds als kaperkapiteins waren opgetreden, is te zoeken in 

hunne tegenwoordigheid op de vloot van Tourville, waaraan het Fransche gouvernement 

alle beschikbare krachten had besteed. Eerlang zou men hier te lande weder meer dan 

genoeg van hunne ondernemingen hooren. 

Andere belemmeringen van den handel sproten voort uit de algemeene verbodsbepalingen, 

die tevens de Noordsche mogendheden ten zeerste ontstemden. Zweden aarzelde zelfs 

met het verleenen der toegezegde hulp, en verbond zich tot eene soort van gewapende 
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neutraliteit met Denemarken, dat bij wijze van represailles eenige Nederlandsche schepen 

in de Sond aanhield. Een en ander noopte de Staten-Generaal en den Koning van Groot-

Brittanje, door eene nadere overeenkomst, de hoofdbezwaren der genoemde 

mogendheden uit den weg te ruimen. Hamburg, dat zich met reden verongelijkt gevoelde, 

omdat men in Engeland zelfs schepen opbracht, die voor de oorlogsverklaring waren 

vertrokken, lokte een speciaal verbod uit voor de kooplieden dier stad, welke zich later 

slechts noode aan de bevelen des Keizers onderwierpen. Spanje handhaafde het 

handelsverbod met de uiterste gestrengheid. 

De Staten-Generaal ondervonden niet dan al te zeer, hoe moeielijk dit viel. Nadat zij allen, 

die den Koning van Frankrijk de gewone oorlogscontrabande, alsmede scheepsbehoeften 

en verschillende metalen toevoerden, reeds zonder genade, als verraders des vaderlands 

met den dood bedreigd hadden, baarde hun de invoer van Fransche waren nieuwe moeite. 

Hiertoe 

bezigde men allerlei kunstgrepen. Zelfs brachten sommige commissievaarders de 

verboden goederen mede, onder den schijn van die te hebben veroverd, hetgeen 

aanleiding gaf tot verschillende plakkaten, volgens welke allen, die zich aan dergelijke 

overtreding schuldig maakten, en allen, die het oogluikend aanzagen, met boeten, 

verbanning, geeseling, ja zelfs met de galg gestraft zouden worden. Genoeg om te doen 

zien, dat het nog al wat inhad om den verboden handel te weren. 

Tot een besluit der gebeurtenissen van dit jaar, kan de afloop der zaak van Torrington 

strekken. Deze had al maanden lang in den Tower doorgebracht, eer men het eens was 

over de rechtbank, die hem, als Admiraal en Pair van het rijk, moest vonnissen. Zoodra het 

Hoogerhuis, met kleine meerderheid, er genoegen mede had genomen, dat het aan een 

krijgsraad zou worden opgedragen, zocht de beschuldigde heul bij het Lagerhuis. Hier 

verdedigde hij zijn gedrag in hevige bewoordingen, waarbij hij zelfs de onzen niet spaarde. 

De Nederlandsche schepen waren, volgens zijne bewering, alleen ten gevolge van de 

overhaasting hunner bevelhebbers verdubbeld, terwijl hij tot hun geluk inmiddels den wind 

had behouden, het gouvernement had hem niet voldoende ingelicht, aangaande den staat 

van ’s vijands vloot, en de zijne niet genoeg versterkt. Al wat hij aanvoerde leidde echter 

niet tot het doel, daar men hem in December voor een krijgsraad van twaalf Britsche 

officieren bracht, die aan boord van de Kent onder het voorzitterschap van Delavall zitting 

hield. 

Behalve een aantal Britsche officieren, meest allen van lagen rang, hoorde men er ook den 

Schout-bij-nacht Schey en de Nederlandsche kapiteins Taelman en Swaen. Het getuigenis 

der beide laatsten klonk niet zeer bezwarend voor den opperbevelhebber; dat van den 

eerste wel. Uit het tamelijk grappig tafereel, dat de Nederlandsche Schout-bij-nacht zelf van 

zijn verhoor ophing, is op te maken, dat hij, ondanks zijne gebrekkige kennis van de 

Engelsche taal, zich nog al weerde. Nadat hij zijne meening duidelijk had uiteengezet, 

verdroten hem de vragen naar allerlei bijzaken. Maar toen, bij eene opsomming van 

hetgeen zijne landgenooten vroeger tegen overmacht hadden gedaan, verscheidene leden 

te gelijk hem in de rede vielen, verloor hij zijn geduld. Luidkeels riep hij, dat men hem niet 

zou overbluften, er de weinig vleiende opmerking bijvoegende, dat de vergadering meer 

naar een nest met jonge vogels,1), dan naar een krijgsraad geleek. En het bleef er niet bij. 

Want zoodra een der aanwezigen eenigen twijfel opperde, aangaande het gedrag der 
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Nederlanders zelven, en meer bepaald dat van Callenburg, greep de Schout-bij-nacht den 

spreker bij diens rok, vragende wat hij er voor een was en of hij bereid was satisfactie te 

geven. Onder protest tegen het verhandelde, verliet Schey het Britsche vlaggeschip, met 

de verklaring, dat hij zich tot den Koning zou wenden. 

Deze toch had, in zijn brief aan de Staten-Generaal en later bij de opening van het 

Parlement, uitdrukkelijk beloofd, dat hij een voorbeeld zou stellen. Dit ware hem licht 

gevallen indien de krijgsraad het schuldig had uitgesproken. Maar deze sprak den 

opperbevelhebber, in weerwil van alle tegen hem ingebrachte bezwaren, ten eenen male 

vrij. Dien ten gevolge kon Torrington zegepralend naar de hoofdstad terugkeeren, waar de 

stemming blijkbaar zeer in zijn voordeel veranderd was. Nu begreep Willem III, dat hij, tot 

behoud der goede verstandhouding, ten minste iets moest doen, om zijne land- en 

bondgenooten te bevredigen, die zich ongestraft ter slachtbank gevoerd waanden. Hij 

weigerde den vrijgesprokene te ontvangen en ontsloeg hem uit den dienst. Bij de grootsche 

plannen, die men tot gemeenschappelijke bestrijding van Frankrijk had gevormd, kon de 

man, die het vertrouwen van den bondgenoot had verbeurd, in geen geval aan het hoofd 

der vereenigde zeemacht blijven. Opmerkelijk is het, dat men, kort na het gebeurde, de 

schuld niet meer uitsluitend bij Torrington zocht. 

 
1) Rapin-Thoyras zegt : oiseaux. In de Nederlandse berichten, is het woord uitgelaten. 

Misschien zal hij wel spreeuwen of iets dergelijks hebben gezegd. 

 

Reden te over, om hier met een enkel woord aan te stippen, wat er van een onpartijdig 

standpunt over diens handelwijze te zeggen valt. Met al zijne losbandigheid, was hij een 

der bekwaamste en dapperste zeeofficieren, die men slechts in de eerste opwelling van 

lafhartigheid kon beschuldigen. Aan verraad, ofschoon in die dagen onder de Britten niet 

zeldzaam, is bijna niet te denken. Des te meer aan beleedigd eergevoel, nu de Koningin 

den strijd had bevolen, en wel op raad eener commissie, waartoe Russell, een verklaard 

tegenstander van den Admiraal, behoorde. In zijn eerste schrijven, onmiddellijk na het 

gevecht, had Torrington zich reeds aldus uitgelaten: „God almachtig weet alleen, wat de 

gevolgen van dezen ongelukkigen slag zullen wezen; maar ik durf stellig verzekeren, dat ik, 

indien ik vrijelijk had kunnen begaan, elken aanslag tegen de kust zou hebben verhinderd, 

en de schepen uit het westen zou hebben beveiligd. Had ik den slag uit eigen beweging 

ondernomen, ik zou niet weten, wat te zeggen; maar dat ik het op bevel heb gedaan, zal 

mij, naar ik hoop, van blaam zuiveren.” Dit geschiedde echter niet volkomen. Zelfs wie hem 

vrijspreekt van lafhartigheid en verraad, wie ook de later opgegeven redenen voor de 

werkeloosheid van het centrum tot op zekere hoogte kan billijken, moet het afkeuren, dat 

een Admiraal te weinig had gerekend op eene verandering van de weersgesteldheid, en 

dat hij, bij eene altijd uiterst hachelijke onderneming, juist zijne bondgenooten het spits liet 

afbijten. 

 

 

                                                         HOOFDSTUK XXXV. 
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Dood van den Luitenant-Admiraal C.Tromp. — Onbeduidende verrichtingen der vloot in 

1691, onder Russelt en Almonde. — Kaapvaart. — Bijzondere gevechten. — 

Landingsplannen van Jacobus II in 1692. — Zeeslag bij La Hogue. — Verliezen der 

Franschen na het gevecht. — Werkeloosheid der bondgenooten. — Rampzalig lot eener 

koopvaardijvloot in 1693. — Kloek gedrag van de kapiteins Schrijver en van der Poel. — 

Latere gebeurtenissen. 

 

Men kon tot dusverre waarlijk niet zeggen, dat het den bondgenooten was gelukt de macht 

van Lodewijk XIV eenigermate te knotten. Zelfs had de Fransche marine, kort geleden nog 

weinig in tel, zich thans een zeker overwicht verworven op de vereenigde vloot der beide 

mogendheden, die elkander vroeger de heerschappij der zee hadden betwist. Dit moest het 

nationale gevoel, zoowel in Groot-Brittanje als in de Republiek, ten diepste krenken en 

strekte inderdaad tot een spoorslag om den ijver te verdubbelen. 

Terwijl in het voorjaar van 1691 druk werd gearbeid aan het uitrusten der benoodigde 

schepen, bezocht Willem III de Republiek, waar vele aanzienlijke personen hem kwamen 

begroeten. Onder hen behoorde ook de Luitenant-Admiraal C. Tromp, die sedert den vrede 

van Nijmegen niet meer in werkelijken dienst was geweest. Den grijzen held viel thans niet 

alleen eene heusche ontvangst te beurt, maar de Stadhouder opende hem zelfs het uitzicht 

op frissche lauweren, door hem het bevel op te dragen over het Nederlandsch eskader, dat 

zich eerlang bij de Britsche vloot zou voegen. Den 29sten Mei, voor dat het gereed was, 

overleed de Admiraal aan eene sleepende ziekte. 

Hij word vervangen door Almonde, Vice-Admiraal onder het Collegie van Amsterdam, zeker 

omdat men in Holland ongaarne had gezien, dat het bevel over 's lands eskader nu al twee 

jaren door een Zeeuwsch Admiraal was gevoerd. Wel een klaar bewijs, dat het oude 

geschil in het binnenland bleef voortleven. Gelukkig bezat Holland thans vele bekwame 

vlagofficieren, zoodat er geene sprake behoefde te zijn van opoffering van ’s lands 

belangen, ter wille van den ouderlingen naijver der provinciën. 

Het eskader, dat zich onder den Vice-Admiraal Almonde met de Britsche vloot vereenigde, 

telde, behalve de kleinere vaartuigen en branders, 39 schepen van meer dan vijftig 

stukken, waaronder 6 van de Admiraliteit te Harlingen, die in geruimen tijd niets tot 

versterking der vloot had bijgedragen. De vereenigde macht, waarover Russell het 

opperbevel voerde, beantwoordde echter ook in 1691 niet aan de verwachting, hetgeen 

minder te wijten was aan hare bevelhebbers, dan aan het Fransche gouvernement, dat 

eene vloot onder Tourville uitzond, met uitdrukkelijken last hiermede geen slag te leveren, 

tenzij dit met groot voordeel kon geschieden. Zelfs werd de wijze, waarop de Fransche 

Admiraal dien ten gevolge de vloot der bondgenooten zorgvuldig vermeed, hem later tot 

eene eer gerekend. Daarentegen was hij niet geslaagd in het onderscheppen eener 

koopvaardijvloot, ter waarde van meer dan veertig millioen gld., welke de bondgenooten uit 

de Middellandsche Zee te gemoet zagen. Nu het Fransche gouvernement hem de 

verovering van dien kostbaren buit als zijne voornaamste laak had aangewezen, konden de 

onzen er zich op beroemen, dat Tourville zijn hoofddoel had gemist; want de rijk geladen 

vloot kwam, tot vreugde der Nederlandsche en Britsche kooplieden, en tot spijt der 

Franschen, behouden te Kingsale. Eerst daar nam de oorlogsvloot de koopvaarders onder 

haar geleide, zoodat men de heuglijke gebeurtenis inderdaad slechts voor een klein 
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gedeelte aan hare tusschenkomst te danken had. Met te meer reden kon men zich over de 

onbeduidende rol der vereenigde vloot beklagen, omdat zij eene laatste poging tot 

ondersteuning der partij van Jacobus in Ierland niet had verhinderd, en evenmin, dat 

eindelijk de aanhangers van dien vorst, na eene beslissende nederlaag, ongemoeid 

Frankrijk bereikten. De onderwerping van het eiland, die weldra volgde, had men dus niet 

aan de krachtige medewerking der zeemacht te danken. 

Op den uitslag van het bewaken der haven van Duinkerken, welks kapers zich weer 

begonnen te vertoonen, viel insgelijks niet te roemen. Immers hadden acht Nederlandsche 

schepen en een gelijk aantal fregatten, onder kapitein van Toll, benevens een zestal 

Britsche schepen, niet belet, dat Jan Bart in Juli met enigen der zijnen was uitgeloopen, 

hetgeen de vernieling van acht of negen onzer haringbuizen en de vermeestering van een 

onzer konvooiers ten gevolge had. Eenigermate werd die op zich zelf weinig beduidende 

schade vergoed door onze eigen commissievaarders, waarvan er velen aan de gebroeders 

Sautijn en anderen in Zeeland toebehoorden. Nauwelijks was de kaapvaart in Juli 1691 

opengesteld, of er liepen, alleen in de genoemde provincie, meer dan dertig schepen te 

gelijk uit, die evenals de later vertrokkene eene menigte prijzen opbrachten, maar door 

overdreven ijver den onzijdigen vaak reden tot klagen gaven. 

Bij gemis van belangrijke gebeurtenissen op groote schaal, was men in de Republiek 

opgetogen over de manhaftigheid door sommige Nederlandsche zeelieden in bijzondere 

gevechten aan den dag gelegd. Zoo was de bemanning van de Duinwijk, na op de hoogte 

van kaap St. Vincent een herhaalden aanval van twee Algerijnen afgeslagen, en hierbij den 

kapitein, den opperstuurman, benevens vele anderen verloren te hebben, met den zwaar 

gehavenden bodem te Cadix, de plaats harer bestemming, binnengevallen. Even 

verdienstelijk had kapitein Opmeer zich gekweten, toen zijn schip, de Juffrouw Louise, in 

Augustus door vier Fransche schepen was aangetast. Na eene vruchtelooze poging om te 

ontzeilen, had hij het aangeboden kwartier met eene volle laag beantwoord en vervolgens 

een hopeloozen strijd gevoerd, tot dat zijn schip in brand geraakte. Nu zocht de bemanning 

een goed heenkomen, deels met de sloep, deels met de boot, deels door eenvoudig over 

boord te springen. Opmeer zelf was anderhalf uur te water geweest, toen de Franschen er 

in slaagden hem, evenals anderen, op te visschen. Hij had zijn schip zien verbranden en 

oogstte zelfs den lof zijner bestrijders. Omstreeks denzelfden tijd was het schip de Romein, 

in de Spaansche Zee, door drie Algerijnen niet minder dan zesmaal in brand geschoten en 

vijfmaal geënterd. Na het sneuvelen van den kapitein en anderen spraken sommigen van 

overgave. Maar de bottelier, die later schreef: „Doen was ik, Dirk Monses, het opperhoofd 

tusschendeks,” behield het veege schip; want hij verklaarde, in de gemelde hoedanigheid, 

dat hij liever den brand in het kruit zou steken, dan zich over te geven, en weerde zich 

vervolgens dermate, dat hij den bodem, waarop schier alles kort en klein geschoten was, 

toch uit ’s vijands handen redde en te Lissabon bracht. Zoolang de natie nog zulke mannen 

onder hare zeelieden telde, mocht zij de hoop voeden, dat ook hare vloot zich naar den 

eisch zou kwijten, indien de gelegenheid tot handelen zich slechts aanbood. En dit 

geschiedde eerlang, ten gevolge der nieuwe plannen van Lode wijk XIV. 

Na het verlies van Ierland, besloot men aan het Fransche hof tot eene landing in Engeland. 

Hiertoe verzamelde zich, in den aanvang van 1692, op de kust van Normandie eene 

legermacht onder het opperbevel van den Maarschalk de Bellefonds. Driehonderd 
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transportschepen moesten haar, onder bescherming der Fransche vloot, overbrengen. 

Jacobus zelf begaf zich naar de legerplaats en poogde het Engelsche volk op zijne 

terugkomst voor te bereiden door eene declaratie, waarin hij Willem III als een overweldiger 

en een anderen Nero afschilderde. Maar noch dit stuk, noch de onderhandelingen met 

sommige Engelschen, om hen tot ontrouw te bewegen, hadden de beoogde uitwerking. De 

Schout-bij-nacht Carter hield de hem gedane aanbiedingen voor de Koningin niet geheim, 

en Russell, ofschoon in verboden correspondentie met Jacobus, was toch niet 

voornemens, als  Admiraal en Engelschman, zich aan plichtverzuim schuldig te maken. Hij 

verzekerde ten minste der tegenpartij, dat hij de verwachte Fransche schepen zou 

bevechten, al stond Jacobus zelf op het dek. 

Willem III, die zich in Maart naar de Republiek had begeven en hier vervolgens nadere 

berichten ontving van de toebereidselen op de Fransche kust, schreef den 4den Mei aan 

Heinsius, dat hij nu werkelijk eene landing begon te duchten, die men vermoedelijk niet 

beter zou kunnen verijdelen, dan door het spoedig uitloopen der Nederlandsche schepen. 

Reeds den 7den Mei vertrokken er eenige uit Texel onder Almonde, die inmiddels tot 

Luitenant-Admiraal bij het Collegie van Amsterdam, en tot ergernis der Staten van Zeeland, 

weder tot bevelhebber van het Nederlandsche eskader benoemd was. Bij het uitzeilen 

geraakte Het Wapen van Reygersbergh (74), een nieuw schip, aan den grond en ging 

verloren. De gansche equipage, op drie man na, kwam er echter af. Twee dagen later 

vertrokken andere schepen, die zich onder den Schout-bij-nacht van der Goes, evenals de 

eerstgemelde, op de hoogte van Rye, met de Britsche vloot vereenigden. Deze zeilde 

vervolgens naar de baai van St. Helens, waar zich nog enkele bodems onder de vlag 

schaarden. 

Omstreeks half Mei kon Russell, als opperbevelhebber der vereenigde vloot, over niet 

minder dan 88 schepen van vijftig tot honderd stukken beschikken, ongerekend een 

dertigtal kleinere en 19 branders. Het daaronder begrepen Nederlandsche eskader bestond 

uit 26 schepen van meer dan vijftig, 8 van zes-en-twintig tot zes-en-veertig stukken, 

alsmede 10 kleinere en 7 branders. De geheele vloot telde 6756 stukken en 38.000 man. 

Nu waren de bondgenooten beter geslaagd in het samentrekken hunner macht, dan de 

Franschen. Tourville lag te Brest met 44 schepen en 13 branders, die te zamen 3240 

stukken on 21.000 man aan boord hadden. Hij verbeidde er een eskader, dat onder 

d'Estrées uit Toulon was vertrokken, doch ten slotte wegens storm niet ter bestemder tijd 

kwam, waar het wezen moest. Die tegenspoed, in verband met de tijdige komst van het 

Nederlandsche eskader, stelde alles, naar de meening der Franschen, dermate op losse 

schroeven, dat zij op de kust van Normandië eenige ingescheepte troepen weder hadden 

ontscheept, toen zij eensklaps vernamen, dat Tourville met zijne oogenschijnlijk niet 

toereikende macht naar het Kanaal stevende. 

Lodewijk had dit bevolen, in den waan dat de Nederlandsche schepen er nog niet waren en 

dat vele Britten, uit gehechtheid aan Jacobus, ten minste buiten gevecht zouden blijven, 

indien zij zich al niet aan de zijde der Franschen schaarden. Op het gemis aan havens in 

het Kanaal, waar zijne schepen zich des noods konden bergen, schijnt hij volstrekt niet te 

hebben gerekend, ofschoon het voorbeeld der Spaansche Armada in 1588 had geleerd, 

hoe noodlottig dit zelfs voor eene machtige vloot kon worden. Daar Lodewijk spoedig 

vernam, dat sommige gegevens niet juist waren, zond hij renboden met tegenbevel naar de 
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kust, waar aanstonds tien vaartuigen in zee staken, om den Admiraal op te zoeken. Geen 

daarvan bereikte hem echter in tijds, zoodat hij geheel onkundig bleef van de veranderde 

zienswijze des Konings. 

Aangaande de stemming der Britsche zeeofficieren liepen inderdaad slechte geruchten. 

Deze hadden zelfs aanleiding gegeven tot een schrijven van Lord Nottingham aan het 

personeel der vloot, waarin hij verzekerde, dat Koningin Maria alles voor lasterlijke 

uitstrooisels hield en ten volle op hare officieren rekende. Die verklaring, wel geschikt om 

sommige weifelaars tot inkeer te brengen, ontlokte aan het personeel een adres van trouw, 

dat alle bevelhebbers teekenden, uitgezonderd Russell. Twee dagen later ging de 

vereenigde vloot van St. Helens onder zeil, op het bericht dat de Franschen in aantocht 

waren, en den 29sten Mei, tusschen drie en vier uren in den morgen, kregen de beide vloten 

elkander in ’t zicht, omtrent zes mijlen van kaap Barfleur. 

Tourville, die het voordeel van den wind had, liet zijne schepen bijdraaien en seinde de 

bevelhebbers aan boord. Deze vonden den strijd onder de gegeven omstandigheden niet 

geraden, doch verklaarden zich hiertoe bereid, nadat hun de bevelen des Konings waren 

medegedeeld. Vermoedelijk heeft ook de Admiraal, evenals aanvankelijk zijn meester, niet 

dan al te zeer op den afval der Britten gerekend; want het besluit, dat hij nam, om den strijd 

tegen zulk eene overmacht aan te vangen, en zoodoende alles in de waagschaal te stellen, 

ware anders, volgens een onzer vlagofficieren, niet te houden voor een bewijs van couragie 

of beleid, maar wel van „temeriteit ofte dolligheit.”  Intusschen waren hij en andere 

Nederlandsche zeeofficieren ook voor zich zelven niet zeker van de houding der Britten, 

voor en aleer deze doorslaande blijken van hunne gezindheid hadden gegeven. 

Russell, voornemens zelf zijn plicht te doen, had bij de laatste inspectie der vloot, met 

zinspeling op de loopende geruchten, tot de bemanning gezegd: „Indien uwe bevelhebbers 

zich als verraders gedragen, werpt hen over boord, en mij in de eerste plaats.”  Zoodra het 

beslissend oogenblik was aangebroken, liet ook hij zijne schepen bijdraaien, formeerde 

voor acht uren zijne linie van batailje en wachtte den aanval bedaard af. Almonde lag met 

de Nederlandsche schepen in de voorhoede, Russell in het centrum, John Ashby in de 

achterhoede. 

Wegens het afnemen van den wind, naderden de Fransche schepen niet dan uiterst 

langzaam, en konden eenige bodems hunner voorhoede eerst tusschen tien en elf uren de 

voorste schepen der Nederlanders aantasten. Opmerkelijk dat d’Amfréville, de bevelhebber 

der Fransche voorhoede, wiens eskader niet talrijk genoeg was om alle Nederlandsche 

schepen bezig te houden, hier nagenoeg hetzelfde deed, wat men twee jaren geleden 

Torrington zoo kwalijk had genomen. Hij bleef toch met een deel van zijn eskader op een 

afstand, terwijl andere schepen van de voorhoede en het centrum in het gevecht waren. 

Wel verre van dit evenwel te misduiden, prezen de Franschen later zijn gedrag, bewerende 

dat hij, door niet te vechten, de vloot had beveiligd. 

Thans hadden de Nederlanders, wier voorste schepen tot omstreeks drie uren in den 

namiddag wat langer of korter bevochten werden, niet te klagen over de schade, die zij 

boven hunne bondgenooten beliepen. Alleen het gewezen admiraalschip de Zeven 

Provinciën, dat vele schoten onder water had bekomen en met drie pompen nauwelijks was 

gaande te houden, moest na het gevecht met 18 dooden en een veertigtal gekwetsten 

worden opgezonden. De Admiraal-Generaal, het vlaggeschip van den Schout-bij-nacht van 
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der Goes, dat veel schade aan want en rondhout, zelfs vier schoten door het hart van den 

grooten mast had gekregen, kon, evenals de Amsterdam en andere schepen, die eenig 

deel aan den strijd hadden genomen, voorloopig bij de vloot blijven. Maar de meeste 

Nederlandsche bodems, namelijk die, welke het dichtst bij de Engelsche hadden gelegen, 

waren volstrekt niet in de gelegenheid geweest iets te doen, „daar het gedeelte, dat ons 

moest attaqueeren,” zoo luidde het in een brief van kapitein Schrijver, „geen lust hadde om 

geheelyk op ons af te komen; zodat de Vice-Admiraal van de Putte, wiens seconde ik 

gesteld ben, nevens mij en anderen van zyn smaldeel, niet een schoot hebben kunnen 

schieten met profijt, en consequentelyk niet een schoot hebben gedaan. Wy scheenen hier 

maar verzocht te zyn om toe te kyken, terwyl voor ons, na den tyd, achter ons dapper 

gevochten wierd.” 

Onwillekeurig rijst hier de vraag, of niet de Nederlandsche bevelhebbers, die geen 

vijandelijk schip tegenover zich kregen, evenals Villette in den slag bij Bevesier, pogingen 

hadden kunnen aanwenden, om al laveerende boven den vijand te geraken en sommige 

van diens schepen tusschen twee vuren te brengen. Russell had dit uitdrukkelijk bevolen, 

doch in de veronderstelling dat alle schepen der vijandelijke voorhoede zouden naderen. 

Het waren echter niet de schepen van d’Amfréville, maar eerst de sterke tegenwind en 

daarna de invallende stilte, die onze bevelhebbers terughielden. Ook de Franschen 

moesten, uithoofde der stilte, hunne schepen laten boegseeren, toen zij zich wenschten te 

verwijderen. Russell verklaarde, dat Almonde het bevel niet had kunnen opvolgen en sprak 

als zijne overtuiging uit, dat de Nederlanders dit als een groot ongeluk beschouwden. En 

hoe schoon klinkt niet het oordeel van Macaulay, als hij zegt: „De Nederlanders hadden 

inderdaad hun plicht gedaan, gelijk zij dien ter zee altijd gedaan hebben, hetzij met of tegen 

ons strijdende, hetzij overwinnend of overwonnen.” 

Langduriger en hardnekkiger hadden de andere gedeelten der vloot gevochten. Tourville, 

die omstreeks half twaalf het centrum der Britsche vloot had aangetast, was na een paar 

uren strijdens met de Soleil-Royal (104) tegen de Brittannia (100), het vlaggeschip van 

Russell, in het nadeel geraakt, zonder dat hij zich gemakkelijk kon verwijderen. Gelukkig 

kwamen eenige bodems zijner achterhoede, waarvan er een het Zwarte Kruis van den 

Ridder Chateaumorand voerde, tot ontzet opdagen. Spoedig bedreigde hem echter een 

nieuw gevaar, dewijl de Schout-bij-nacht Shovel met eenige schepen van het Britsche 

centrum het eskader van Tourville verdubbelde en eenige van diens schepen tusschen 

twee vuren bracht. Dit kwam Shovel zelven bijna duur te staan; want toen de wind 

omstreeks te zes uren meer opstak, doch uit het oosten, lag hij in lij van de Franschen en 

afgescheiden van de zijnen, dus in een hachelijken toestand, waaruit hij zich later niet dan 

met moeite redde. 

De achterhoeden, die eerst later slaags waren geraakt, hielden tot den avond vol. Het was 

toch reeds acht uren, toen de Britsche Schout-bij-nacht Carter, bij het doorbreken der 

vijandelijke slagorde, eene doodelijke wonde bekwam, waarbij hij tevens het bewijs leverde, 

dat sommigen hem ten onrechte wantrouwden. Nog met stervende lippen vermaande hij 

zijne bemanning tot het voortzetten van den strijd, zoo lang het schip maar boven water te 

houden was. 

Omstreeks denzelfden tijd moesten Shovel en de zijnen op eigen veiligheid bedacht zijn. 

Na eene vergeefsche poging, om den Franschen met branders afbreuk te doen, lieten zij 
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zich met het laatst van den vloed tusschen de schepen des vijands afdrijven; eene zeker 

hoogst gewaagde manoeuvre, daar zij zich hierbij uitermate moesten bloot geven. Later 

verklaarde d’Amfréville dan ook, dat geen zijner kogels, bij het passeeren van den 

Britschen Schout-bij-nacht, zijn doel had gemist. Hiermede eindigde de strijd bij La Hogue, 

nu en dan wegens stilte en mist afgebroken, des avonds te tien uren. 

Inmiddels was de wind, volgens alle berichten, meer naar het oosten geloopen. Dit kon 

Tourville baten om zich te verwijderen en Russell om den vijand te vervolgen. Doch er was 

niet veel wind, terwijl bovendien een zware mist beide opperbevelhebbers verhinderde ook 

van dat weinige partij te trekken. „Het is zeker,” schreef Almonde, „en niemand kan 

twyffelen, indien men onder en gedurende het gevecht een weinig koelte hadde gehad, of 

die volgende Nacht tot ’s anderen daags ’s morgens ten acht uren toe, geen zo swaare 

Mist, of men hadde in staat geweest om van de Fransche Vloot vrij veel schepen te 

veroveren of te ruineeren.” 

Sommigen verhalen, dat de Franschen tegen den avond, naar het voorbeeld der onzen hun 

bij Bevesier gegeven, met staande zeilen ten anker kwamen, waardoor de vloed, die 

Shovel bij de zijnen bracht, het gros der bondgenooten iets meer had verwijderd. Hoe dit 

zij, al de schepen der Franschen waren in den ongelijken strijd behouden gebleven; doch 

zij konden dien natuurlijk niet hervatten. Thans ondervonden hunne bevelhebbers, welke 

gevaren aan eene expeditie met groote schepen buiten het bereik van eigen of bevriende 

havens verknocht zijn. Vóór dat Tourville, om de Normandische eilanden heen, St. Malo of 

Brest kon bereiken, zouden de bondgenooten toch hoogst waarschijnlijk zijne 

ontramponeerde schepen achterhalen. Dit leidde hem tot het gewaagde besluit om met de 

35 schepen, die hij ’s anderen daags bijeen had, in den nacht van den 30sten Mei het Ras 

van Blanchard, een zeer moeielijk vaarwater tusschen Aurigny en de kust, binnen te 

stevenen. Twee-en-twintig geraakten er door, maar hij zelf moest met dertien schepen 

terugkeeren. De Soleil-Royal en twee andere, allen zeer beschadigd, zochten nu eene 

schuilplaats te Cherbourg. De tien overige begaven zich naar de baai van La Hogue, waar 

tegen den avond van den 31sten Mei, met inbegrip van twee vroeger aangekomene, twaalf 

groote schepen lagen, die men, evenals de andere te Cherbourg, door het oprichten van 

batterijen als anderszins zoo goed mogelijk trachtte te beveiligen. 

Vruchteloos hadden de bondgenooten pogingen aangewend, om Tourville te genaken, nog 

voor deze het Ras van Blanchard binnenliep. Evenmin slaagden Almonde en Ashby, die 

met een eskader om de Normandische eilanden heen gezonden waren, in het 

onderscheppen der bodems, die het Ras gelukkig passeerden, doch waarvan men eerst 

veel later vernam, dat zij te St. Malo waren aangekomen. Den 2den Juni van dien 

vergeefschen tocht teruggekeerd, vonden de genoemde bevelhebbers een eskader onder 

Delavall voor Cherbourg, hetwelk de aldaar liggende schepen had vernield, waaruit de 

onzen reeds van verre den rook zagen opstijgen. Almonde,  Ashby en Delavall vereenigden 

zich nu weder met het gros der vloot, dat voor de baai van La Hogue lag, waar vervolgens 

de gemelde twaalf schepen, benevens een aantal transportvaartuigen, ten aanschouwen 

van Jacobus en Tourville, onder een luid gejuich van Nederlandsche en Britsche zeelieden, 

in brand gestoken of in den grond geboord werden. 

Hier, op de kust van Normandie, zag de verdreven Koning van Engeland, in den letterlijken 

zin des woords, zijne hoop in rook verdwijnen. Bij dezelfde gelegenheid verloor zijn 
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beschermer het overwicht ter zee, dat hij eene wijle had bezeten. Doch het verlies aan 

materieel, schoon op twintig oorlogsbodems geschat, was voor Frankrijk niet 

onoverkomelijk. Bedenkelijker was de verslagenheid onder het personeel te weeg gebracht. 

Zelfs achtte d’Estrées, inmiddels te Brest aangekomen, zich in die haven niet veilig. En was 

het niet veelbeteekenend, dat hij, eerlang met zijn eskader naar de Middellandsche Zee 

terugkeerende, uitdrukkelijk last kreeg, zich in de straat van Gibraltar zoo ver mogelijk 

buiten den wal te houden en bovendien eene Nederlandsche of Britsche vlag te voeren? 

Alles scheen samen te loopen, om de verlegenheid van het Fransche gouvernement te 

vergrooten. De ontevredenheid der lagere volksklassen, reeds diep gebukt onder de 

gevolgen van misgewas en gebrek aan toevoer, klom dagelijks. De bewoners der 

kustprovinciën, die het middel tot hunne verdediging zoo goed als met eigen oogen hadden 

zien vernietigen, duchtten eene landing. Onderwijl verscheen een pamflet, getiteld: 

Nouveau voyage de la flotte de France a la rade des Enfers, waarin de onbekende schrijver 

zich met bijtenden spot over het gebeurde uitliet. Onbegrijpelijk is het, dat de bondgenooten 

van al deze omstandigheden volstrekt geen partij trokken. Men kan dit niet uitsluitend aan 

de Admiraals wijten, die hun eerste voornemen om de Fransche schepen bij den tocht van 

St. Malo naar Brest te bemoeielijken wegens tegenwind moesten opgeven. Wat evenwel te 

zeggen van den afloop van een plan, welks volvoering de Franschen op dit tijdstip meer 

dan ooit vreesden? Nadat er troepen ingescheept en andere maatregelen tot het doen 

eener landing genomen waren, liep de vereenigde vloot in het begin van Augustus werkelijk 

uit. Nu eerst begon men bezwaren te opperen. Den 13den der genoemde maand, terwijl de 

vloot wegens den heerschenden wind zich nog in het Kanaal bevond, kwamen zes leden 

van den Geheimen Raad aan boord, die een krijgsraad bijwoonden, waarin echter, volgens 

een schrijven van Almonde, geen bepaald besluit werd genomen. Toch schreef deze, in 

denzelfden brief, dat er vier dagen later troepen ontscheept waren, en dat Shovel andere 

naar Duins moest geleiden. Alles loste zich nu op in het zenden van een eskader naar St. 

Malo, dat weinig baatte, en in het overbrengen van eenige troepen naar Vlaanderen, 

waartoe Willem III bevel gaf, om den afloop der onderneming wat minder belachelijk te 

maken. 

Hoewel men het eindbesluit, waaraan toch zeker de vlagofficieren van beide natiën deel 

namen, ten volle moet eerbiedigen, zoo is het toch verbazend, dat men al de geopperde 

bezwaren niet eenige dagen vroeger had ingezien. Wat het jaargetijde betreft, dat 

hieronder insgelijks werd gerangschikt, is het zelfs te betwijfelen, of mannen als Maarten 

Harpertsz. Tromp en Witte Cornelisz. de With, voor wie de seisoenen maar zelden een 

hinderpaal opleverden, zich wel aan de zijde der meerderheid zouden hebben geschaard. 

Een ernstig misnoegen openbaarde zich, vooral in Engeland, over het geheimzinnig staken 

eener onderneming, waarvan niemand het rechte begreep. Werkelijk hadden Nederlanders 

en Britten alle reden zich bitter teleurgesteld te gevoelen, nu de schitterende overwinning 

bij Cherbourg en La Hogue weinig rechtstreeksche voordeelen aanbracht, ja eerlang door 

onderscheiden verliezen werd gevolgd. 

Alle nadeelen, waaronder sommige in verwijderde oorden, kon men zeker niet verhoeden, 

zonder tevens den handel meer te stremmen, dan men in het belang der Republiek 

raadzaam vond. Hier is dus geene sprake van de Waterland, een Oost-Indisch retourschip, 
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hetwelk door Fransche kruisers vernield was, eer andere bodems het konden bijspringen; 

noch van een 

gevecht, dat schipper Hodorp, uren lang tegen drie Algerijnen moest volhouden en 

waaraan hij zich eindelijk slechts met moeite onttrok, na vooraf den hem toevertrouwden 

bodem in brand gestoken te hebben; noch zelfs van den ongelukkigen strijd, dien de 

kapiteins Broeder en Bontemantel in Januari, tot bescherming van hun konvooi, op de kust 

van Biscaye, tegen vijf Fransche schepen hadden gevoerd. Niets van dit alles kon men aan 

’s lands zeemacht wijten, die in het voorjaar van 1692 een inderdaad groot gevaar had 

afgewend. Met betrekking tot hare latere verrichtingen, was echter het opgeven der 

landingsplannen niet het eenige punt van bezwaar. 

Na den slag bij La Hogue, was kapitein van Zyll met een eskader naar de Vlaamsche kust 

gezonden, om er de Duinkerkers in bedwang te houden. Met eenige Britsche schepen en 

later nog met Nederlandsche versterkt, vertoefde het eskader er tot in November, hetgeen 

niet belette, dat men elders met vijandelijke kruisers en kapers te worstelen had. Dit komt 

natuurlijk ook niet ten zijnen laste en pleit zelfs niet onvoorwaardelijk tegen het doelmatig 

gebruik der hoofdvloot; want de zee, die onder alle hemelstreken door Nederlandsche 

schippers werd beploegd, kon toch kwalijk in hare gansche uitgestrektheid van vijanden 

gezuiverd worden. Maar is het niet bedroevend, dat de twee Nederlandsche kapiteins 

Taelman en van der Saen, met een konvooi van St. Ubes komende, den 31sten Augustus op 

de hoogte van kaap Lezard,   — dus niet ver van de Engelsche kust, waar de vloot 

werkeloos in de havens lag, — een bijna hopeloozen strijd moesten voeren tegen vijf 

Fransche schepen onder Forbin? Zij verdedigden zich heldhaftig, doch met nadeeligen 

uitslag. Beider schepen gingen verloren en van der Saen bekwam eene doodelijke wonde. 

Met het oog op den ongelijken strijd, dien zij hadden aangevangen, mochten zij er roem op 

dragen, dat alle koopvaarders, welke zich onder hun geleide bevonden, op twee of drie na, 

behouden bleven. Nadat van Zyll van zijn post teruggekeerd en de hoofdvloot lang 

ontbonden was, moest weder een ander Nederlandsch konvooi een aanval van Jan Bart 

doorstaan. Met vier schepen tastte deze, op de hoogte van de Doggersbank, den 15den 

November eene koopvaardijvloot aan, die onder het geleide van den genoemden kapitein 

Broeder uit de Sond kwam. Gesteund door twee zwakke konvooiers en een der 

koopvaarders, verweerde de Nederlandsche bevelhebber zich kloekmoedig. Hij zelf en 

velen der zijnen sneuvelden, waarna de vloot, met verlies van een der konvooiers en 

nagenoeg twintig koopvaarders, nog betrekkelijk gelukkig ter reede van Texel kwam. En dit 

was niet het eenige voordeel, waarop Jan Bart zich omstreeks dezen tijd beroemde! Men 

had waarlijk in de Noordzee, en vooral gedurende den zomer in het Kanaal, grootere 

veiligheid mogen verwachten. 

Sommigen wierpen de schuld op Russell, een Whig; anderen op Lord Nottingham, den 

Secretaris van Staat, die tot de partij der Tories behoorde. Willem III, die wel inzag dat er 

iets aan haperde, trad beslissend tusschenbeiden. Dien ten gevolge verloor Russell het 

opperbevel, dat voorloopig aan de Admiraals Killegrew, Delavall en Shovel gezamenlijk 

werd opgedragen. Jammer slechts, dat er over de aanwending der vereenigde 

strijdkrachten, onder hun bevel, in 1693 nog vrij wat meer te klagen viel, dan te voren over 

die onder Russell! 



 

21 
 

Zeer wijselijk besloot het gouvernement eene rijk geladen koopvaardijvloot, die eerlang 

naar de Middellandsche Zee moest vertrekken, te doen geleiden door een vereenigd 

eskader, waarbij zich vervolgens, overeenkomstig een tractaat met Spanje, ook eenige 

oorlogsschepen van dit rijk zouden voegen. Doch er verliep zooveel tijd eer het de reis kon 

aanvaarden, dat men het noodig oordeelde meer te doen. Hierom kregen de Admiraals der 

hoofdvloot, waarbij zich ook Almonde met de Nederlandsche schepen bevond, den last dit 

kostbare konvooi, hetwelk den 9den Juni 1693 onder het bevel van den Britschen Vice-

Admiraal Rooke en den Nederlandschen Schout-bij-nacht van der Goes van St. Helens 

vertrok, tot op zekere hoogte te geleiden. 

Weinig gebeurtenissen dier dagen hebben zooveel opspraak verwekt, als de wijze, waarop 

de bevelhebbers zich van dien last kweten. Na het ontvangen hiervan had een krijgsraad 

van alle vlagofficieren den 1sten Juni besloten, de koopvaardijvloot tot dertig Engelsche 

mijlen W. Z. W. van Ouessant te vergezellen, waartoe de hoofdvloot, te gelijk met het 

konvooi, van St. Helens onder zeil ging. Nadat zich nog meer koopvaarders te Plymouth en 

elders hadden aangesloten, bereikte men den 14den gezamenlijk de vastgestelde plaats. 

Hier deden de Admiraals sein tot scheiden. Doch niet wetende, waar zich de Fransche 

vloot ophield, bleven zij het konvooi nog iets westelijker volgen, tot in den namiddag van 

den 15den, op welk tijdstip men elkander uit het zicht verloor. Daarna kruisten de Admiraals 

met de hoofdvloot nog zeven dagen voor het Kanaal, eer zij ernstige pogingen in het werk 

stelden, om aangaande het tegenwoordig verblijf der Fransche vloot eenige zekerheid te 

erlangen. Nadat zij den 25sten hadden vernomen, dat deze vermoedelijk in zee was, 

stevenden zij met tegenwind naar de Sorlings en vervolgens naar Torbay, waar zij den 2den 

Juli ten anker kwamen om te ververschen. 

Aanstonds kregen zij nu de meest onrustbarende tijdingen. Reeds den 14den Mei was 

d’Estrées met een Fransch eskader uit Toulon gezeild; iets later Tourville met eene 

gansche vloot uit Brest. Den 9den Juni had eene aanzienlijke macht des vijands zich 

vertoond op de hoogte van Lagos. Welk eene bezorgdheid dit alles inboezemde, is licht te 

denken. Er bestond werkelijk reden toe; want de koopvaardijvloot liep, met een 

ontoereikend geleide, het gevaar in den mond. 

Rooke en van der Goes hadden, nadat vele koopvaarders met hunne konvooiers waren 

vertrokken, den tocht voortgezet, met elf Britsche en vijf Nederlandsche oorlogsschepen, 

benevens omstreeks 120 koopvaarders. Den 26sten Juni, op de hoogte van kaap St. 

Vincent, geraakte een hunner schepen in gevecht met een Fransch schip en kregen zij 

weldra negen andere in ’t zicht. Onbekend met de sterkte des vijands, waaromtrent de 

bemanning van een klein vaartuig, dat zij veroverd hadden, hen geheel op den dwaalweg 

hielp, besloten zij voorzichtig den wal te naderen, om er zoo mogelijk eenig bericht in te 

winnen. Later heeft men beweerd, dat zij dit wel vroeger hadden kunnen doen. Thans 

baatte het zeker niet veel, daar zij ’s anderen daags ontdekten, dat zich eene aanzienlijke 

vloot des vijands in hunne onmiddellijke nabijheid ophield. Van een gevecht daartegen was, 

ook volgens het oordeel van den Nederlandschen Schout- bij-nacht, niets te hopen. 

Ontzeilen scheen nog de eenige kans op behoud. Hierom werd bevel gegeven aan de 

koopvaarders, vooral aan de kleine, om slechts een goed heenkomen te zoeken, terwijl de 

oorlogsschepen met een aantal andere zeewaarts liepen. Zonder ernstig vervolgd te zijn, 

bereikte het eskader na een verlies van twee oorlogsschepen Madera, van waar het later 
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terugkeerde met de koopvaarders, die het insgelijks ontzeild waren, en te Kingsale in 

Ierland aankwam. 

De twee verloren oorlogsschepen waren de Zeeland (64) en Het wapen van Medemblik 

(64), gevoerd door de kapiteins Schrijver en van der Poel. Nederland had dus ook hier 

weder het grootste verlies te betreuren, doch mocht de voldoening smaken, dat de 

genoemde bevelhebbers met hunne equipages, naar het oordeel van vriend en vijand, zich 

hoogst verdienstelijk hadden gemaakt. Dit vereischt nadere toelichting. 

Bij een algemeenen aanval van de Fransche vloot, ware er misschien van het gansche 

konvooi niets te recht gekomen. Nog onder den indruk der gebeurtenissen van het vorige 

jaar, en vermoedelijk wanende, dat het de hoofdvloot der bondgenooten was, had Tourville 

zich echter met het gros op een afstand gehouden, en slechts een eskader onder Gabaret 

tot den eersten aanval gedetacheerd. Dit maakte, in den namiddag van den 27sten, jacht op 

de zeewaarts loopende schepen, nadat het besluit tot ontzeilen genomen was. Des avonds 

te zes uren achterhaalden de voorste schepen van Gabaret de genoemde Nederlandsche 

bodems. Schrijver en van der Poel, wel verre van aanstonds voor de overmacht te bukken, 

vingen een hardnekkigen strijd aan, terwijl zij dadelijk over stag gingen en het al vechtende 

in den wal leiden. Zoodoende behielden zij andere schepen van het konvooi; want de 

voorste bodems van den vijand volgden hen, waardoor de wegzeilende oorlogsschepen en 

koopvaarders tijd wonnen. Rooke noemde het eene der grootste zaken, die hij ooit in eene 

actie had gezien, bijaldien de kapiteins werkelijk met intentie hadden gehandeld. Tourville, 

verrukt over de dapperheid, welke zij hadden betoond alvorens tot de overgaaf te besluiten, 

ontving kapitein Schrijver aan den valreep, met de vraag: „Zijt gij een duivel of een mensch 

?” Door een goed onthaal gaf hij vervolgens den beiden Nederlandschen kapiteins een 

doorslaand bewijs zijner hoogachting. 

Treurig was het intusschen gesteld met de koopvaarders, die zich niet in tijds konden 

bergen. Vruchteloos zochten de meeste eene schuilplaats in de havens van het 

machtelooze Spanje, waar menige schipper zijn eigen bodem moest vernielen, om dien uit 

’s vyands handen te redden. Ontzaglijk was het verlies, dat men later schatte op twaalf 

millioen gulden, d. i. op omstreeks een vierde van de waarde der geheele vloot. 

Willem III vond de ramp te verdrietiger „naer dien het seeckerlyek een pure negligentie off 

mogelyck yets slimmers was, hetgeen het meest chagrineert; want ongeluckige toevallen 

van den oorlogh en kan men niet voorsien, maer dit ongeval en is van die natuer niet.” 

Hierin had hij volkomen gelijk. Zelfs is het bevreemdend, dat Charnock, een later Britsch 

schrijver, het nog durft aanmerken, als eene straf voor de zuinigheid der Heeren Staten, 

aangezien het gebeurde in geenerlei verband staat met de sterkte, maar wel met het 

gebruik der hoofdvloot. En hier lag de schuld uitsluitend aan de zijde der Britten. Want toen 

de Admiraals den 2den Juli, bij hunne komst te Torbay, hadden vernomen, dat zich de 

Fransche vloot werkelijk in zee bevond, was Almonde van alles voorzien en bereid 

aanstonds naar de Spaansche kust te zeilen, hetgeen de Britten niet konden doen wegens 

gebrek aan victualie. Vervolgens leverden hunne langdurige beraadslagingen en verwarde 

instructiën niet geringe beletselen op. Eerst nadat er een verslag van Rooke was 

ingekomen, waarvan Almonde, bij gemis van rechtstreeksche tijdingen, eene vertaling naar 

het vaderland zond, ging de gecombineerde vloot den 27sten Juli van Torbay onder zeil. Zij 

begaf zich echter weder naar het gemelde rendez-vous, dertig mijlen van Ouessant, en 
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bleef er kruisen tot dat de Engelsche schepen weder gebrek aan bier kregen. Den 26sten 

Augustus lag zij weder te Torbay, waar Rooke en van der Goes, die inmiddels 

teruggekeerd waren, zich bij haar aansloten. Vrij natuurlijk had men, tijdens den laatsten 

kruistocht, niets bespeurd van de Fransche vloot, die intusschen het vernielingswerk langs 

de Spaansche kust voortgezet en zich vervolgens naar Toulon begeven had. Toen de 

Fransche opperbevelhebber in September weder uitgezeild, na een langen en moeielijken 

tocht te Brest aankwam, was de vloot der bondgenooten reeds uiteengegaan. Was nu het 

oordeel van Willem III te hard? Is het zelfs te verwonderen, dat hij, misnoegd over zooveel 

onverstand of verkeerd beleid, kort na zijne terugkomst van het vaste land, andermaal 

tusschenbeiden trad? Hy besliste thans in anderen geest, door den Secretaris van Staat 

eervol te ontslaan en Russell als opper- bevelhebber te herstellen. 

Hoogst onstuimig waren de debatten in het Parlement over de oorzaak van het geleden 

verlies. Beide staatkundige partijen schreven het aan verraad toe, terwijl beide zich om het 

zeerst beijverden dit op rekening harer tegenstanders te stellen. Ten slotte zegepraalden 

de Whigs, daar Killegrew en Delavall, evenals Nottingham, hun ambt verloren. Shovel 

kwam er beter af, daar hij, over wiens aanstelling en beschuldiging Macaulay, zonderling 

genoeg, het stilzwijgen bewaart, slechts zijn aandeel in het opperbevel verloor, doch in 

dienst bleef. Ofschoon hij dit voorzeker wel eenigszins aan de bemoeiingen zijner 

staatkundige vrienden te danken had, zoo luidde toch ook het oordeel der Nederlanders 

voor hem minder bezwarend, dan voor zijne ambtgenooten. Men verhaalt, dat er in de 

Republiek zelfs eene schilderij werd vervaardigd, voorstellende de vernieling der Smyrna-

vloot, waarop ook Shovel voorkwam met de handen op den rug gebonden en door de twee 

andere Admiraals vastgehouden. Rooke, die niet tot de bovendrijvende partij behoorde, 

had zich, krank van lichaam, naar het Parlement laten dragen om zich te verdedigen. Hij 

slaagde naar wensch en stelde zijn journaal door den druk verkrijgbaar, om ook de natie 

van zijne onschuld te overtuigen. De Nederlanders gewaagden van zijn gedrag met lof. Een 

speciaal onderzoek naar dat hunner eigen bevelhebbers was ten eenen male overbodig, 

daar niemand hiertegen eenig bezwaar inbracht. 

Van de kaperijen der Duinkerkers hoorde men in 1693 slechts bij uitzondering, hetgeen 

zich vermoedelijk laat verklaren, ten deele uit het bewaken der Vlaamsche havens en ten 

deele uit de afwezigheid van Jan Bart en andere bevelhebbers, die zich gedurende den 

zomer op de vloot van Tourville bevonden. Des te meer hadden de kapers van St. Malo 

zich geweerd door het nemen van 28 walvischvaarders. Tot straf voor deze en andere 

buitensporigheden, werd nog in November een eskader uitgezonden, om de genoemde 

stad te beschieten. Verreweg de meeste koopvaarders uit het Noorden waren intusschen 

behouden aangekomen, hetgeen men ongetwijfeld ook voor een gedeelte te danken had 

aan de zorg van een landseskader, dat eigenlijk met eene andere bestemming was 

uitgerust. Waarom verstrekte evenwel de regeering niet doorgaans een zoodanig geleide? 

Het beschermen van den eigendom der kooplieden was toch voor de marine eener 

handeldrijvende natie geenszins als bijzaak te beschouwen. 

Lodewijk XIV, wiens vloot in dit jaar de meeste voordeelen had behaald, ondervond hoe 

deze vergald kunnen worden door binnenlandsche moeielijkheden, die uit den krijg 

voortspruiten. Wat al bekommering baarden hem niet het gebrek aan toevoer en de hieruit 

ontstane onlusten. Zijne herhaalde verbodsbepalingen hadden natuurlijk de kwaal 
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verergerd. Daarentegen zocht hij Marokko tot den uitvoer van granen te bewegen en zijn 

voordeel te doen met de wijziging, die het algemeene handelsverbod, ten behoeve der 

Noordsche mogendheden, had ondergaan. Uit Zweden en Denemarken hoopte hij niet 

alleen levensmiddelen, maar ook scheepsmaterialen te ontvangen. Geheel in dien geest, 

waren dan ook de schepen van de genoemde rijken, die zich onder het konvooi van Rooke 

bevonden, door Tourville gespaard. 

Ondanks alle verliezen, konden de bondgenooten, voor welke de bezwaren hunner 

tegenpartij geen geheim waren, de toekomst met vertrouwen te gemoet gaan en zich met 

een gewenschten uitslag vleien, indien zij hunne eigen krachten slechts bleven inspannen. 

Hoe bereid de Staten-Generaal hiertoe waren, bleek uit hun besluit om voor 1694, ten 

behoeve der zeemacht, acht millioen gulden, dat is bijna twee millioen meer dan in het 

afgeloopen jaar, aan buitengewone middelen in te willigen. Groot-Brittanje legde niet 

minder belangstelling aan den dag. Maar de ervaring had reeds geleerd, dat alleen het 

bezit van aanzienlijke strijdkrachten weinig baat, indien zij niet tevens doelmatig worden 

aangewend. Op de staatslieden en bevelhebbers, die hiervoor aansprakelijk zijn, rust zeker 

eene zware verantwoordelijkheid; doch het is slechts tot dezen prijs, dat zij, boven de 

massa hunner tijdgenooten, zich eene duurzame gedenkzuil kunnen stichten, waarop de 

late nakomeling met eerbied staart, indien het opschrift eene lofwaardige daad vermeldt. 

 

                                     HOOFDSTUK XXXVI 

 

Bezwaren van geldelijken aard. — Drieledige taak der zeemacht in 1694 en 1695. — 

Gedwongen werkeloosheid der Fransche marine. — Mislukte landing bij Brest. — 

Bombardeergaljooten. — Machineschepen. — Kustbombardementen. — Kaperijen. — 

Nalatigheid en plichtverzuim van sommigen. — Onveiligheid der Noordzee. — Maatregelen 

tegen de kapers. 

 

Lodewijk XIV, wien het geld, de ziel van den oorlog, langzamerhand begon te ontbreken, 

had onder den drang van deze en andere omstandigheden in 1693 voorstellen tot vrede 

gedaan, welke de bondgenooten niet aannemelijk vonden, ofschoon ook zij verlangden 

naar het einde eener worsteling, die tot dusverre meer roem dan voordeel had 

aangebracht. Bovendien ondervonden Willem III en de staatslieden, die hem ter zijde 

stonden, meer en meer wat het inhad aller streven, bij zeer uiteenloopende belangen, op 

één punt te richten, en gingen velen hunner insgelijks onder geldverlegenheid gebukt. 

Verschillende regeeringscollegiën in de Republiek, en met name de Admiraliteiten, welker 

geldmiddelen reeds bij het uitbreken van den oorlog in slechten staat waren, konden, in 

weerwil der aanzienlijke sommen bij wijlen door de Staten-Generaal toegestaan, niet 

behoorlijk rondkomen; want hare gewone inkomsten bedroegen in oorlogstijd minder, terwijl 

vele gewesten de buitengewone middelen slechts zeer traag en soms in het geheel niet 

opbrachten. Hoe ver dit ging, kan men opmaken uit het gezamenlijk bedrag der 

achterstallen, die in 1694 meer dan vijftien millioen gulden beliepen. Is het vreemd, dat 

sommige Admiraliteiten of niet aan hare verplichtingen konden voldoen, of zich in schulden 

moesten steken? Bestaat er niet veeleer reden, om zich te verbazen, dat zij, ondanks alle 

bezwaren, in het genoemde jaar meer dan 60 schepen, waaronder 49 van vijftig tot 
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negentig stukken, in dienst hielden, welke met inbegrip van 9 branders en 8 

behoefteschepen meer dan 3800 stukken en nagenoeg 20.000 man voerden; dat zij ook in 

de volgende jaren bleven voortgaan met het uitrusten van een iets grooter of kleiner aantal 

schepen, naar gelang de omstandigheden dit vorderden, altijd ongerekend de konvooiers, 

welke in 1696, ten getale van 35, gezamenlijk nog meer dan 1100 stukken en 4400 man 

aan boord hadden. 

Bij het beoordeelen dier uitrustingen, oogenschijnlijk kleiner dan in vroeger tijd, en meestal 

beneden de raming, vergete men niet, dat ook bij andere natiën het getal der schepen 

afnam, naarmate de bodems zelven zwaarder werden, en dat het thans een pleit gold, 

hetwelk niet uitsluitend te water moest worden beslecht. Zelfs is het de vraag, of de 

Republiek zich niet te zeer uitputte, terwijl de klachten over het ondoelmatig aanwenden der 

kostbare oorlogsschepen alles behalve ongegrond, en die over het onvoldoende konvooi, 

op zijn zachtst genomen, zeer bedenkelijk waren. 

Ten einde in 1694 vroegtijdig gereed te zijn, hadden de Franschen in alle havens met ijver 

aan het uitrusten der voorhanden schepen gearbeid. Dien ten gevolge kon Chateaurenaud, 

met een eskader uit de westelijke havens vertrokken, zich nog voor het einde van Mei op 

de hoogte van Rosas bij de hoofdmacht voegen, die te Toulon was uitgezeild. Russell, met 

eenige beschikbare Britsche schepen uitgezonden, om dit te verhinderen, was te laat 

gekomen en moest zich vergenoegen met de schade, die hij onder eene vijandelijke 

koopvaardijvloot had aangericht. Naar het Kanaal teruggekeerd, waar inmiddels de 

Nederlandsche schepen waren aangekomen, kon hij in de eerste helft van Juni met de 

vereenigde vloot onder zeil gaan. Bij kaap Lezard scheidde deze zich in twee gedeelten, 

waarvan het eene, bestaande uit 32 Britsche en 15 Nederlandsche schepen, bestemd was 

om onder Russell naar de Middellandsche Zee te gaan, waar zich nu de vereenigde macht 

der Franschen bevond, terwijl het andere, onder Lord Berkley in den Oceaan moest 

achterblijven. Met inbegrip der gewone diensten in de Noordzee, had de zeemacht dus in 

1694 eene drieledige taak te vervullen, die haar ook in het volgende jaar werd 

aangewezen. Wat zij, in dit tijdsbestek op elk der aangeduide plaatsen verrichtte, voor dat 

hare krachten in 1696 weder meer werden samengetrokken, moet nu worden nagegaan. 

Onder den indruk van het rampzalig lot der Smyrna-vloot, was in het begin van 1694 een 

vereenigd eskader onder den Admiraal Wheeler en den Vice-Admiraal Callenburg naar de 

Middellandsche Zee gezonden, om koopvaarders te geleiden en den handel te 

beschermen. Het was in Maart bij Gibraltar door een hevigen storm beloopen, waarin de 

Sussex (80), het vlaggeschip van Wheeler, met meer dan 500 man totaal verongelukte en 

andere bodems ernstige schade bekwamen. Uit dien hoofde had Chateaurenaud, bij den 

tocht naar Rosas, van dit eskader niets te duchten en zelfs op de hoogte van Malaga nog 

een konvooi met eenig voordeel kunnen aantasten. Het tijdelijke overwicht der Franschen 

in die wateren was echter niet van langen duur; want de komst van Russell te Cadix, waar 

hij zich met de aldaar liggende Britsche, Nederlandsche en Spaansche schepen 

vereenigde, veranderde de verhouding der partijen geheel in het voordeel der 

bondgenooten. Tegen omstreeks 70 bodems, waaronder in het geheel 24 Nederlandsche, 

waren de Franschen blijkbaar niet opgewassen. Zij staakten dus hunne aangevangen 

ondernemingen ter zee en begaven zich naar Toulon. Russell, die nu geene vijandelijke 

vloot te bestrijden vond, ondersteunde het Spaansche leger in Catalonië en hield voorts de 
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vijandelijke kruisers en zeeroovers in ontzag. Dit alles beantwoordde dermate aan het 

oogmerk, dat Russell van Willem III een eigenhandig geteekenden last ontving om in de 

Spaansche havens te overwinteren. 

Natuurlijk deed het Spaansche gouvernement, dat hierbij veel belang had, ook thans weder 

schoone beloften. Maar er viel weinig op te rekenen, daar het al aanstonds niet bij machte 

was ten volle aan zijne geldelijke verplichtingen te voldoen, zoodat dienaangaande eene 

nadere schikking moest worden gemaakt. Met de uitrusting van schepen, welker getal in 

het afgeloopen jaar eigenlijk niet meer dan vier bruikbare had bedragen, was het nog 

ellendiger gesteld. Een sprekend bewijs van de machteloosheid, waartoe Spanje vervallen 

was, gaf het, door zelfs de hulp der bondgenooten in te roepen tot het overbrengen zijner 

troepen uit Italië naar Barcelona, hetgeen Russell echter niet met de oorlogsschepen wilde 

doen, ofschoon bereid het transport te konvooieeren, bijaldien men de benoodigde 

vaartuigen te Genua of elders huurde. Noch raadgevingen, noch klachten schenen te 

baten; want in 1695 leverde Spanje geen enkel oorlogsschip tot versterking van de vloot 

der bondgenooten. 

Deze hervatte inmiddels hare taak, na de aankomst eener transportvloot en nadat sommige 

als konvooiers gebezigde oorlogsschepen door andere vervangen waren. Met eene 

nagenoeg even sterke macht, als in het vorige jaar, kruisten Russell en Callenburg in 1695 

nabij de kusten van Spanje en Frankrijk, steeds wakende voor de belangen van den 

handel, terwijl de Fransche marine werkeloos binnen de havens bleef. Langzamerhand 

moesten de bevelhebbers der vereenigde macht hunne vloot echter verzwakken door het 

opzenden van schepen, die reparatie behoefden. Zij vonden het dus raadzaam zich 

voorloopig tot het bewaken der Straat te bepalen, waarmede zij nauwelijks een aanvang 

gemaakt hadden, of zij kregen te Cadix last met ruim 30 bodems huiswaarts te keeren. 

Hieraan voldeden zij in October, achterlatende 13 of 16 Britsche schepen onder den 

Schout-bij-nacht Mitchell, en 7 Nederlandsche onder kapitein van Toll, welk getal spoedig 

door de komst van Rooke met andere tot omstreeks 40 bodems aangroeide. Dit was 

tijdelijk voldoende, doch geenszins, indien de bondgenooten voornemens waren op den 

ingeslagen weg te blijven volharden. Daarom arbeidde men, zoowel in de Engelsche als in 

de Nederlandsche havens, druk aan schepen tot versterking van Rooke, die evenwel niet 

gereed waren, toen het in den aanvang van 1696 verkieselijk bleek hun eene andere 

bestemming te geven. Dit achterblijven der versterking, gepaard met het bericht uit Toulon, 

dat de Franschen zich vermoedelijk een doortocht zouden banen, leidde vervolgens tot het 

besluit, Rooke en van Toll liever terug te roepen, dan hen aan eene bijna gewisse 

nederlaag bloot te stellen, Willem III ging er slechts noode toe over, vreezende dat het 

staken eener onderneming, waarvan de ervaring het doeltreffende had aangetoond, groote 

opspraak zou verwekken. 

Aanzienlijke kosten hadden de bondgenooten zich getroost tot het onderhouden dier macht 

in de Middellandsche Zee. Zij behoefden zich echter de gedane uitgaven niet te beklagen, 

al wogen de rechtstreeksche voordeelen hiertegen niet op. Zoodoende hadden zij toch een 

groot gedeelte der vijandelijke zeemacht gedurende twee achtereenvolgende jaren 

werkeloos gehouden, en den koopvaarders inmiddels eene gewenschte veiligheid 

geschonken. Zelfs hadden zij door hunne vloot, een jaar te voren, even doelmatig aan te 

wenden, rampen als die hij Lagos kunnen verhoeden. Bovendien hield de 
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tegenwoordigheid der verbonden vloot de zeeroovers in bedwang. Wat al ellende het 

ongestraft kruisen van Algerijnen en anderen kon te weeg brengen, had schipper Christiaan 

Vlies met de St. Jan nog onlangs ondervonden. Den 18den Januari 1694 was hij op de 

hoogte van Lissabon door drie roofschepen aangetast, die na een gevecht van negen uren 

wel afhielden, doch hem en de zijnen op een zinkenden bodem achterlieten. Tot overmaat 

van ramp, sloeg het schip in den voornacht om en moesten de overgeblevenen, zestig in 

getal, van alles ontbloot, zich aan het wrak vastklemmen om er ten minste het leven af te 

brengen. Met de sloepen, die zij des anderen daags drijvende vonden, zwalkten zij acht 

dagen lang zonder eten of drinken en zonder kompas rond. Vier en twintig hunner kwamen 

van gebrek om, eer Vlies met de overigen, deerlijk uitgeput, de Portugeesche kust bereikte. 

Intusschen was niet de gansche vloot der bondgenooten in de Middellandsche Zee 

gebezigd. Op de hoogte van kaap Lezard had Russell immers in Juni 1694 Lord Berkley en 

Almonde met 20 Britsche en 16 Nederlandsche schepen, benevens een aantal kleine 

vaartuigen achtergelaten. Hiermede hadden de genoemde bevelhebbers zich naar Brest 

begeven, voor welks reede zij twee dagen later ten anker kwamen. 

Dit stond in verband met een plan, waarop sedert geruimen tijd door de Republiek was 

aangedrongen. Men zou er, bij verrassing, eene landing beproeven, waartoe de Generaal 

Talmash zich met eenige troepen had ingescheept. Ondanks de voorzorgen was echter 

alles verraden, en wel, zooals later gebleken is, door den Hertog van Marlborough, die het 

aan Jacobus had overgebriefd. Behalve hetgeen vroeger was gedaan, om zulk eene 

belangrijke zeehaven als Brest tegen een onverwachten aanval te dekken, waren thans op 

last van Lodewijk buitengewone maatregelen genomen door het zenden van troepen, het 

wapenen der kustbevolking en het oprichten van batterijen, onder toezicht van den 

bekwamen Vauban. 

Ten eenen male onbekend met den waren stand van zaken, overlegden de hoofden der 

vereenigde vloot, hoe zij hunne beperkte middelen het best zouden kunnen aanwenden. 

Daar het oploopen van de eigenlijke reede hun uiterst gevaarlijk toescheen, besloten zij in 

de nabijgelegen baai van Camaret te landen, waar zij de versterkingen deden verkennen. 

Schoon de uitslag hiervan niet medeviel, wenschte men toch door te zetten, en bestemde 

vier Britsche met vier Nederlandsche schepen om de baai in te zeilen en de batterijen van 

den wal bezig te houden. Op den bepaalden tijd was een der Britsche schepen 

teruggekeerd, en lagen slechts de zeven overige op de hun aangewezen plaats. 

Jammer dat men het plan niet opgaf, zoodra het bleek, dat er toch eenige buitengewone 

voorzorgen waren genomen. Nu ging Talmash met 8 à 900 man. in open sloepen, een 

deerniswaardig lot te gemoet; want nauwelijks is de helft zijner soldaten onder het vuur der 

batterijen geland, of zij stuiten op eene geregelde krijgsmacht, die hen met de sabel in de 

vuist terugdrijft. Alles wijkt in de grootste wanorde naar de sloepen, die echter of te hoog op 

het strand zitten, of wegens te grooten aandrang van volk niet in beweging te krijgen zijn. 

Onder het onverpoosde vuur des vijands, roepen de weerlooze soldaten om kwartier, dat 

hun wordt verleend, nadat velen in de eerste verbittering zijn afgemaakt. Slechts een 

honderd bereikten de vloot, met hun aanvoerder, die echter eene zware wonde had 

bekomen, waaraan hij later overleed. De overigen waren dood of gevangen. Aan boord der 

zeven schepen, die ontzettend hadden geleden, waren omstreeks 400 zeelieden buiten 

gevecht gesteld. 
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De bodems zelven geraakten weder uit de baai, met uitzondering van het Nederlandsche 

fregat de Wesep. 

Bitter teleurgesteld over den afloop eener onderneming, waarvan velen zich de schoonste 

uitkomst hadden voorgespiegeld, moesten de Admiraals terugkeeren. Het gepleegde 

verraad had den bondgenooten een strik gespannen, waarvan Talmash met velen der 

zijnen het slachtoffer werd. Hoezeer dergelijke gebeurtenissen, welker oorzaak men 

begreep, zonder aanstonds den waren schuldige te kennen, den Koning van Engeland 

griefden en hem bij zijne veelomvattende taak bemoeielijkten, is licht na te gaan. 

Berkley en Almonde kwamen den 25sten Juni met hunne vloot te St. Helens, van waar zij 

omstreeks drie weken later weder vertrokken, om langs de noordelijke en westelijke kusten 

van Frankrijk te kruisen, en aldaar, in denzelfden geest, als men dit in het vorige najaar te 

St. Malo had gedaan, zooveel mogelijk schade aan te richten. Hierbij stonden hun twee 

nieuwe middelen ten dienste, welker aard en bestemming met een enkel woord moeten 

worden aangeduid. 

Eenige jaren geleden was Kenau, een Fransch ingenieur op het denkbeeld gekomen om 

het werpgeschut, dat men nagenoeg twee eeuwen bij den oorlog te lande bezigde, ook op 

schepen aan te brengen. Hieraan waren de zoogenoemde bombardeergaljooten haren 

oorsprong verschuldigd. Deze vaartuigen, die zich vooral door breedte en stevigheid 

onderscheidden, voerden twee masten en op den bak enkele mortieren, terwijl de ruimte 

tusschen het dek en de kiel, ten minste waar het geschut stond, met oude, stuk gesneden 

kabels was opgevuld. Hoewel de eerste proefnemingen niet ten volle gelukt waren, zoo 

hadden de Franschen deze soort van schepen toch met vrucht tegen de roofstaten en de 

stad Genua gebruikt, hetgeen Groot-Brittanje en andere zeemogendheden tot navolging 

had opgewekt. Nederland ging er eerst in 1694 toe over, en bezat weldra eenige van die 

vaartuigen, met twee mortieren, zes stukken van twee pond en 25 à 30 man. Zij bouwden 

echter slecht zee en konden hierom de vloot meestal niet volgen, zonder haar grootelijks te 

belemmeren. Waren zij daarentegen niet onmiddellijk bij de hand, dan ging het gunstige 

oogenblik dikwijls verloren. Met welk een ongeduld de Vice-Admiraal van de Putte de 

hieruit voortspruitende teleurstellingen droeg, blijkt uit een zijner brieven, waarin hij schrijft: 

„als men bekwaam wind en weer heeft, zoo zijn er geen bombardeerschepen, en als men 

bombardeerschepen heeft, zoo worden wij gediverteerd en verhinderd door Gods weer en 

wind.” 

Het tweede middel, dat men omstreeks denzelfden tijd begon toe te passen, waren de 

ontploffingsvaartuigen, springers of machineschepen, die eene groote overeenkomst 

hadden met de drijvende mijnen, meer dan honderd jaren geleden te Antwerpen door 

Gianibelli uitgedacht tot vernieling van Parma’s brug over de Schelde. In het najaar van 

1693 was er een gebruikt, bij het bombardement van St. Malo, van welks samenstelling 

men zich echter, wegens de zeer uiteenloopende berichten, niet gemakkelijk een 

eenigszins juist denkbeeld kan vormen. Nederlanders en Britten lieten het toch voorkomen, 

als ware het slechts een gewone brander geweest, die op raad van een ingenieur in zee 

was toegerust. Zij maakten dus al weinig ophef van een werktuig, welks gedeeltelijke 

ontploffing, volgens de Franschen, meer dan drie mijlen in den onttrek alle glas en 

aardewerk verbrijzeld en meer dan driehonderd huizen van hun dak beroofd had; waarbij 

zich eene zoodanige kracht had ontwikkeld, dat de spil van het vaartuig, hoewel ongeveer 
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2000 pond zwaar, over den wal heen, boven op een huis was te recht gekomen. Anderen 

daarentegen hebben de voorstelling tot in het belachelijke overdreven. Wat echter de 

Franschen verhalen van de overblijfselen, die zij te St. Malo hadden gevonden, schijnt het 

naast aan de waarheid te komen. Onder in een vaartuig van omstreeks driehonderd ton, 

hadden vermoedelijk een honderdtal vaatjes buskruit gelegen, bedekt met teer, zwavel, 

hars, werk, stroo en takkebossen, waarop zware balken kruiswijze rustten, zoodat de 

vlammen er door konden spelen. Hierop waren vervolgens aangebracht, naar gissing meer 

dan driehonderd karkassen, gevuld met granaten, kogels, stukken van kettingen, geladen 

pistoolloopen, schroot en allerlei brandbare stoffen. Vele schrijvers hebben blijkbaar uit dit 

verhaal geput, terwijl sommige, in strijd met de officiëele berichten, er bij voegen, dat het 

vaartuig rondom bemetseld, en vooraf in alle stilte binnen de haven in gereedheid gebracht 

was. Dat de bondgenooten slechts ter loops gewaagden van een geducht middel, hetwelk 

zij andermaal wilden beproeven, is voorzeker niet vreemd. Wordt echter van dit eene 

machineschip aangemerkt, dat het vele kosten had veroorzaakt; dan mag men het er wel 

voor houden dat eene dergelijke soort van schepen, die omstreeks dezen tijd, onder 

denzelfden naam, ten getale van 14 of meer bij de vloot voorkomen, zeker niet veel grooter 

zijn geweest, dan het gemelde. Om die meer ongemerkt op de aangeduide plaats te 

kunnen brengen, liet men hen, volgens een schrijven van Almonde, soms door 

smookschepen voorafgaan, die ten onrechte wel met de machineschepen verward worden, 

en waarvan in een later tijdperk nog wordt gewaagd, als van een middel om gewone 

branders beter te doen slagen. Maar de oogenschijnlijk geduchte machineschepen 

voldeden niet aan hunne bestemming, hetgeen men voor een gedeelte toeschreef aan 

nationaal vooroordeel. Sommigen beweerden toch dat W. Meesters, een Nederlandsche 

ingenieur, onder wiens opzicht zij werden samengesteld en die hen zelfs eenmaal in 

persoon aanvoerde, van de zijde der Britsche zeeofficieren de grootste tegenwerking 

ondervond. Wat daarvan zij, de geringe uitwerking van het thans beproefde 

vernielingsmiddel zal weldra blijken. 

Kort na hun vertrek van St. Helens, hadden Berkley en Almonde eene koopvaardijvloot 

onder Deensch en Zweedsch geleide aangehouden, hetgeen den gezanten der betrokken 

mogendheden gegronde reden tot klagen gaf, waarom de meeste bodems dan ook later 

werden vrijgegeven. Vervolgens lieten de bevelhebbers het anker vallen voor Dieppe, 

hetwelk bijna geheel in de asch werd gelegd. Van de machineschepen trok men hier bitter 

weinig voordeel; des te meer echter van de bombardeerschepen der Britten, die meer dan 

1100 bommen en karkassen in de stad wierpen. Te Havre-de-Grâce, waaraan de 

Admiraals een dergelijk lot hadden toegedacht, was de uitwerking van het bombardement 

minder, deels omdat men wegens harden wind en holle zee niet met de noodige juistheid 

kon vuren, deels omdat de mortieren zelven minder bruikbaar waren geworden. De vloot 

keerde naar St. Helens terug en begaf zich vervolgens naar Duins, waar de Admiraals 

eerlang bevel kregen de zwaarste schepen naar de havens te zenden. 

Nog in September verscheen een vereenigd eskader onder Shovel en van de Putte voor 

Duinkerken, welks bewaking, gedurende den zomer, veel reden tot klagen had opgeleverd. 

Het richtte er evenwel niets van belang uit, daar de bombardeergaljooten er niet bij tijds 

waren en de machineschepen vruchteloos werden aangewend. Te Calais bereikten de 

bevelhebbers hun oogmerk evenmin, dewijl zij de nu aanwezige bombardeerschepen, 
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wegens de onstuimige zee. niet behoorlijk konden gebruiken, hetgeen den Nederlandschen 

Vice-Admiraal de reeds gemelde woorden in de pen gaf. 

Afgescheiden van de vraag, of deze kustbombardementen met de wetten van den oorlog 

strookten, en of de hierdoor verkregen voordeelen geëvenredigd waren aan de kosten, 

waarop wij nader zullen terugkomen, zij hier slechts opgemerkt, dat de bondgenooten 

zoodoende den vijand hadden genoodzaakt een gedeelte zijner krijgsmacht naar de kust te 

zenden. Dit leidde tot het besluit om in 1695 op den ingeslagen weg te volharden, ofschoon 

de tegenwoordigheid der vereenigde vloot zich eerst later dan het vorige jaar deed 

gevoelen. Niet voor half Juli verschenen Berkley en Almonde met hunne schepen voor St. 

Malo, waarbinnen de bombardeergaljooten omstreeks 900 bommen en karkassen wierpen. 

Omdat de bevelhebbers het niet raadzaam vonden ook met de grootere schepen te 

naderen, besloten zij zich te vergenoegen met de aangerichte schade en liever hun geluk 

elders te beproeven. Zij lieten het stadje Granville door een gedetacheerd eskader in brand 

schieten, en herhaalden, na de havens te hebben aangedaan, de pogingen tot bet 

bombardeeren van Duinkerken en Calais, doch met even weinig vrucht als in 1694. Bij den 

aanslag tegen de eerstgenoemde stad, waarbij de onzen het fregat de Batavier (26) 

verloren, waren proeven genomen met de hiervoor gemelde smookschepen, die weinig 

baatten. Over het geheel had de vereenigde vloot, toen zij in het laatst van Augustus 1695 

uiteenging, minder gedaan, dan een jaar te voren. 

Terwijl een gedeelte der verbonden zeemacht, onder Russell en Callenburg, zich in de 

Middellandsche Zee ophield, en een ander, onder Berkley en Almonde, bij tusschenpoozen 

zich op de Fransche kusten deed gelden, waren ook in de Noordzee Britsche en 

Nederlandsche bevelhebbers werkzaam. Hoewel zij doorgaans niet gelukkig waren in het 

beteugelen der kaapvaart, zoo kan men dit toch slechts bij uitzondering aan nalatigheid of 

plichtverzuim toeschrijven, waarvan het jaar 1694, helaas, meer dan een bedroevend 

voorbeeld heeft opgeleverd. 

Omstreeks den tijd, waarop Berkley en Almonde de gemelde koopvaardijvloot aanhielden, 

waren inderdaad maatregelen genomen, om den toevoer van granen naar Frankrijk te 

verhinderen. De geschillen, nu en dan met Denemarken gerezen, over hetgeen den 

wederzijdschen onderdanen geoorloofd was, gaven zeker het recht om op den handel der 

bewoners van dit rijk streng te letten. Of echter hieruit de bevoegdheid voortsproot, om 

behoorlijk gekonvooieerde schepen te visiteeren, waartegen de Nederlanders ten minste 

altijd krachtig opkwamen, indien zij zelven in dit geval verkeerden, en of zulks met de 

bestaande overeenkomsten te rijmen was, blijft hier buiten rekening. Nu het gouvernement 

dit had bevolen, is het slechts de vraag, hoe de commandanten zich van den hun 

opgedragen last kweten. 

Er lagen bij den aanvang van 1694 in verschillende Noordsche havens eene menigte 

schepen met granen en andere behoeften geladen, welker aankomst de Franschen 

verlangend te gemoet zagen. Lodewijk XIV, niet bij machte hen door een aanzienlijk 

eskader te doen afhalen, rekende op de stoutheid van Jan Bart en andere Duinkerkers, die 

het hun geschonken vertrouwen niet beschaamden. Zij brachten toch in het voorjaar een 

twintig dier schepen behouden binnen, zonder dat de Britsche kapitein Gortner, die met 14 

schepen kruiste, om dit te beletten, er iets van gemerkt had. Verontwaardigd over dien 

uitslag, schreef Willem III aan Heinsius: „UEd. kan niet gelooven, hoeseer my dit 
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chagrineert, vreesende, dat er al weder negligentie ofte quade conduite is geweest, 

niettegenstaande al de voorsorghe, die ick hadt genomen. Ick heb doen opontbieden den 

officier, die het esquader heeft gecommandeert, om van syn doen rekenschap te geven.” 

Gortner moest later, voor het gepleegde verzuim, met eene schorsing in den dienst boeten. 

Doch tot welk eene hoogte moest de verontwaardiging van Willem III, ja die van alle 

Nederlanders niet stijgen, toen een Nederlandsch eskader zich eene nog kostbaarder prooi 

door Jan Bart en de zijnen liet ontrukken! 

Dat eskader onder den Schout-bij-nacht Hidde de Vries, waaraan wegens de 

geldverlegenheid der Admiraliteiten niet minder dan zes schepen ontbraken, bestond uit 

acht bodems, van welke twee met 58, drie met 50, en de drie overige met 46, 38 en 34 

stukken bewapend waren, toen het den 27sten Juni meer dan honderd koopvaarders, onder 

het geleide van twee Deensche schepen en een Zweedsch, in het zicht kreeg. De Schout-

bij- nacht hield, ingevolge den hem verstrekten last, op die koopvaardijvloot aan, en zou nu 

hij deze toch wenschte te visiteeren ongetwijfeld het veiligst gedaan hebben door haar 

eenvoudig op te brengen, en dan binnengaats uit te maken, welke schepen hunne reis 

mochten voortzetten. Aangezien dit echter, volgens zijne meening, niet strookte met de 

hem gegeven instructie, liet hij het onderzoek op de gebruikelijke wijze in zee 

bewerkstelligen, hetgeen wegens het aantal der schepen, zooveel tijd vorderde, dat men op 

den avond van den volgenden dag nog niet gereed was. 

Toen de Nederlandsche bevelhebbers, wier schepen zeer verspreid lagen, om de gansche 

koopvaardijvloot des nachts behoorlijk te kunnen bewaken, den 29sten Juni met het 

aanbreken van den dag hunne taak wilden voortzetten, ontwaarden zij, dat een vijandelijk 

eskader zich in hunne nabijheid bevond. En zij mochten inderdaad van geluk spreken, dat 

het niet aanstonds op hunne verspreide bodems afkwam, in welk geval de tien vijandelijke 

schepen, waaronder zes van 40 tot 52 stukken, zeker eene schoone kans hadden gehad. 

Maar Jan Bart, die er het bevel over voerde, scheen zich eerst van de sterkte der onzen en 

van de identiteit der aangehouden vloot te willen vergewissen. Het inwinnen van berichten 

dienaangaande, het beraadslagen over de wijze van aanval en het gereedmaken van een 

zijner kleine vaartuigen kostten hem een geruimen tijd, dien Hidde de Vries en eenigen der 

zijnen niet ongebruikt lieten voorbijgaan. Dien ten gevolge lagen de Schout-bij-nacht en 

twee kapiteins, bereid hun plicht te doen, slagvaardig, toen de Franschen tusschen negen 

en tien uren voor den wind naderden en hen met onstuimigheid aanvielen. Zonder zich om 

het vuren der onzen te bekommeren, hield Jan Bart met de Maure (52) op de Prins Friso 

(58), het vlaggeschip, aan, gaf dit op een musketschot afstands de volle laag en klampte 

het vervolgens aan boord. Met de handwapenen verweerde zich de equipage naar 

behooren, tot dat zij het moest opgeven, na in een half uur tijds honderd en vijftig dooden 

en gekwetsten bekomen te hebben. De Schout-bij-nacht zelf was zwaar gewond en 

overleefde de noodlottige gebeurtenis niet lang. Met denzelfden ijver hadden de equipages 

van de Stad en lande (52) en de Triton (34) gevochten, toen ook deze bodems voor de 

overmacht moesten zwichten. De Franschen vonden hunne taak dus veel lichter dan zij 

zich hadden voorgesteld, omdat de vijf andere Nederlandsche bevelhebbers, van welke ten 

minste een of twee aanvankelijk nog iets tot eigen verdediging hadden gedaan, geenerlei 

bijstand verleenden. Zij sloegen op de vlucht, zoodra de Schout- bij-nacht zich moest 

overgeven, en werden tot hunne eeuwigdurende schande nog eene wijle vervolgd, eer zij 
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het gat van Texel bereikten, ofschoon Jan Bart, die zelf nog al geleden had, de vervolging 

nu wijselijk staakte, om de hoofdzaak niet uit het oog te verliezen. Deze gelukte hem 

volkomen; want de aangehouden koopvaardijvloot, die zich tijdens het gevecht met haar 

konvooi had verwijderd, kwam goed en wel in de Fransche havens. Te Duinkerken bracht 

Jan Bart ook zijne gemaakte prijzen in zegepraal binnen, met welk bedrijf Lodewijk XIV 

dermate was ingenomen, dat hij den eenvoudigen, doch stoutmoedigen kaperkapitein 

eerlang tot den adelstand verhief. 

Wie een onbevangen blik heeft voor krijgsmansdeugd, waar deze zich openbaart, zal, 

eenstemmig met den vijandelijken monarch, het gedrag van Jan Bart moeten bewonderen. 

Had niet menig Nederlander in den strijd tegen Spanje zich door gelijksoortige daden een 

onsterfelijken naam verworven? Doch juist hierom staarde de bevolking der Republiek, 

bewogen met het lot van den ongelukkigen bevelhebber en van omstreeks drie honderd 

dooden en gekwetsten, met een billijken wrevel op hen, welke den ouden heldenmoed 

ganschelijk hadden verloochend. Willem III ten hoogste verstoord, te meer omdat Britsche 

schepen, die op dezelfde hoogte moesten kruisen, wegens gebrek aan orders, ter kwader 

ure waren binnengevallen, schreef: „Er scheynt een fataliteyt in dit geheele werk te syn 

geweest, ende het is om alle patiëntie te verliezen, dutter altyt in Engeland soo veel 

abuysen en negligentie in de ordres syn.” 

 

Intusschen was de afwezigheid dier Britsche schepen geene verontschuldiging voor de 

Nederlandsche bevelhebbers, wier gedrag in elk geval een streng onderzoek vereischte. 

Het klinkt zelfs al tamelijk vreemd, dat de autoriteiten in de Republiek hiermede nog 

eenigen tijd draalden, en onderwijl de beschuldigden hun commandement lieten behouden. 

Uitstel was echter geen afstel; want er zat eerlang een Hooge Zeekrijgsraad, welke drie 

hunner tot het verbreken van hun zwaard door beulshanden en eene boete van 1000 

zilveren ducatons veroordeelde, hen tevens eerloos verklarende en onbekwaam om den 

lande meer te dienen. Een vierde, die officiëele brieven had geschreven met vele 

onwaarheden en verdichtselen, om de Staten-Generaal en de Admiraliteit te abuseeren; die 

zijne twee luitenants en een volontair, met veel geraas en een hakmes in de hand, tot het 

teekenen eener verklaring had gedwongen, insgelijks vele onwaarheden en verdichtselen 

behelzende, werd in weerwil van dit alles, iets minder schuldig bevonden. De krijgsraad 

veroordeelde hem tot dezelfde geldboete en verklaarde ook hem onbekwaam om den 

lande te dienen, doch met weglating der eerloos verklaring en der schavotstraf.1) Kapitein 

Hoogenhoek, die zich aanvankelijk schuil hield en bij publieken trommelslag werd 

ingedaagd, scheen inderdaad weinig strafbaar, en werd, kort nadat men hem te Texel had 

gegrepen, onder handtasting weder ontslagen. Niet lang daarna, komt hij andermaal voor, 

als bevelhebber van Het wapen van de Schermer (44), vermoedelijk 

 
1) Hunne sententiën zijn te vinden bij Sylvius, XXXVII p. 80 e. v. en werden in 1695 

afzonderlijk gedrukt, bij Scheltus, te ’s Gravenhage. De vier sententiën in de Europische 

Mercurius voor 1695, 1e stuk, p. 281 e v. zijn eensluidend, hetgeen Mr. de jonge, die een 

authentiek afschrift van de vierde had gezien, deed vermoeden, dat allen verzacht waren. 

Maar het schijnt eene fout in de Mercurius, daar het onderscheid, in de uitgave van 

Scheltus en bij Sylvius wordt in acht genomen, terwijl de laatste, boek XXXIX p. 54, allen 
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twijfel dienaangaande wegneemt, door te zeggen „vier gestraft, van welke drie op het 

schavot.” 

 

 

hetzelfde schip, dat hij in 1694 had gecommandeerd. 

Natuurlijk is een voorval als het gemelde, hoe treurig op zich zelf, niet de reden, waarom de 

maatregelen tot beteugeling der Duinkerkers genomen doorgaans weinig aan het oogmerk 

beantwoordden. Zelfs maakte de strijd, door de Republiek in deze jaren tegen de vaak zeer 

kleine kaperschepen gevoerd, bijna hetzelfde komisch effect, als de kamp van den sterken 

man tegen lastige insecten. Schoon er nu en dan onder de slagen van zijn krachtigen arm 

bezwijken, blijft niet zelden de kleine mug voortgonzen, tot dat zij hier of daar nog een 

kwetsbaar plekje vindt. Met nagenoeg denzelfden uitslag verweerden zich de Heeren 

Staten omstreeks dezen tijd tegen de vijandelijke kapertjes. Meer dan honderd jaren 

hadden hunne vloten in alle zeeën schrik ingeboezemd voor den Nederlandschen naam, en 

was hunne driekleur nooit straffeloos gehoond; maar de kleine, welbezeilde vaartuigen der 

Duinkerkers deden, wat noch de Spaansche zeekasteelen, noch de vereenigde vloten van 

Engeland en Frankrijk hadden vermocht: zij zwalkten aanhoudend in de nabijheid der 

kusten en zeegaten, en wisten altijd onverwacht eenig voordeel te behalen. 

Hoogst onveilig was dien ten gevolge het verkeer tusschen de Republiek en Engeland. Kort 

na het gevecht met den Schout-bij-nacht Hidde de Vries, tastte Jan Bart met vijf zijner 

schepen eene pakketboot aan, die met twintig andere bodems door twee oorlogsschepen 

van Londen naar de Maas werd gekonvooieerd. De kapiteins La Cave en Engelenburg, die 

het geluk hadden hun gansche konvooi te behouden, plukten echter niet de gewenschte 

vruchten van hun kloekmoedig gedrag; want de Rotterdam (44), het schip van La Cave, 

sloeg plotseling om, nadat hij een der vijandelijke schepen aanvankelijk met voordeel 

bevochten had, waarbij de bevelhebber zelf, met driehonderd personen, onder welke vele 

passagiers, ellendig het leven verloor, en de Dolfijn (22), het andere oorlogsschip, strandde 

even voor de aankomst, bij welke gelegenheid het meerendeel der equipage, met twee 

zonen en twee dochters van den ambassadeur van Citters, die zich aan boord bevonden, 

insgelijks omkwam. Deze ramp, die een eigenaardig licht werpt op de marine van dien tijd 

en de meer dan gewone gevaren doet uitkomen, welke met eene zeereis gepaard gingen, 

was echter niet uitsluitend aan de kapers te wijten en rechtvaardigt dus in geenen deele, 

wat dienaangaande hierboven is gezegd. 

Terwijl men in het voorjaar van 1695 aan de uitrusting der schepen arbeidde, die tot 

versterking der hoofdvloot en tot bescherming van handel en visscherij moesten dienen, 

verboden de Staten, zoowel om het benoodigde zeevolk te erlangen, als om een gedeelte 

van den nationalen rijkdom buiten het bereik des vijands te houden, alle scheepvaart en 

visscherij, doch met vele uitzonderingen, zooals ten behoeve van de Oost-Indische 

Compagnie, van den handel op Suriname, Engeland, Schotland en Ierland, alsmede van de 

kustvaart tusschen den mond der Elbe en Nieuwpoort in Vlaanderen, en eindelijk van de 

kleine schuiten, die op versche visch uitgingen. Hunne eigen kapers mochten niet uitloopen 

en de reeds uitgeloopene moesten onmiddellijk terugkeeren. Nauwelijks veertien dagen 

later begon men van de Duinkerkers te hooren. Deze naderden met een hunner kleine 

vaartuigen Wijk-aan-Zee, en landden er met veertien man, ten einde eenige pinken te 
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vermeesteren. Hun aanslag mislukte echter ten eenen male, dank zij de kloeke houding der 

visschers, die met hun predikant aan het hoofd uittogen, de ongenoode gasten verjoegen 

en nog een zestal hunner gevangen namen. 1) Nog zonderlinger was het wedervaren van 

een kapertje, dat slechts vier kleine stukken en vijftien of zestien man aan boord had. Dit 

scheepje, door storm binnen de Maas gedreven, passeerde Rotterdam en kwam ’s avonds 

voor Dordrecht ten anker, naast een jacht der Staten, waarmede de Heer van Odijk pas uit 

Zeeland gekomen was. Is het te gelooven, dat de commandant van het aanstonds 

genomen kapertje, toch verklaarde, dat hij zich had gevleid, onder zekere omstandigheden 

het jacht zelf te veroveren en weg te voeren? Dergelijke voorvallen hielden wel op, toen 

Duinkerken zelf in den zomer bedreigd en bewaakt werd, doch toonen ten klaarste 

 
1)  Volgens eene aanteekening in de Navorscher voor 1870 No. 1 p. 22, is die ongenoemde 

 predikant vermoedelijk geweest Abraham Molerus, van wien uit het Kerkelijk Alphabeth 

van N. Holl. blijkt, dat hij in April 1674 te Wijk-aan-Zee bevestigd werd, waar hij in Juli 1707 

overleed. 

 

met welk eene soort van lieden men te doen had. In het najaar, herhaalden zich dezelfde 

tooneelen. In October namen zes of zeven Duinkerkers eenige schepen bij Ameland. Een 

hunner veroverde twee koopvaarders in het Vlie, en terwijl men uit dien hoofde 

beraadslaagde over eene betere bewaking der kust, roofde een andere kaper den 1sten 

December, in tegenwoordigheid der Nederlandsche oorlogsschepen, een koopvaarder uit 

het Landsdiep. Bestaat er niet overvloedige reden, om hen te vergelijken met de lastige 

insecten, waartegen veeleer met overleg, dan met louter kracht moet worden gehandeld? 

Doch aan overleg en tijdige voorzorg scheen het te haperen. Willem III weet het aan de 

zorgeloosheid der Admiraliteit, die te veel op haar eigen gemak en voordeel bedacht was. 

Zijne vertoogen, gepaard met de berichten uit de zeeplaatsen, ontlokten den Staten-

Generaal een bevel aan de Admiraliteiten van Zeeland en de Maas, om een eskader uit te 

rusten tot bewaking der kust ten zuiden van Katwijk, en een dergelijk aan de drie andere 

Admiraliteiten ten behoeve van het overige gedeelte der kust. Dit hielp inderdaad. Met 

hetzelfde oogmerk vaardigden de Staten-Generaal den 24sten Februari 1696 een scherp 

plakkaat uit, hetwelk de bemanning van alle vijandelijke schepen, die niet tot een eskader 

behoorden, indien zij den onzen op de stroomen, binnen de tonnen, op het strand of op den 

vasten wal in handen viel, zonder genade met den dood bedreigde, tenzij in geval van 

storm, wanneer de overgave van het schip en het nederleggen der wapenen onmiddellijk 

moest volgen. Geen drie weken later paste men dit plakkaat in al zijne gestrengheid toe, op 

een zestal vijanden, die bij Delfzijl binnen de tonnen waren gevat. Door vrees voor 

represailles behoefde men zich niet te laten weerhouden; want het plakkaat streed niet 

bepaald tegen het recht der volkeren. Lodewijk zelf had eenige jaren geleden een 

gelijksoortigen maatregel genomen, waarbij hij de schuldigen evenwel met de galeien, in 

plaats van met den dood bedreigde. De galeistraf, waartoe drie Nederlandsche zeelieden 

omstreeks dezen tijd in Frankrijk werden verwezen, kan dus slechts dan als eene 

wraakneming worden aangemerkt, indien het besluit van Lodewijk op hen volstrekt niet 

toepasselijk is. 
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Alvorens de Staten-Generaal over den invloed van hun plakkaat konden oordeelen, was 

Duinkerken in andere gebeurtenissen betrokken, welke de bondgenooten er toe brachten 

de taak hunner zeemacht aanmerkelijk te wijzigen. Over het algemeen had dat gedeelte, 

hetwelk zich nu sedert twee jaren in de Middellandsche Zee bevond en de Fransche marine 

aldaar werkeloos binnen de havens hield, wel het meest aan zijne bestemming voldaan. De 

overwegende redenen, waarom de gouvernementen een oogenschijnlijk doeltreffend plan 

opgaven, zullen de eerste stof voor het volgende hoofdstuk leveren. 

 


