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Dit boek, waaraan ik titans ongeveer twee en een half jaar van mijn levee
heb mogen wijden, heeft een lange geschiedenis gehad, alvorens ik mij belastte
met de bewerking ervan. Aan de nagedachtenis van mijne vrienden, DY. D. F.
Scheurleer en W .P . van Stockum Jr., bij wie het denkbeeld van zulk een both
het eerst ofikwam, aan de overige leden der Commissie VOOY het De Ruyter
Fonds, die in 1907 definitief het besluit nam tot de uitgave eener nieuwe
levensbeschrijving van De Ruyter, ten slotte aan hen, die door hunne aanzienlijke geldelijke bijdragen de uitvoering van dat besluit hoofiten mogelijk to
makers, ben ik verfilicht een en ander uit die geschiedenis, lang een lijdensgeschiedenis, to vermelden.
Het 3 October 1907 ofigerichte Fonds is voortgekomen uit de werkzaamheid
der Historische Commissie VOOY de De Ruyter herdenking (1906). Het telde
toen als leden de heeren: D. F. Scheurleer ,WW. P. van Stockum Jr., Prof. dr.
P. J. Blok, Prof. dY. H. Brugmans, Prof. MY. J. E. Heeres, E. W. Moes, F.
E. baron Mulert, dr . H. T . Colenbrander , H. E. baron van Asbeck, J. W . G.

XVI

VOORREDE

van Haiarst en mej. J oh.W . A. N aber 1). De Prins der Nederlanden nam het
beschermheerschafi op zich.
op den ben November 1906 was reeds door de genoemde Historische Cornmissie aan Dr. H. T. Colenbrander gevraagd een wetenschappelijke levensbeschrijving van onzen grootsten zeeheld samen te stellen, die op waardige wijze
het VOOY zijn tijd voortreffelijke both van Brandt kon vervangen, terwijl aan
luitenant ter Zee IsteklasseH.E.baron van Asbeck de task ten deel zou vallen
om dezen geschiedkundige „bij te staan" ten opzichte van de „strategie, de
scheeps- en gevechts-techniek" in de geleverde zeeslagen, en, zoo mogelijk, een
„technisch-militaire aanvulling" te geven ten erode ook in deze richting aan
de eischen van onzen tijd to voldoen. Andere leden van het Bestuur verklaarden
zich volgaarne bereid om de beide bewerkers, zoo noodig, met raad en daad te
steunen; de heer en Scheurleer en V an Stockum in het bij zonder met hunne groote
kennis van prenten, schilderijen en teekeningen betreffende het onderwerfi.
De heeren zetten zich weldra aan het werk; de eerste aan het verzamelen
van bouwstoffen V007 de eigenkke levensbeschrijving, zoowel in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, waar zich sedert 1896 het door de nakomelingen zorgvuldig bewaarde archief van De Ruyter en de overblijfselen der oude
Admiraliteits-Archieven benevens die der Staten-Generaal enz. bevinden, als
in andere binnen- en buitenlandsche archieven en bibliotheken. Dit zees omvangrijke onderzoek, door den heer Colenbrander persoonlijk achtereenvolgens
ook te Londen,Oxford,Cambridge,Parijs, Stockholm, Upsala, Kopenhagen en
Lubeck ingesteld, had tot resultaat de opsporing van een groot aantal weinig of
niet bekende documenten. Zij werden, met toestemming van het Bestuur van het
Fonds, door den verzamelaar in 1919 uitgegeven in twee deelen der Kleine
Serie van de Rijks Geschiedkundige Publication (dl. 18 en 19) onder den titel:
Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche Zeeoorlogen (1652-76).
De heer V an Asbeck begon zijn arbeid eveneens aanstonds met groote toewilding, dock zijn verbliji als dienstdoend zee-officier in 0.-Indio (r914-17),
maar vooral zijn oogziekte, die ten slotte tot zoogoed als algeheele blindheid
leidde, veroorzaakte, na de eerste faren van bronnenverzameling hies te lande en
elders ook door hem, ernstige belemmering in zijn arbeid. Toch slaagde hi j ,toen
kap. luit. ter zee, erin, met onvergelijkelijke energie de gerezen moeilijkheden
1)

Thans zijn leden de heeren:
P. J. Blok (voorz.) 1907, W. Nijhoff Pzn. (secretaris) — 1922, W. H. D. baron van Asbeck 1918,
C. G. 't Hooft — 1911, J. F. L. de Balbian Verster — 1923, J. C. M. Warnsinck — 1925, F. E. baron
Mulert —1907, en mei. J. Naber —19o7.
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bestrijdend en gesteund door de hulk van zijn broeder , Z. Exc. W . H. D. baron
Van Asbeck, en die van eenige elkander opgevolgde secretaressen, waaronder
vooral diens dochter zich verdienstelijk maakte, een omvangrijk bronnenrnateriaal te verzamelen, fa zelfs dat grootendeels te verwerken tot een lijvig manuscript, waarin de verschillende militaire zeetochten en zeeslagen uit een militairtechnisch oogpunt uitvoerig werden behandeld. Ook zijn overleg met den heer
Colenbrander had, zoo niet steeds geregeld dan toch voortdurend, plaats blijkens
de tusschen hen gevoerde correspondentie, die intusschen tijdens den Grooten
Oorlog herhaaldelijk met ernstige bezwaren had te kampen.
Het zaj mij veroorloofd hies hulde te brengen aan den io Januari 1922
overleden man, die, niettegenstaande zijn lange afwezigheid en zijn noodlottige
ziekte, in staat geweest is om datgene te volbrengen, wat, in lange reeksen van
aanteekeningen en in een omvangrijk manuscript, na den dood van den schrijver door de familie Van Asbeck ter beschikking is gesteld van het Bestuur ,
in het bijzonder eerst van den oorspronkelijk aangewezen biograaf , den heer
Colenbrander , vervolgens van mi j , die diens taak ten slotte heb overgenomen.
De levensbeschrijving zelve toch liet zich jaren Lang wachten, ten deele ten
gevolge van de boven vermelde omstandigheden, waarin de heer Van Asbeck
verkeerde, maar ook ten gevolge van de vele en drukke bezigheden, die de heer
Colenbrander ,o. a. in 1918 hoogleeraar in de koloniale geschiedenis te Leiden
geworden, op zich had genomen. Zoo verliefi faar na jaar , waarin het Bestuur
van het Fonds tevergeds ofi de totstandkoming van de levensbeschrijving wachtte. De heeren Scheurleer en Van Stockum gaven in het vooriaar van 1922 den
moed ten eenenmale op en traden uit het Bestuur , de verantwoordekkheid
tegenover de deelnemers aan het 15 jaren te voren gestichte Fonds en tegenover
de met toenemend ongeduld wachtende belangstellenden niet Langer willende
dragen. De heeren Heeres, Brugmans en Van Haarst hadden zich reeds eerder
VO0Yteruggetrokken. De ondergeteekende en de heer W. N ijhoff Pzn., rest. . tot
zitter en seOretaris van het Bestuur gekozen, besloten toen, in overeenstemming
met de nog overgebleven Bestuursleden, al het mogelijke te doers ten einde het
boek tot stand te brengen. De heer J. C. M. Warnsinck, bekend beoefenaar
onzer maritieme geschiedenis, toen luitenant ter zee _re klasse, liet zich bewegen
om den overleden heer H. E. Van Asbeck, met wien hij dikwijls diens taak
had besproken, gedeeltelijkte vervangen, zoodrahijzelf uit Indie teruggekomen
zou zijn, wat echter eerst in 1925 kon pleats hebben. Van een „technischmilitaire aanvulling" moest echter wegens den langen daarvoor benoodigden
tijd voorloopig worden afgezien.
Toen evenwel had de zaak reeds een gunstigen keen genomen. 1k stelde nl.
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in overleg met het Bestuur den heer Colenbrander voor (Febr. 1925) zijn task
van hem over te nemen en deze nam dit voorstel gereedelijk aan. Ik zette mij
nu, zoodra ik na main aftreden als hoogleeraar (Juni 1925) de handers eenigszins vrij had, aan het werk en nam de stukken, door den heer Van Asbeck
bijeengebracht, over, benevens diens manuscript en de door hem gevoerde correspondentie met den heer Colenbrander , die hier en daar aanteekeningen
op
de verzamelde stukken had gemaakt.
Zoo is dan nu het werk voltooid, dat mij langen tijd een bron van groot
intellectueel genot is geweest. Met geestdrift heb ik gewerkt aan het boek, dat,
naar ik hoop, den grooten zeeheld niet onwaardig is.
De Ruyter was, het zij hier met nadruk gezegd, niet slechts een onvergekkelijk oorlogsman, die nooit streed om het problematieke genot van het strijden,
maar alleen om het „lieve V aderland" , zooals hij placht te zeggen, te dienen,
het ter zee te verdedigen tegen hen, die het belaagden en zijn bloei trachtten te
vernietigen; altijd met het herhaaldelijk door hem uitgesproken doel om de belagers van zijn land te dwingen tot den vrede, dien hij als het hoogste goed,
als het eenige doel van den oorlog beschouwde. Daarbij muntte hij uit , boven alle
andere groote zeelieden van zijn tijd, door zijn zorgvuldige voorbereiding, zijn
beleid en voorzichtigheid, nooit zijn manners en schepen onnoodig blootstellend
aan gevaren, vriend en vijand telkens weder verrassend door onverwachte manoeuvres, door wel overlegde wijzigingen in zijn taktiek en strategie, tevens
nooit verloochenend zijn zeemanseenvoud, zijn vrome gezindheid, zijn hoog
ontwikkeld filichtgevoel.
Zijn levensbeschrijving, niet zoozeer de beschrijving der gehouden zeeslagen en der ondernomen tochten in het algemeen, scherfi op den voorgrond stellend, heb ik, waar het has gal, tevens de gelegenheid waargenomen om licht te
doers vallen op de ontwikkeling van het N ederlandsche zeewezen in zijn tijd, op
den toestand van den handel in de Middellandsche Zee, W est-Afrika, Brazilie
en W est-Indie, waar hij als zeevaarder ofitrad, op dien van den zeeroof der Barbarijsche Staten en de kaapvaart in het algemeen, waartegenover hij den door
de Staten gestelden regel: vrij schip, vrij goed, naar vermogen heeft verdedigd,
als een trouw dienaar de hem verstrekte instructies stipt opvolgend. Zoo is deze
levensbeschrijving, geloof ik, tevens van belang geworden voor de geschiedenis
van onzen handel en ons zeewezen in het algemeen.
Ik mag deze voorrede niet eindigen zonder oprechten dank gebracht te
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hebben aan tal van fiersonen, die mij bij mijn arbeid trouw hebben ter zijde
gestaan en zonder wier hulk ik dien niet had kunnen volbrengen.
In de eerste plaats heb ik kapitein-luitenant ter zee J. C. M. W arnsinck te danken VOOY zijn werkdadige en hoog gewaardeerde hulk. leder
hoofdstuk ging, zoodra het in den eersten vorm gereed was, naar hem am te
warden nagegaan, met opmerkingen voorzien, verbeterd. Daarna volgde een
besfireking. Ten slotte werkte ik het geheele hoofdstuk, met het oog op de gemaakte opmerkingen, nogmaals door. Ik wil hier gaarne verklaren, dat ik aan
de voorlichting, de aan- en opmerkingen op technisch en ander gebied van
mijn vriend veel te danken heb gehad, vooral ook aan zijn uitgebreide kennis van de buitenlanclsche literatuur betreffende onze zeeoorlogen; zijn fraaie
boekverzameling op dit terrein was mij dikwijls van grooten dienst.
W einig minder dank ben ik verschuldigd aan mijn waarden broeder , den
heer C. J. Blok, gel. kap.-luit. der Marine-administratie, te Heemstede, die
mij ofinieuw geriefde met zijn hoogst nauwkeurige correctie der drukproeven,
waarbij ook menige opmerking omtrent misschien V007 den gewonen lezer wat
onduidelijke voorstellingen werd gegeven, en verder met de samenstelling van
een register van eigennamen, zonder hetwelk een boek „blind" is. Bij die
werkzaamheden werd hij gesteund door zijn vriend, den heer J. Geluk te
Heemstede, gel. ontvanger der belastingen , wien mijn dank hier wordt gebracht.
V erder mag ik niet zwijgen van de hulp , mij verleend door de verschillende
Bestuursleden van het De Ruyter Fonds, ander wie ik vooral moet noemen de
heeren De Balbian V erster en 't Hooft, die met hun groote kennis van de geschiedenis van ons zeewezen en de prenten, teekeningen en schilderijen uit dien
tajd, de illustratie van het boek bezorgden, steeds in overleg met mij en met den
uitgever , den heer W outer Nijhoff , die zelf zich groote moeite heeft gegeven, niet
alleen VOOY het uiterlijk van dit boek in het algemeen, maar ook V007 het vinden
van toepasselijke kop- en sluitstukken aan begin en erode der hoofdstukken.
Ook aan Mei. Naber, die met de grootste welwillendheid het niet altijd aangename tijpwerk van mijn verre van onberispelijk handschrift bezorgde, zij
hier een woord van warmen dank gebracht. Ook aan de andere Bestuursleden
mijn hartelijke dank VOOY hulk en steun, mij herhaaldelijk verleend.
Ook mag ik niet nalaten te gewagen van de talrijke publieke instellingen,
die mij mijn werk door haar geyeede medewerking vergemakkelijkten I V ooral
het Algemeen Rijksarchief, , waar men nooit eenig bezwaar maakte tegen main
tallooze aanvragen van manuscripten uit het „Archie/ de Ruyter" en uit andere
daar bewaarde verzamelingen; de Leidsche Universiteitsbibliotheek en de Ko-
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ninklijke Bibliotheek, steeds bereid om mijn dagelijksche behoefte aan literatuur , ook buitenlandsche, te bevredigen; de Archieven te Middelburg en te
Vlissingen en de Provinciale Bibliotheek te Middelburg, het Scheefivaart
Museum te Amsterdam, enz. En als ik sfireek van die instellingen, heb iknatuurlijk het oog op hare leiders en de andere ambtenaren, die mij met hunne
hulk verheugden. Hun alien zij mijn hartelijke dank gebracht VOOT de my' verstrekte hull).
Ook aan de Regeering heb ik van haste dank te betuigen, in het bijzonder
V007 den
aan de aideeling K. W . van het Departement van Onderwijs enz.,
geldelijken steun, aan het De Ruyter Fonds verleend, toen dit in de laatste
jaren, tengevolge van allerlei ongunstige omstandigheden niet meet' in staat
bleek om aan zijn verplichtingen naar den eisch te voldoen.
Ten slotte mag ik sfireken van de welwillendheid der afstammelingen van
De Ruyter in de vrouwelijke linien, in het bijzonder van die van Mevrouw
Boot, geb. de Ruyter de Wildt, te Haarlem, die mij toestond de nog bij de
familie berustende stukken te haven huize na to gaan.
Zoo zijn et' velen geweest, die mij hebben geholpen om mijn Joel te bereiken. Mogen die helpers zich beloond achten door de verschijning van dit boek.
Leiden, Maart 1928

P. J. BLOK

EERSTE HOOFDSTUK
VLISSINGEN IN DE RUYTER'S DAGEN

ET VLISSINGEN VAN HET BEGIN DER ZEVENtiende eeuw was al lang niet meer het oude, reeds in den
aanvang der 13de als Nieuw-Vlissingen bekende, nu met
geheel Zeeland onder Holland, dan onder Vlaanderen behoorende visschersdorp Oud-Vlissingen 1), dat sinds lang
bij het nieuwe dorp was ingelijfd. Het oude was ontstaan
op ingedijkte schorren aan de uiterste punt van Walcheren 2), dat voortdurend door de altijd wisselvallige wateren aan den mond
van de steeds breedere Honte werd bedreigd 3). Het dorp, waar in het begin
der Leide eeuw een veer op het tegenover liggende land van Vlaanderen bestond4) , had zich van graaf Willem III van Holland stadsrechten verworven 5)
en zich in de i4de en 15de eeuw ontwikkeld tot een welvarend grafelijk zeestadje. Het werd in 1452 door Philips den Goede verkocht aan heer Hendrik
van Borselen van der Veere, den bezitter van de bloeiende oude haven en
zeestad aan het Sloe, dat toen nog een breede Scheldemond was.
Zoo werd Vlissingen een deel van het markiezaat van Veere en
Vlissingen, zetel van het Zeeuwsche admiraalschap, welk markiezaat in
1581 werd gekocht door prins Willem van Oranje. In het begin der 17de
eeuw droeg prins Maurits den markiezentitel.
Ofschoon dus sedert meer dan een eeuw van een .bijzonderen heer afhankelijk, was het stadje in 1574, op verlangen van prins Willem, ter belooning voor zijn dappere houding bij het begin van den Dpstand tegen Spanje
• 1

.
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na de verovering van Middelburg op Mondragon met Veere in de Staten
van Zeeland toegelaten. In 1585 was het een der aan koningin Elisabeth
van Engeland voor hare help onder Leycester in pared gegeven zeesteden ;
het had toen een sterk Engelsch garnizoen bekomen met een Engelschen
gouverneur, als hoedanig de beroemde dichter en krijgsman sir Philip Sidney
bij zijn dood in 1587 was opgevolgd door sir William Russell. Na 1590 was
sir Robert Sidney, broeder van sir Philip, er gouverneur, wat hij bleef tot
1616, toen het pandschap eindigde bij de afbetaling der door Engeland geleende Belden en de Vlissingsche burgerij na een menschenleeftijd voorgoed
werd ontslagen van den aan Engeland gedanen eed van trouw.
Sedert den glorierij ken opstand van 1572 was Vlissingen — door Karel V
reeds van wege zijn belangrijke haven „koningin en sleutel van Nederland"
genoemd — zeer in welvaart en bevolking toegenomen ; het kon toen reeds
„een der principaelste zeehavens" van Europa heeten. De aloude hoof dbron
van bestaan der bewoners, de haringvisscherij, was wel zoogoed als verdwenen, sedert de buizen — met zelfs de grafsteenen — gebruikt waren ten erode
to dienen om de toegangen to water voor de Spanjaarden to versperren door
ze daarin te laten zinken ; maar een belangrijke scheepvaart en zeehandel hadden er zich spoediggevestigd, mededingend met die van Middelburg.
Vooral de rijke winsten afwerpende kaapvaart, de „vrije neringhe",
had hier haren voornaamsten zetel, nadat Vlissingen, weinige dagen na de
inneming van Den Briel, zich geestdriftig bij de Watergeuzen had aangesloten, de Spaansche troepen uit Antwerpen moedig had afgewezen en den
Prins van Oranje als stadlibuder voor koning Philips II had erkend. De
kaapvaart bleef hier tot den vrede van Munster bloeien. De Egging van de
stad aan den mond van de Schelde, den waterweg van de groote handelsmetropool Antwerpen, op een punt, van waar de vier gaten, waarmede de
rivier in zee uitliep : Wielingen, Spleet, Deurloo en Oostgat, gemakkelijk te
bereiken waren tusschen de zandplaten door, maakte haar in den vrijheidskrijg als aangewezen tot een uitgangspunt voor kaperij, tot een vluchthayen voor de opvolgers der Watergeuzen, die de Noordzee en het Kanaal
onveilig maakten voor vriend en vijand, de Schelde voor Antwerpen feitelijk afsloten en daarmede den Antwerpschen wereldhandel vernietigden.
In het begin der 17de eeuw telde men er 27 kaperschepen met meer dare 500
stukken geschut en 350o man.
Het moet een bevolking van allerlei herkomst zijn geweest in het nog
altijd weinig omvangrijke stadje, toen door, naar schatting, een zesduizendtal menschen bewoond, grootendeels onverschrokken en niet at te kieskeu-
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rige zeelieden of wel zeeroovers ; ruw yolk, die „Zeeuwsche wolven", die, na
den wilden Lumey, eerst Louis de Boisot vermocht te temmen en te gebruiken in den woesten zeekrijg op de Zeeuwsche wateren, op de galeien en
booten voor het belegerde Leiden : door neiging en eigenbelang onafscheidelijk verbonden aan de zaak der wordende Republiek, vurige Calvinisten
sours, felle haters van Spanje, geestdriftige aanhangers van Oranje, van
„prince Mouringh", den door het zeevolk aangebeden leider in den krijg.
Ook visschers en boeren uit Westkappel en Zoutelande hadden zich tij dens
den oorlog in grooten getale bier gevestigd en het zeemansleven verkozen
boven dat van het vreedzame landvolk 6).
In die omgeving groeiden uit scheepsjongens en matrozen kapiteins en
admiraals op als Ewout Worst en Bouwen Ewoutsz., als Jan en Joost de Moor,
als de stamvaders der Evertsen en Banckerts, als Marinus Hollare, als
Maarten Thijssen en wie er meer als zeehelden den Zeeuwschen naam geducht, ja beroemd hebben gemaakt in de Noordzee en op den Atlantischen
Oceaan, tot de Kaap de Goede Hoop en Straat Lemaire, Spitsbergen en
Nova-Zembla, tot de Indien toe.
Het was een onrustige, vlottende bevolking. Van het vroege voorjaar
tot het late najaar, zelfs in den winter, zwierven de Vlissinger jongens en
mannen op zee, blootgesteld aan de gevaren van het woeste, kommervolle
matrozenleven van lien tijd, kampend op de Noordzee met de Duinkerker
kapers, onbarmhartige waterwolven als dezen, die den vijand zonder aarzeling of genade „de voeten spoelden", zelf gelijk lot verwachtend of voor
jaren wegkwijnend in harde gevangenschap , of wel rondzwervend op verre
tochten naar de haringvloot bij Schotland, naar de noordelijke zeeen en
het ijsgebied, waar de walvisch zich schuil hield, naar de tropische gewesten in Oost en West, naar de gevaarlijke roofkusten van Barbarije en de
Levant. Thuis gekomen, tuurden zij dagen achtereen van den hoogen Vlissingschen strandmuur scherp in de wijde watervlakte van den Scheldemond, tuk op buit, met geoefend zeemansoog spiedend naar vriend en
vijand. In den winter waren die „varende" mannen meest aan wal, ronddolend hangs de havens en kaden hunner stad, genietend met de hunnen, in
hunne veelal armelijke huisjes, waarvan er nog enkele zijn overgebleven 7),
van het zuur verdiende loon of den behaalden buit, vertellend van hunne
gevaarlijke avonturen op de wijde zee, of en toe nog op een zoet winstje
uit, hunne schepen en scheepjes in de Vlissingsche havens en op de werven
aldaar voorbereidend voor het goede jaargetij.
De strandmuur moest de stad, behalve tegen den ondernemenden
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Duinkerker, in de eerste plaats verdedigen tegen het dikwijls opdringende
water van de Honte, die sedert het begin der 15de eeuw, ten gevolge van de
eeuwige wijzigingen in den loop der Scheldemonden, van een onaanzienlijke
en nauwelijks bevaarbare sprank tusschen de platen en schorren een breede
zeeboezem was geworden 8). Van lien tijd of dong de Honte met het snel
verzandende Sloe en de Oosterschelde, den ouden hoofdstroom, naar het
voordeel van de voornaamste Scheldemond te zijn, de voornaamste waterweg van Antwerpen naar zee. Het oude haringstadje was dientengevolge
allengs een glom bekende zeehaven geworden, voorhaven van Antwerpen,
van waar in 1497 de Habsburgsche prinses Margaretha, in 1500 en 1506
Philips de Schoone, in 1517 de jonge koning Karel, in 1559 koning Philips
II, nog in 1572 diens derde gemalin met statige vloten naar Spanje konden
uitzeilen, -van waar de gehate Spaansche troepen in 156o naar Spanje waren
teruggekeerd, waar Anjou in 1582, Leycester met zijn hulptroepen in
1585 waren geland, hoofdhaven voor het verkeer der Nederlanden met
Engeland en Frankrijk. Nog steeds werd de Scheldemond hier breeder : in
1547 — zoo teekent een tijdgenoot op 9) — was de breedte van het watervlak tusschen Vlissingen en den dijk bij Breskens 845 roeden geweest ;
omstreeks 162o was zij 1287 roeden. En nog steeds groeide de beteekenis
van Vlissingen als de voornaamste haven van Zeeland, ook al was Antwerpen van zijn kroon beroofd ; het begon zelfs een deel van den handel Bier
door vele hazer energieke kooplieden verlaten stad tot zich te trekken.
Voortdurend echter stormden de golven nog over het smalle Vlissingsche strand, sloegen gaten in de dijken, overstroomden bij stormvloeden de
straten van de stad tot de Scharmenkelstraat toe. De zware watervloeden
van het begin der i6de eeuw, de Allerheiligenvloed van 1552 hadden geheele stukken grond aan de zuidzijde weggeslagen, gelijk overal in het eeuwen achtereen deerlijk geteisterde Zeeland, waar toen Noord- en Zuid-Beveland grootendeels waren ten onder gegaan of blank lagen 10). In het begin
der i7de eeuw moest Vlissingen dus met beleid tegen het geweld van het
zeewater worden verdedigd door den zwaren, van rooden baksteen opgemetselden zeemuur met de beschermende reeks van paalhoofden ervoor 11).
Maar ook die konden niet beletten, dat bij hevige stormen telkens opnieuw
larokken land moesten worden opgegeven en zware dijkvallen moesten
worden geleden 12). Soms dreigde het water de geheele stad voorgoed te
zullen overweldigen en haar het droevig lot van het verzonken Roemerswaal te zullen bereiden. Op 5 November 153o scheen zij werkelijk ten ondergang gedoemd. Vele inwoners, geklommen op een toren, wel een verdedi-
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gingstoren, vonden den dood, toen die toren plotseling werd omvergeworpen door het woelende water. In 1612 en 1630 leed de stad opnieuw zeer
ernstige schade 18) ; eerst in de tweede helft der 17de eeuw begon men er
zich veiliger te gevoelen, dank zij den zwaren zeeweringen.
Op den strandmuur stonden stukken geschut ter verdediging tegen
een ondernemenden vijand. Het middelpunt der verdediging aan deze zijde
was het hoog opgetrokken Groot Hoofd 14), dat den ingang van de oude
haven moest beschermen. Een zware batterij, de „Catte", verhief zich
daarop ; de plaats heette daarnaar ook het Rondeel, sedert Maximiliaan van
Bourgondie haar in 1548 had doen versterken.
De ommuring en omwalling der stad was op zijn vroegst eerst in 1489
aan de landzijde begonnen 15), in 1548 door heer Maximiliaan van Bourgondie aanzienlijk verbeterd, maar toch nog slechts met aarden wallen.
Eerst prins Maurits had haar in 1609 en 1612 16) op voortreffelijke wijze
doen versterken door zijn bekenden ingenieur Valkenburgh. Het kasteel,
dat Alva in 1571 was begonnen aan te leggen buiten de omwalling aan
de zuid-oostzijde der oude stad, was al voar de voltooiing door de
burgerij omvergehaald, terwijl de nieuwe, door den landvoogd gezonden
Spaansche gouverneur, Pacheco, door de verbitterde menigte vlak voor
het oude stadhuis was opgehangen 11). Een sterke omwalling met negen
zware bolwerken, waaronder vooral het Oranje-bolwerk aan de nieuwe
haven, verdedigde de stad thans aan de land- en zeezijde. Vijf versterkte
poorten gaven toegang tot haar : drie bij de oude havenhoofden aan de zee-,
twee aan den landkant 18). Een breede en diepe gracht omving haar, van
het oude Molenwater, misschien de eerste haven van Oud-Vlissingen, in het
Westen, tot de zee in het Oosten.
Zoo was de belangrijke havenstad nu een sterke zeevesting. Binnen
hare limieten lag een nest van lange, smalle straten en kleine stegen, waar
de bevolking huisde in weinig aanzienlijke woningen, tusschen welke zich
bij de toenemende welvaart echter langzamerhand huizen van meer aanzien begonnen te verheffen. De nieuwere gedeelten aan de oostzijde waren
ruimer gebouwd. Sedert het eind der i6de eeuw was de bestrating Bier
straten en stegen ter hand genomen.
De oude Groote of St. Jacobskerk (gebouwd 1328) met haar middelmatig
hoogen toren, waarop in 1587 een „horlogerie" was geplaatst, lag in het
midden der stad 19), op de Oude Markt. Men had er verder de Kleine7kerk,
in 1592 wegens de snelle toeneming der bevolking aanzienlijk vergroot en
Engelsche kerk genaamd, omdat de Engelschen er kerkten; later nog de
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Waalsche (1635) en de Oostkerk (1650) 20). Op de mime Groote Markt
stond, na afbraak van twee kloosters, het nieuwe Stadhuis van 1594, een
monumentaal gebouw van drie verdiepingen in renaissance-stijl, nagevolgd
naar het Antwerpsche, met fraaien stoep en kruiskozijnen, een kunstig gebouwde wenteltrap en ruime vertrekken, waarvan de raadkamer en de
vierschaar de voornaamste waren — de trots van het nieuwe Vlissingen 21),
welks „publieke woningen" eertijds al evenmin aanzienlijk hadden mogen
heeten als die der particulieren. Andere openbare gebouwen uit de eerste
helft der i7de eeuw waren het Gasthuis en het nieuwe Weeshuis benevens
het Prinsenhof, een aanzienlijk gebouw uit 1582, gelegen dicht bij de plek,
waar Alva zijn kasteel had willen oprichten, welks steenen voor den bouw
van dit hof hadden gediend; het was sedert de woning van den Oranjevorst, als deze in de stad kwam ; Louise de Coligny had er in 1585 tijdelijk
met hare kinderen gewoond. Aan het Groenewoud stond de Latijnsche
school. Later, in verband met de snelle ontwikkeling der stad als handelshaven, kwam daarbij de aan de havenkade gelegen Beurs met hare op
blauwe arduinsteenen pilaren rustende „gaanderij" en haar kleinen toren
en het groote Zeemagazijn of Arsenaal met de Landswerf erachter. In 1643
stichtte Cornelia Quack op een der bolwerken een aanzienlijk hof met 23
woningen voor acme lieden 22).
Van de stadspoorten was de merkwaardigste de nog bestaande Gevangenpoort aan den zeekant. Verder had men de Middelburgsche poort, van
waar een oud voetpad langs den alouden „Watergang" of het „Schuitenvlot" van het Molenwater uit naar Middelburg leidde, en de Rammekenspoort aan den rijweg naar Middelburg en naar het ook als pandvesting met
Engelsch garnizoen voorziene fort Rammekens of Zeeburg, zooals het bij
zijn stichting was genoemd. Met twee korenmolens, een in het Oosten en
een in het Westen, een oliemolen en, na Maurits' vestingbouw, molens op
de bolwerken, kan de opsomming der belangrijkste gebouwen worden gesloten.
Opmerkelijk waren in de oude stad de beide groote havens, de Oude en
de Nieuwe, benevens het Dok. De oudste, later de Westerhaven genaamd,
was onder graaf Willem III gemaakt ; daarover lag een oude houten ophaalbrug en verder naar zee de Nieuwe brug. In verband met haar stond
de Nieuwe haven, later Oosterhaven, die in 15de eeuw nog buiten de stad
lag maar later binnen haar vesten was getrokken 23). Die havens liepen bij
de Sluis, welker vooruitstekende landpunt nog aanwezig is, in elkander en
mondden gezamenlijk langs de Ooster- en Westerhoofden bij het Groot
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Hoofd in de Schelde uit. Beide veilige havens lagen des winters gewoonlijk
vol met zeeschepen en visschersschuiten; maar zij hadden het bezwaar, dat
zij bij eb droog vielen en eerst bij vloed weder behoorlijk gebruikt konden
worden. Een hooge oude mastkraan of mastbok stond niet vex achter genoemde sluis aan de Oosterhaven.
Het veilig gelegen en ruime Dok, dat honderden schepen kon bergen,
strekte zich na den aanleg van Maurits' versterkingen in het Noorden en
Oosten van de stad uit en liep sedert 1614 door het Sas, de zeesluis, in de
Nieuwe Haven, die in dezen tijd op hare beurt zoo genoemd werd in tegenstelling tot de Oude, die de andere stadshavens met de zee verbond 24). Nog
omstreeks 1640 werd hier ijverig aan de kaden gearbeid om ze voor het
gebruik geschikt te maken 25). Verscheidene scheepstimmerwerven lagen
oudtijds aan de zuid-oostzijde bij de zee op een pas ingedijkte schor, door
prins Maurits binnen de omwalling getrokken ; ook verder noordelijk had
men er. De West-Indische Compagnie, die hier al een belangrijke plaats
innam, had hare werf aan het einde van het Dok. Vlissingen's reede voor
zeeschepen lag niet vlak voor de stad, waar de woelige Scheldemond weinig
beschutting gaf, maar oostelijk op, bij Rammekens.
Uit deze korte beschrijving kan blijken, dat de eerste helft der 17de
eeuw een tijdperk van snelle ontwikkeling voor de stad is geweest en dat
ook hare bevolking belangrijk moet zijn toegenomen, misschien wel tot
Io.000 inwoners. Als niet het noodlottige bombardement van 1809 door de
Engelschen, met veel ouds en merkwaardigs, ook het stadsarchief grondig
had vernield, zou dit met authentieke gegevens zijn aan te wijzen. Thans
moeten wij ons voornamelijk vergenoegen met de korte stadsbeschrijvingen uit de 17de en 18de eeuwen met enkele op zich zelf staande aanwijzingen,
zooals die omtrent het snel aangroeiende getal van de predikanten der
Nederduitsch Hervormde Kerk, dat in 1624 nog slechts drie, in 166o
zeven bedroeg, blijkbaar vermeerderd wegens den aanwas der bevolking, die
grootendeels streng Calvinistisch was en bleef. Verder hadden de overige
Protestantsche gemeenten omstreeks 165o vier predikanten aan te wijzen, van wie drie joist weder in dezen tijd zijn aangesteld; de Doopsgezinde
gemeente, de oudste en talrijkste dezer, telde toen over de 300 leden, dos
wel 15oo personen. Katholieken waren er niet veel meer in de stad overgebleven en die er nog het oude geloof getrouw bleven, trokken zich angstvallig terug of verborgen zorgvuldig hunne gezindheid.
De burgerij, welker neringdoenden over 29 gilden waren verdeeld, ge-
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noot van hare door pries Willem in 1574 aanmerkelijk vermeerderde oude
privilegien 26). Zij werd geregeerd door het „College van Wet en Raad". Dit
college omvatte de „Wette", dat is den baljuw, twee burgemeesters,
negen schepenen en den Raad van dertien raadsleden. Burgemeesters en
schepenen werden jaarlijks uit een den markies aangeboden nominatie door
dezen aangesteld. Onder de ons overgeleverde namen van regentenfamilien
uit dezen tijd vinden wij de Lampsens (Lampsins), de Imansen, de Lambrechtsens, de Hubrechtsens, de Schorers, de Ingelsen, de De Maechts,
alien voortgekomen uit de familien der oude Vlissingsche haringreeders, de
latere scheepsbouwers en kooplieden en over het algemeen nog eenvoudig
van levenswijze. De voornaamsten onder hen waxen in de eerste helft der
i7de eeuw Adriaan en Cornelis Lampsens, die twaalf groote eigen schepen
bezaten en zoowel door geregelden koophandel en door scheepsbouw als
door de voordeelige kaapvaart tot hoogen staat geraakten : hunne huizen
en buitenplaatsen staken weldra boven alle andere uit ; een flier huizen is
nog aanwezig ; hun handel op West-Indie, vooral op Tabago, waar Cornelis
in 1656 „baron" van het eiland, een aanzienlijke kolonie stichtte, was van
groote beteekenis.
Het College van Wet en Raad benoemde zelf den pensionaris, den secretaris en de twee, later vier, thesauriers der stad. Het omvangrijke rechtsgebied strekte zich uit over de Walchersche dorpen Ritthem, Welsinge, de
beide Souburgen, Koudekerke, Krommenhoeke, Biggekerke, Zoutelande
met Werendijke, St. Janskerke, Boudewijnskerke en eenig in den Spaanschen tijd geconfisceerd gebied onder Westkappel. De stad bezat de ambachten Koudekerke, Biggekerke en Zoutelande als ambachtsheerlijkheden
in vollen eigendom. Voor het omvangrijke stadsgebied diende 's Lands
Vierschaar op het stadhuis, samengesteld uit den voor het levee aangestelden stadsschout en een secretaris, benevens vijf binnen- en tien buitenschepenen. De to Middelburg gevestigde Admiraliteit van Zeeland werd in
de stad vertegenwoordigd door drie heeren admiraliteitsraden met hun
ambtenaren, verder een equipagemeester, een vendumeester en eenige
anderen ; de leiding der admiraliteitszaken berustte te Middelburg.
Zoo ongeveer was het gesteld in het Vlissingen, waar in 1607 De Ruyter werd geboren, waar hij zijn prille jeugd doorleefde, waar hij als jongen
en als „varende man" bij zijn ouders heeft gewoond en later een gezin heeft
gevestigd, kortom waar hij tot zijn vertrek metterwoon naar Amsterdam
in het voorj aar van 1655, derhalve verreweg het grootste deel van zijn
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leven heeft doorgebracht in een snel en krachtig opbloeiende omgeving, to
midden van een roerige, ondernemende, welvarende bevolking, die alles van
de zee verwachtte. Daar heeft hij dus geleefd tot ver over de helft zijner
jaren, van den aanvang of vertrouwd met alles wat op de zee betrekking
had, in een havenplaats immers, waar het Zeeuwsche zeemansleven zich in
zijn stoeren, zeventiende-eeuwschen worm glorierijk ontwikkelde en tad
van onze beste zeelieden opleverde, vol durf en met bijzondere geschiktheid voor de tack, die de gansche bevolking der stad het naast aan het hart
lag, haar denken en gevoelen van den morgen tot den avond in beslag nam.
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AFKOMST EN JEUGD
(1607-1618)

E FAMILIE, WAARUIT DE RUYTER IS GESPRO-

ten, was hoogst eenvoudigl) Zijn grootvader van vaderszij de, Michiel, had als soldaat in de prinselijke en Staatsche
legers gediend en zette zich later neer op een kleine landhoeve buiten Bergen op Zoom, de Goot geheeten, waar hij
met zijn vrouw en hun eenig kind, Adriaan, met help van
een dienstbode en twee paarden reeds voar 158o 2) een
klein boerenbedrijf uitoefende. Eenige rondzwervende Staatsche ruiters
ontroofden hem die voor zijn bedrijf onmisbare paarden en nadat hij zich
— zoo vertelt ons Brandt naar de mededeelingen der familie tevergeefs
daarover bij hun bevelhebber had beklaagd, wist hij zich op slimme wijze weder van zijn eigendom meester to maken en verborg de geredde dieren veilig
ergens in de buurt. De roovers keerden evenwel terug en staken, toen zij hun
bait verdwenen vonden, de „armelijke boerenwoning" in brand. Het op zolder in een wieg slapende kind, in de verwarring achtergelaten, werd door de
zich in de vlammen wagende, in den eersten schrik ongekleed naar buiten
gevluchte moeder met levensgevaar uit het laaiende vuur gered. Van het
zijne beroofd — „zoo naakt als de waarheid dezer historie", zegt Brandt —
week de wader met de zijnen binnen het veilige Bergen op Zoom, waar hij
sedert, door liefdadige menschen aan werk geholpen, rustig leefde.
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De jonge Adriaan Michielsz. kwam naar Vlissingen, werd er zeeman en
later bierdrager. Hij trouwde er begin 1598, als varensman nog, met een
Vlissingsche, Aagje Jansdochter, die een jaar later, na hare bevalling, overleed en hem een dochtertje naliet 3). In i6o1 huwde hij opnieuw met een
Middelburgsche, Aelken of Aaltje Jansdochter 4), die hem elf kinderen
schonk, waarvan onze Michiel het vijfde was. De moeder stied 24 April
1649 te Vlissingen 5).
Michiel werd 24 Maart 1607 des morgens te 8 uur geboren 6 en nog
denzelfden dag 7) gedoopt in de Nederduitsch Hervorrnde, d. i. de Groote
kerk. Zijn wader was ook toen nog „varende man" en kort te voren als
lidmaat Bier kerk aangenomen of wel daar met attestatie van Bergen op
Zoom ingeschreven ; ook de moeder was lidmaat van dezelfde kerk 8). Vader en moeder waren beiden blijkbaar vrome Calvinisten, evenals de groote
meerderheid der bevolking, en voedden hunne kinderen in dat geloof op.
Michiels zusters trouwden later in dienzelfden nederigen Calvinistischen
kring met zeelieden, schoenmakers, enz. 9).
Adriaan Michielsz., „naer zyne kleine gelegenheyt goet arms", d. i.
goed voor de armen, „en mildaadig", stond bekend als een „vroomelijk" burger 10). Hij kwam allengs tot beteren staat. In 1612, toen denkelijk bierdrager en dus wel werkzaam aan de Bierkaai bij de Westerhaven, werd hij
poorter der stad 11), misschien in verband met zijn opneming in het gild,
waarin zijn bedrijf hem plaatste. Hij woonde bij de geboorte van Michiel met
zijn aangroeiend gezin in de Jacobsstraat bij de Groote Kerk, later in de Lange Zelke, misschien ook nog op de Oude Markt en in den Koudenhoek 12).
Van de prille jeugd van den in die eenvoudige, klein burgerlijke omgeving opgewassen Michiel weten wij uit den card der zaak niet veel,
immers slechts datgene, wat zijn geschiedschrijver uit den mond der
zijnen heeft opgeteekend 13). Daaruit blijkt, dat de jonge zeemanszoon van
den aanvang of vlug, levendig en woelig was. Men verhaalde Brandt van
zijn veelvuldig „vechten en smyten" op straat, van zijn als tienjarige knaap
waaghalzig klimmen op den toren van de Groote kerk tot boven op den bal
van de torenspits toe, van zijn belhamelschap bij allerlei straatjongensrelletj es, zijn goed rond, goed Zeeuwsch, eerlijk en onbevreesd karakter, van
zijn lastigheid op school, waar hij intusschen, zooals later uit zijn journalen
blijkt, toch wel behoorlijk lezen, schrijven en rekenen heeft geleerd, zijn
Vlissingsch dialect heeft hij ook later nooit verloren. De Ruyter zelf placht
te vertellen, hoe hij, om zijn gedrag smadelijk van de school weggejaagd,
voor zes stuivers 's weeks eenigen tijd in de nieuwe, bij het Dok aangelegde
)
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lijnbaan 14) van de scheepsreeders en kooplieden Lampsens werkte. Men bewaart nog in het Museum van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg
het eenvoudige touwslagerswiel,waaraan hij heeft gewerkt, als een merkwaardige herinnering aan zijn jongensjaren.
Ook in de lijnbaan gedroeg Michiel zich slecht en hij werd er dan ook al
spoedig weggestuurd. Kortom, zooals hij later zelf zeide : „hy dogt in zyne
jonkheid nergens toe dan ter zee te vaeren" 15). Wij mogen ons voorstellen 16), hoe de woelige jongen in zijn kinderjaren met graagte luisterde
naar de verhalen van de Vlissinger zeebonken aan den strandmuur; hoe hij
zijn wader, die zelf zeeman was geweest, Wilde navolgen ; hoe hij heeft gehunkerd naar de wijde zee, die hij dagelijks voor oogen had; hoe hij in zijn
jeugd de vernielende watervloeden in de stad heeft zien stroomen ; hoe hij
zijn geboortestad door pries Maurits' ingenieurs heeft zien versterken en.
uitbreiden ; hoe hij de Engelsche bezetting heeft gekend en van haar wellicht de eenige vreemde taal heeft geleerd, die hij later vrijwel machtig was;
hoe hij (Mei 1613) met de gansche burgerij den schitterenden intocht van het
uit Engeland gekomen jonge en pas gehuwde Paltzische keurvorstenpaar
heeft bewonderd 17) en daarbij de door de Vlissingsche schutters ingehaalde
Oranjeprinsen Maurits en Frederik Hendrik mede heeft toegejuicht ; hoe
hij getuige is geweest van den opkomenden bloei van Vlissingen en als zoovele zijner tijdgenooten de zee als zijn element heeft gekozen.
Zoo 'is Michiel Adriaansz, dan op St. Steven (3 Augustus) 1618 als
hoogbootsmanjongen voor het eerst naar zee gegaan 18). Een paar jaren
lang heeft hij als jongen, weldra als matrons ter koopvaardij, meestal wel
op schepen der heeren Lampsens, gediend ; eenmaal samen met den losgekochten en tot het Christendom bekeerden neger-slaaf, Jan Kompany,
dien hij vele jaren later, toen zelf beroemd vlootvoogd, als een snort Negervorst aan de Afrikaansche lust terugzag en vriendelijk ontving in blijde
herinnering aan beider jeugd. In deze eerste jaren moet o. a. een reis naar
West-Indie vallen, want hij heeft, zooals hij later vertelde, „als jongen" aan
een der „eerste zeetochten" daarheen deelgenomen 19). In Oost-Indie is
hij hoogstwaarschijnlijk nooit geweest ; er wordt ten minste nergens van
gerept en de Vlissingsche koopvaarders zeilden meer naar het Westen,
waarop de Lampsens \moral het nog gericht hadden.
Op die tochten kreeg hij al spoedig groote praktische ervaring in allerlei wat tot de zeevaartkunde behoorde. In den laten herfst, den winter en
het vroege voorjaar kunnen wij ons hem, als andere zeelui, die op de „korte
vaert" uitgingen, denken te midden der zijnen in het kinderrijke vader-
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lijke huffs, waar hij met zijn halfzuster Mayke (Matie) en haar man, den
„varenden man" Abraham Bartelmeuwsen, zijn voile zusters Lucretia en
haar man, Jan Dortsman, Neeltje (later getrouwd met den zeeman Leyn
Schotte), Tanneke en Lysbet, verder zijn broeders Jan, Willem en Cornelis
en de hunnen moet hebben verkeerd 20). Dikwijls zal hij dan op de werven
van de Lampsens of elders eenig zeemanswerk hebben verricht of met
andere zeelui aan den strandmuur hebben gestaan.
Nadat de oorlog met Spanje bij het afloopen van het Twaalfjarig Bestand was vernieuwd, heeft De Ruyter in het volgende jaar, hoewel eerst
14 of 15 jaren oud, met vele andere matrozen als konstabel of busschieter
(kanonnier) onder prins Maurits in het Kleefsche gediend, later binnen
het door Spinola belegerde Bergen op Zoom, waar hij to paard — de ondernemende jongen had het zelf gekocht — bij menigen stouten uitval uit de
belegerde vesting buit op de Spanj aarden wist te behalen. Wij weten het
„Berg op Zoom hield zich vroom" en stuitte de „Spaansche scharen". Na
het ontzet der stad (2 October 1622) nam hij als hoogbootsmansmaat dienst
op een oorlogsschip. Op een zijner zeetochten naar de Golf van Biscaye
werd hij bij de entering van een vijandelijk vaartuig met een piek ernstig
aan het hoofd gekwetst — de eenige wond, die hij \roar 1676 ooit heeft ontvangen — en gevangengenomen. In Biscaye in gevangenschap aan land
gebracht, ontvluchtte hij met twee andere matrozen en trok, berooid en
bedelend, door Frankrijk heen naar het vaderland terug 21).
Sedert voer hij eenige jaren meest wel ter koopvaardij als 'matroos,
als maat, als bootsman, als hoogbootsman, naar „Groenland", d. i. Jan
Mayen of Spitsbergen, Engeland, Ierland, Spanje, Frankrijk, de kust van
Barbarye, de Middellandsche Zee, West-Indie, Brazilie 22). Dat dienen onder een der voornaamste scheepsonderofficieren moet van groot belang zijn
geweest voor den jongen zeetnan. De hoogbootsman volgde namelijk in
rang dadelijk op den stuurman 23). Hij moest het scheepswerk in den vollen
omvang nauwkeurig kennen, zoowel wat marten en tuigage als wat ankers,
zeilen, boegspriet en roer aangaat. Hij was het hoofd der bemanning, die,
weinig minder dan op het fluitje van den schipper, op zijn bevelen had te
letten. Onder hem stond zijn „maat", ook schieman genaamd, aan wiens
zorg in het bijzonder de boegspriet en de fokkemast, benevens de ankers en
de ankertouwen waren toevertrouwd, terwijl de hoogbootsman in het bijzonder voor den grooten en den bezaansmast had te waken. De hoogbootsmansjongen hielp beiden bij hun werk. Op een oorlogsschip, met zijn
zwaarder tuigage en talrijker bemanning, waxen deze werkzaamheden
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natuurlijk omvangrijker en bezwaarlijker dan op een gewonen koopvaarder. Het traktement van een hoogbootsman op een oorlogsschip was in
1636 f 22, dat van zijn mast f 15, dat van den jongen f 4 per maand 24).
Van die jaren weten wij echter zeer weinig, eigenlijk in het geheel geen
enkele bijzonderheid en deze omstandigheid maakt het niet ten eenenmale
onwaarschijnlijk, dat in deze periode het ons slechts door eene, een Engelsche, bron overgebrachte verhaal thuis behoort van de werkzaamheid, die
hij, zij het dan niet, zooals daar staat, zeven jaar lang ten behoeve der gebroeders Lampsens als hun agent te Dublin zou hebben vervuld25). Die werkzaamheid als agent voor den handel der Lampsens in boter, haring, vet en
huiden onder toezicht van Lampsens' correspondenten Cremor (Kremer),
Vanhorn (Van Hoorn), Wiborn op den jongen man, die to voren eenigen tijd
als boekhouder op het Vlissingsche kantoor zou hebben gediend, zou hem
inderdaad voorbereid kunnen hebben voor zijn latere taak als koopmanscheepskapitein en zijn onvoldoende kennis van het Engelsch, de wiskunde,
den handel enz., hebben aangevuld. Daarop zouden dan nog gevolgd zijn een
of meer reizen als „supercargo" naar Barbarye en de Middellandsche Zee,
ook weder in dienst van de Lampsens. Die berichten zouden dan op zeer gewenschte wijze onze kennis van zijn lot tusschen 1624 en 1632 aanvullen en
de „dexterity" verklaren, die hij later als koopman ten toon zou spreiden.
Dat hij te Dublin geweest is, lijdt geen twijfel; hijzelf zegt dit later eenmaal
en hij heeft ook, blijkens enkele berichten, voor de Lampsens op die haven
gevaren. Maar het is vreemd, dat noch bij Brandt noch elders van deze
„zevenjarige" werkzaamheid melding wordt gemaakt, en het verhaal, dat
spreekt van een „opnieuw schoolgaan van den jongman, is in ieder geval
niet geheel in orde.
Hoe ook, Michiel diende gelukkig, want hij was op zijn 24ste jaar in
staat om, al was het op bescheiden voet, een eigen huisgezin op to zetten.
Op te merken valt, dat hij reeds in 1626 rentebrieven aankocht, blijkbaar
uit op zijn reizen overgespaard geld, dat hij op deze wijze vastlegde; die
rentebrieven bezat hij nog, toen hij stied. Als jongman toonde hij dus ten
dezen reeds overleg en zuinigheid. Hij huwde (i6 Maart 1631) als „varende
man" met de uit niet aanzienlijker kringen dan hij afkomstige Walchersche boerendochter Maeyke Velders uit Grijpskerke, toen in de Lange Noordstraat (thans Molenstraat) wonend, die, evenals haar man zelf en de zijnen,
tot de Nederduitsch-Hervormde Kerk behoorde.
Wij hebben uit dezen tijd, sedert Januari 1632, een aantal zeevaartkundige aanteekeningen26 ), getuigend in ieder geval, al zijn ze misschien niet
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van hemzelven, van studie thuis aan den wal. Die korte aanteekeningen, loopend over het gebruik van het kompas, het bepalen van de poolshoogte,
den loop van zon en maan, de getijden, den dierenriem, den zeeweg van
Vlissingen uit door de monden van de Schelde enz., dagteekenen, blijkens
de daarin genoemde jaartallen, uit de jaren 1632 tot 1635, dus wel uit een
periode, waarin de jonge man begreep, dat hij in zijn beroep verder vooruit
kon komen en niet, als zoovelen zijner makkers, tevreden behoefde te zijn
met een matrozenloopbaan ; integendeel, dat hij mettertij d — en in den
winter van 1632 op 1633 had hij zich te midden van droeve huiselijke zorgen
reeds op den belangrijken post van stuurman voorbereid — de hoogste
posten aan boord onder zijn bereik zou vinden. Met ontroering staren wij
op deze sours nog onbeholpen, blijkbaar door aan het schrijven lang ontwende wingers opgestelde letters : getuigenissen van de ernstige studie van
den vijf en twintigjarigen huisvader.
Den achternaam Ruyter of De Ruyter voerde hij bij zijn eerste huwelijk blijkbaar nog niet, evenmin als zijn wader of zijn broeders en zusters. In
de origineele stukken betreffende zijn doop, zijn lidmaatschap der Kerk
zijn ondertrouw, zijn huwelijk immers beet hij eenvoudig nog: „Michiel
Arjaensen, Adryaensen, Adriaensen, j(ong) g(esel) van Vlissingen" 27).
Brandt meldt ons 28), dat hij den naam of liever bijnaam, zooals men eigenlijk voor then tijd behoort te zeggen, heeft ontleend aan een lid van zijn
moeder's familie, ofschoon ook deze eerst in stukken van 1644 als „Aeltje
de Ruyters" voorkomt en vadr dezen tijd eenvoudig „Aelke Jansdochter" heette, en wel aan zijn grootvader of zijn oom van moederszijde, die
als „Hater" den laude gediend had 29). Hoe dit zij, niet vet& 1633, in de
eigenhandige onderteekening van het eerste zijner tot ons gekomen scheepsjournalen, komt de naam „Machghyel Adriaensen Ruyter" onder onze
oogen. Wij mogen dus aannemen, dat hij eerst omstreeks 1633 lien naam
heeft aangenomen en hem uitsluitend in dezen worm tot omstreeks 1640
heeft geschreven : daarna vinden wij een enkele maal in zijn onderteekening
de bijvoeging „de" bij den naam. Maar in lateren tijd, sedert omstreeks
1652, toen hij een bekend man was geworden en men van hem sprak of
in officieele stukken zijn naam noemde, placht men hem geregeld „De
Ruyter" (De Ruiter) te noemen, ten minste ten onzent, want Fransche en
Engelsche schrijvers noemen hem dikwijls „Ruyter" of „Rater", tervviji
hijzelf zich tot zijn dood meestal „Ruyter" bleef teekenen. Hier geven wij
hem den naam, waaronder hij beroemd is geworden.
Het eerste huwelijk van onzen Michiel Adriaensz. heeft niet lang mo-
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gen duren. Kort na de bevalling van haar dochtertje, Aaltje, toch is zijn
vrouw (3o December 1631) tijdens zijn afwezigheid in het kraambed gestorven ; het kind volgde haar nog geen drie weken later in het graf 3°). De
jonge weduwnaar is eerst 1 Juli 1636 hertrouwd met Neeltje Engels of,
volgens Zeeuwsche uitspraak, Ingels, wederom uit een eenvoudige burgerfamilie, wonend in dezelfde Lange Noordstraat, waar hij ook zijn eerste
vrouw had gevonden 31). Ook dan noemt men hem in de officieele stukken
nog altijd eenvoudigweg „varende man", al heeft hij, de nog niet dertigj arige, het reeds gebracht tot stuurman op een walvischvaarder en al was
bij zijn tweede huwelijk iemand als de aanzienlijke Adriaan Willemse Lambrechtsen zijn getuige naast de moeder der bruid.
In deze geheele periode van zijn leven kennen wij dus den later beroemden zeeheld nog slechts als een eenvoudig zeeman, die echter door zijn
voorspoedige loopbaan reeds blijken heeft geleverd van ongewone gaven
als zoodanig. Wij ontmoeten hem te Vlissingen steeds als een onaanzienlijk
burger zijner vaderstad, waaraan hij echter door sterke banden van maagschap en werkzaamheid verbonden is. Vrome eenvoud spreekt uit zijn
eigenhandige journalen van zijn jongen tijd, die tot ons gekomen zijn : ieder
van deze begint en eindigt met betuigingen van zijn overgave, tegenover de
gevaren der zee, aan Gods wil, aan Gods leiding. De taal, waarin die journalen of „jordynaelen" 32), zooals hij schrijft, gesteld zijn, is ongekunsteld,
bier en daar getuigend van lichten zeemanshumor, doorgaans van zijn gewone, echt-Zeeuwsche uitspraak, waarbij als kenmerkende eigenaardigheid de letter h wordt weggelaten, waar zij behoort, en omgekeerd 33), al is
reeds zeker streven van den schrijver merkbaar om de deftiger Hollandsche uitspraak te volgen. Nooit is er in deze geschriften sprake van onbehouwen ruwheid, nog minder van wreede woestheid, zooals wij die zoo dikwijls in de verhalen van onze oude zeereizen ontmoeten.
Wij hebben ons stuurman De Ruyter in die jaren voor te stellen als
een ernstig, verstandig, vroom, intelligent, in zeezaken buitengemeen
ervaren en beleidvol man van strenge, eenvoudige zeden, gewoonlijk van
kahn, bezonnen, rustig optreden, doch sours kort aangebonden en driftig,
uitnemend voorbeeld van den energieken, autoritairen, eenvoudigen, stoeren zeeman, zooals die, welke onze natie ter zee groot hebben gemaakt in de
roemrijke zeventiende eeuw. Van zijn uiterlijk in lien tijd bezitten wij geen
afbeelding of beschrijving. Zijn latere portretten — het oudste ons bekende
is van 1654, toen hij dus al 47 j aar was — laten ons hem zien als een zwaar
gebouwd persoon van ietwat stug voorkomen, van middelbare lengte, met een
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forschen kop, breede schouders en heupen, over het breede voorhoofd en in
den krachtigen nek gekamd, kort geknipt, min of meer sluik zwart haar,
een zwaren snorrebaard, flink geteekende wenkbrauwen, scherpe maar rustige oogen, een van wilskracht sprekenden mond, een door weer en wind
verhoogde gelaatskleur, van houding krachtig en stevig op de beenen —
het type van een flinken Zeeuwschen zeeman. Een reeds vroeg merkbare
lichte beving van de handen placht hij toe to schrijven aan het gif van in
zijn jongen tijd gegeten bedorven visch.

2

DERDE HOOFDSTUK
WALVISCHVAARDER EN KRUISERKAPITEIN

1633-1640
P HETVOETSPOOR DER BISCAYERS, DIE REEDS
sinds eeuwen de walvischvangst beoefenden, en der Engelschen, die sedert 1611 met dat doel Spitsbergen hadden bezocht, of zooals men toen zeide : Groenland, meenende, dat die eilandengroep een deel was van een aldus
genoemd noordelijk wasteland, hadden in het volgende
j aar ook Nederlanders den weg naar die vischrijke streken
gezocht en gevonden 1). In het ondernemende Zeeland had men deze
nieuwe bron van groote winst spoedig in het oog gevat maar het duurde
nog tot 1617 2), eer Vlissingen de twee daar opgerichte particuliere cornpagnieen in de groote Noordsche Compagnie opgenomen zag. Het waren Jan Lampsens, Jan Gijseling en elf andere Vlissinger reeders en
kooplieden, die geld in deze zaak staken en to Vlissingen een der, drie
Zeeuwsche Kamers van de nieuwe Compagnie vormden, welke drie Kamers gezamenlijk voor een vierde aandeel in die Compagnie verkregen. Het
bloeiende Vlissingen werd weldra de voornaamste Zeeuwsche Kamer en
volgde omstreeks 163o onmiddellijk op Amsterdam, hoofdzetel dezer vaart,
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en Delft 3). Middelburg en Veere werden ten dezen weder door de energieke
Vlissingers overvleugeld, ofschoon ook haar aandeel in de walvischvaart
niet gering was. Het is waarschijnlijk, dat De Ruyter in de jaren, waarvan
boven sprake was, als matrons of bootsman, ook wel aan de walvischvaart
heeft deelgenomen, want uit zijn journaal van 1633 4) blijkt, dat hij toen
stuurman op een Zeeuwschen walvischvaarder was geworden ; en hij moet
de route in het algemeen wel gekend hebben, daar hij in zijn journalen
voortdurend blijken geeft, hier niet voor de eerste maal te komen.
Zulk een walvischvaarder was, naar de maten van die dagen gerekend,
een groot schip 5 In het begin gebruikte men voor deze vangst vooral
nude schepen ; later, met het nog op de ondervonden ernstige gevaren
van ijs en storm, flinke en goed doortimmerde vaartuigen, soms wel 600
ton groot en met een bemanning van 6o tot go man, liefst ervaren scheepsvolk, in staat our aan zulke gevaren het hoofd te bieden. Bij elk schip behoorden vier tot zes sterke sloepen 6), waarin een harpoenier, op wiens handigheid bij treffen en dooden der walvisschen veel aankwam, met een stuurman en vier roeiers de eigenlijke vangst uitoefenden. Verder was, behalve
victalie voor vier of vijf maanden, een aanzienlijk getal goede gereedschappen op zulk een schip noodig : harpoenen, eaten voor te verkrijgen spek en
traan, zware en Lange „walvischlijnen" our de getroffen of gedoode visch
weg te sleepen, groote messen our het spek uit het lichaam van het dier te
snijden, ketels our de traan te koken, enz., enz. ; bovendien geschut en ammunitie our Basken of andere mededingers of wel kapers van allerlei herkomst af te weren 7 ).
Het scheepsvolk bestond uit drie soorten van manschappen : gewone
matrozen voor de vaart, eigenlijke visschers en „landvolk", dat de bewerking van de gevangen visch aan land moest verrichten. De harpoeniers
waren de goedbetaalde hoofdpersonen bij de vangst. Dikwijls waren het ervaren Basken, zooals men van 1613 af placht te huren, soms drie op een
schip. Men streefde er echter spoedig naar our de vreemde krachten door
„Duitsche" d. i. Nederlandsche harpoeniers en sloepmeesters te vervangen
en omstreeks 1633 had men er reeds vele gevormd.
In dezen tijd liet men zich niet geregeld door konvooiers beschermen,
maar men zeilde gewoonlijk, ter wille van de veiligheid, met eenige schepen
tegelijk uit. Overbodig was dit geenszins, want in 1632 bijvoorbeeld hadden Baskische roovers de op Jan Mayen achtergelaten tenten uitgeplunderd en nog telkens kwamen Baskische schepen met vijandelijke bedoelingen in den omtrek kruisen. Tegen het einde van April of het begin van Mei
) .
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ging men uit het vaderland op weg om op het eind van Augustus, voordat de
ijstoestanden in het Noorden tot terugkeer dwongen, na een verblijf dus van
ongeveer vier maanden, weder naar de vaderlandsche havens te zeilen.
Er waren toen ten tijde twee hoofdgebieden voor de walvischvaart 8)
Spitsbergen en Jan Mayen-eiland, het laatste tusschen Groenland, I Jsland
en Spitsbergen op 71° N.B. gelegen, op ongeveer een derde van den afstand
tusschen de Noord-Oostpunt van I Jsland en Spitsbergen. Beide T SpitsberBeeren.Bergh.
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gen en Jan Mayen — heetten toen meestal „Groenland", het laatste ook wel
Mauritius 9) , ten minste bij de zeelieden, al vindt men dezen populairen naam,
zooals zoo dikwijls, niet op de toenmalige kaarten : het was een der tallooze
plaatsen op de wereld, door onze ontdekkers genoemd naar den hoogvereerden Oranjeprins, den machtigen beschermer onzer zeevaarders, wier bedrijf hij met de grootste belangstelling placht Bade te slaan en te bevorderen.
De Greene Leeuw, het schip der „Groenlantsche Compagnie", waarop
De Ruyter als stuurman ender :schipper Jochem Jansen op Zondag 8 Mei
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1633 uit de haven van Vlissingen door de Deurloo wegzeilde, de Noordzee
in, was bestemd voor Jan Mayen, welk eiland kort na zijn ontdekking in
1614 reeds door de Hollanders voor de walvischvangst was gebruikt,
eerst sedert een tiental j aren, voorzoover bekend, geregeld ook door de
Zeeuwen 10). De jonge stuurman had zich blijkens bovengenoemde thuis
gemaakte aanteekeningen, de oudste gedagteekend 6 Januari 1633, zorgvuldig voor zijn taak voorbereid 11) .
De reis was in het begin niet voorspoedig. Tegenwind en flauwe koelte
( „labberkouw" zegt De Ruyter) deden het schip aanvankelijk langs de Zeeuwsche en Hollandsche kust houden. Al laveerende op en neder kwam men bij
Den Briel, ankerde io Mei weder voor Goeree, zag op den mien den Haagschen toren, ontmoette verderop een Texelschen „beuger", zoo genoemd
wegens het visschen „met de beug", waarvoor dit schip eigenlijk bestemd
was, die, geladen met 26 paarden, naar Havre ( „Abel de Graseye" d. i.
Havre de Grace) zeilde, kwam dan langs Texel zelf en stak eerst toen de
Noordzee in, zoodat men den I4den tot op 56° 30' ten noorden van de Doggersbank was gevorderd. Op den middag van den i8den teekende De Ru‘ yter
in zijn journaal aan, dat men zuidzuidwest van Hitland (Shetland) was gekomen ; op den 2isten, dat men de noordkust van die eilandengroep had
bereikt.
Daar nam de Groene Leeuw plechtig afscheid van twee der vier andere
schepen, - waarbij zij zich had aangesloten. Op een dezer beide, dat van
schipper Claes Cornelissen van Middelburg, „daer 't meeste volck was",
had den laatsten Zondag een plechtige godsdienstoefening plaats, waaraan
ook de vier andere schippers deelnamen en waar een hunner, schipper Barend van Laar, bij gebrek aan een predikant, een „schoone predyckasie"
hield naar aanleiding van Mattheus V : 6 : „Salich syn die hongeren ende
dorsten na de gerechtigheyt : want sy sullen versadight werden". De twee
afscheid nemende schepen zeilden dien dag noordoostelijk op naar Spitsbergen ; de Groene Leeuw met de beide andere, schippers Huybrecht van Middelburg en Barend van Laar, noordwestwaarts naar Jan Mayen, „het (h) eylant Mauritiys", zooals de stuurman zegt.
Met goed, soms zelfs „soomers weder" werd de reis nu voortgezet. Den
25sten was men, blijkens de dagelijks genomen poolshoogte op 65° 37', den
27sten „by gissing" al op 70° en zag men het eerste ijs, weldra vele ijsschotsen, maar tevens den 2400 M. hoogen Berenberg 12) op Mauritius, waar de
Groene Leeuw Zondag, den 29sten, dus na juist drie weken reis, „Godt
lof", gelukkig de toen den Vlissingers aangewezen „baay" aan de westkuts,
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de Noord- of Engelsche baai, hoofdzetel van de Noordsche Compagnie 13),
bereikte. Het schip bleef er op de reede liggen.
Jan Mayen, in het bijzonder de wel niet geheel ijsvrije maar toch
beter dan de oost- en noordkust voor de vangst geschikte westkust, was
toen het hoofdkwartier der geheele Nederlandsche walvischvangst 14),
omdat toen hier in den omtrek de meeste „eilandsche" walvisschen 15) te
vinden waren. De Noordsche Compagnie had in de Noordbaai niet minder
dan tien „tenten", houten barakken, waarbij zich houten pakhuizen, eenige in den grond gemetselde traanketels, bergplaatsen voor vaten, sloepen
enz. bevonden, alles tegen vijandelijke aanvallen beschermd door twee kleine forten en een kustbatterij 16). Iedere Kamer had haar eigen ligplaats
voor de schepen en haar eigen tent of tenten, haar eigen traankokerij, haar
eigen personeel, daar de „bayen ende stranden" van het eiland „spatieus
ende groot genoeg zyn" om aan ieder schip zijn afgebakend terrein te laten 17). Een door de Compagnie aangestelde „roeyer" hield het oog op het
handhaven der orde ten dezen.
Dadelijk werden de sloepen van de Groene Leeuw in zee gezonden en
begon men te zoeken naar den begeerden buit, dien men ook ditmaal in het
vischrijke water spoedig vond. Telkens maakt De Ruyter melding van in de
baai door de sloepen aan lange lijnen aangebrachte visschen, ten slotte,
„Godt lof", geklommen tot een getal van wel 25, welker traan en spek dadelijk werden gekookt, het laatste gezouten en in de vaten gekuipt ; ook de
kostbare baarden, de vezelachtige hoornplaten aan de bovenkaak en het
gehemelte, waaruit de baleinen werden verkregen, het geneeskrachtige
spermaceti enz. werden zorgvuldig ingezameld. Maar het toch reeds zware
werk werd voortdurend door het telkens in de baai opdringende ijs belemmerd. Herhaaldelijk moest het schip van de open reede dicht naar den wal
worden verhaald om aan den zwaren ijsgang, die het bedreigde, te ontkomen. Ook hevige stormen brachten sours ernstig nadeel aan de schepen en
de sloepen toe.
Nu en dan kwamen snel zeilende „jagers" met brieven en berichten uit
het vaderland; iedere Kamer had blijkbaar zulk een jager voor zich zelve.
Al op den dag van aankomst, teekent De Ruyter aan, was „onse" jager er geweest. Op 25 Juni kwam er een met berichten van het beleg van Rijnberk
door prins Frederik Hendrik en de zware daar geleden verliezen, wel 1200
man ; 15 Juli een met het bericht van den val der zoo dikwijls belegerde
stad, de „putana della guerra". Den 27sten Juli kwam er een j ager met twee
mannen, waarvan er een bestemd was our met nog zes anderen te worden
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„burgher van Spitsbergen ende daer to blyven" en ook spoedig daarheen vertrok. Het betrof hier een poging om waste kolonien op de walvisch-eilanden
te vestigen, ten einde de iederen winter achtergelaten eigendommen der
Compagnie tegen rooverijen • van Basken of anderen te beveiligen. Deze
overwinterenden op Spitsbergen waren gelukkiger dan een ander zevental,
dat dienzelfden winter op Jan Mayen achterbleef maar na zware moeilijkheden en ziekten tot den laatsten man omkwam. De ongelukkigen lieten
een „joumaal" na, dat in het volgende jaar werd uitgegeven en hunne merkwaardige lotgevallen van dag tot dag tot op het noodlottige einde vermeldde18) . Een dergelijk j oumaal stelden ook de Spitsbergers samen. De Ruyter vermeldt, maar zonder bijzonderheden, hetgeen wel weder bewijst, dat
hij het reeds vroeger gezien had, het verschijnsel der „middemachtzon" ;
op 3 Augustus zegt hij, dat de zon drie glazen, dat is anderhalf uur, onder
den horizon bleef.
Tegen half Augustus was het werk afgeloopen : het seizoen werd hier
onherroepelijk op den 28sten gesloten 19). Het schip werd zeilree gemaakt,
de lading van eaten traan, spek, baleinen enz. onder den wal ingenomen en
gestuwd, de sloepen werden 24 Augustus opgehaald en weder aan dek vastgesj ord en twee dagen later verliet de Groene Leeuw als deel van een vloot
van elf schepen het eiland, de bemanning verheugd over het goede resultaat der reis in dit over het algemeen voordeelige vischj aar 2°). Met mooi
weder en goeden wind zeilde men voorspoedig terug, weder langs Hitla.nd,
dat men I September al bereikte ; zes dagen later was De Ruyter bij de Noordzeebank „De Welle", en weldra zag hij Schouwen oostelijk liggen , denzelfden avond nog kwam het schip in de Deurloo ten anker en den 8sten gelukkig, „Godt lof", in de haven van Vlissingen terug. Hoeveel traan, spek, enz.
men medebracht, teekent de stuurman niet aan : dat behoorde ook minder
tot zijn functie, al was het zeker ook voor hem van beteekenis, wat betreft
zijn aandeel in de winst.
Het is niet mogelijk, ook voor dezen tijd, om jaar voor jaar De Ruyter's
reizen in het bij zonder na to gaan : wij hebben daartoe to weinig gegevens, buiten zijn journalen zoogoed als geene. Het is zeer wel mogelijk, dat hij ook
in 1634 het beroep van walvischvaarder heeft uitgeoefend; het tweede
eigenhandige journaal, dat tot ons gekomen is, dat van 1635, leidt ons wederom naar Jan Mayen, op het schip de Groene Leeuw, ook weder onder
schipper Jochem Jansen en met De Ruyter als stuurman.
In den vroegen morgen van 29 April zeilde het schip met vijf andere
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uit Vlissingen, weder met bestemming naar het „(h)eylant Mawerystiys".
Een „harde tempeest" dreef het snel ten oosten van de Noordzee-bank
nog bekend als de „Breeveertien" tusschen Scheveningen en Texel, zoo
genoemd naar de veertien vaam diepte, die men er gewoonlijk kon peilen.
Op 5 Mei kwam men bij Hitland, waar een der schepen weder naar Spitsbergen afsloeg. Met beter weder, soms zelfs zoo, „dat ons neuse droop" van
de warmte, kwam men verder, den I3den in de buurt van het „ (h) eylant" . De
Ruyter teekent hier als een merkteeken aan, dat men veel jonge „lommen"
(alken) 21) zag vliegen : daaruit kon men al van verre opmaken, dat men
aan de vischrijke westzijde van Mauritius was, terwi ejl men aan den oostkant veel zeehonden met hare jongen placht te ontmoeten. Het drijfijs
begon al ernstige belemmering te veroorzaken, zoodat men er soms „door
boren" moest. Een zware storm verhinderde bij de „Fyf Klippen" 22) te
midden van veel ijsdrift het benaderen van „de (Noord)baai". De schepen
leden veel verlies aan ankers, zeilen en touwen en werden ver van elkander
geslagen ; maar de Groene Leeuw bereikte toch op den i7den veilig den wal,
. terwiji de andere schepen groot gevaar liepen our te vergaan : een ervan
moest zelfs een oogenblik worden verlaten door het yolk, dat zich op het ijs
trachtte te redden. Ten slotte kwamen alle schepen echter behouden terecht. Dankbaar voor God's leiding verheugde zich de aan wal gekomen
bemanning van de Groene Leeuw, teekent het journaal op, „alsamen" God
„ten volle (te) connen loven ende dancken voor de vaderlycke sorge dye by
voor ons draecht". Het schip bleef echter nog ingeklemd tusschen den wal
en het ijs, zoodat er geen mogelijkheid bestond our de sloepen voor de
vangst gereed te maken : „wy laghen soo vast als of wy daer in ghemetselt
waren". Dagen lang bleef het schip liggen te midden van zooveel samengepakt ijs, dat het wel een „vast land" scheen. Op 29 Mei, den „derden Pinksterdag", stak weder een hevige wind op, die het schip van de ankers sloeg
en met het ijs mede in zee deed drijven. Onder groot gevaar en met nieuw
verlies van zeilen en tonnen kwam men dien dag gelukkig bij het land terug,
maar aan visschen viel nog niet te denken, want het ijs „quam soo dapper
aen als ofter seylen op ghestaen hadden" en er was geen voldoende „openynghe" in to zien, zooals De Ruyter zelf, daar zijn schipper aan land was en
niet terug kon komen, kon vaststellen, toen hij zich met een sloep naar een
grooten ijsberg liet roeien. Het schip dreef weder met het ijs ver zee in.
Onder nieuwe en ernstige „peryckelen" kwam men eindelijk (5 Juni)
los, zeilde naar de Grauwkaap en kwam van daar met „groote blytschap"
aan de „baai" terecht. De Ruyter vermeldt deze in zijn journaal zeer sober
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verhaalde Bingen aan dengene, die later zijn buitengewone „rescontres"
opteekende, als zeer bijzondere gevaren, die hij toen doorstaan heeft.
Eerst den 8sten Juni schoot men de eerste 6 visschen, waarvan drie
aan het eigen schip toekwamen, omdat zij door de eigen harpoeniers waren
gevangen, terwijl andere aan andere schepen ten deel vielen. Maar het ijs
bleef Bit jaar altijd weder de vangst belemmeren en het gevaar bleek larger
dan een week weder groot, totdat op den nden „onse prediker", Jan Jansen — als het kon, nam men er een op ieder schip mede — een dankgebed
kon houden en twee „schoone predycasyen" voor de „ghenadyge belvarynghe". Eerst den 2isten Juni nam De Ruyter's schip de eerste aan land gekookte en in vaten gekuipte traan aan boord, al bleef het pakijs nog voortdurend belemmering opleveren en al werd het vaartuig berhagdelijk gevaarlijk tegen den wal gedrongen. De vangst leverde verder niet veel meer
op dan een enkele visch, hoeveel moeite men ook deed met de ver in zee
zich wagende sloepen. Het was „alsof de vys Boot geweest hadde". Daarbij
kwam nog, dat men den 3den Juli een vijandelijken Biscayer ontdekte en
zich gereed moest maker om de inderhaast uit de schepen bewapende forten te verdedigen ; maar de gevreesde vijand zeilde noordwaarts weg en
was spoedig niet meer te zien.
Telkens kwam het ijs weder zwaar in de baai opzetten, terwijl op den
1 'den een nieuwe storm ernstig gevaar bracht en dagen daarna nog „ruych
weer" heerschte. De geheele maand bleef het bij het nude : storm en zware
ijsgang, terwijl de middernachtzon het Wilde tooneel met haar tooverachtig
licht bescheen : zij ging eerst 1 Augustus „styf een (h)alf ure" order den
horizon. Een enkele visch kon toen eindelijk worden bemachtigd, totdat op
den nden het heuglijke bericht kwam, dat er „om den noord" wel 18
visschen door verschillende sloepen „geschoten waren". „Godt danck van
synnen seghen," roept de stuurman dankbaar uit. Maar het vischseizoen
liep reeds teneinde ; de ballast werd gelost, de sloepen werden gehe.schen,
het geschut op de forten werd „schepe gehaelt" en het gereedmaken voor
de afreis kon beginner. De Ruyter zeilde den 23sten met nog 10 andere schepen naar huis.
Met stijven N.O. en O.N.O. wind kwam men spoedig verder en schoot
den 29sten onderweg bij Hitland nog een grooten „noordkaper", Bien men
in de sloepen met vreugde „in de vaten sloech" ; het Bier leverde wel 77
okshoofden spek. Tusschen Hitland en het kleine eiland Foula door sloeg
men den weg naar huis in, had verderop nog een storm te doorstaan, ontmoette weldra enkele Schotsche visschers en bereikte den 5den September
2*
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weder de hoogte van Texel en de Breeveertien. Op den Eden zag men Den
Briel en vervolgens Schouwen en nog dienzelfden dag kwam De Ruyter met
„goede voortganck" behouden in de Vlissingsche haven. Het was inderdaad een reis „vol peryckelen" geweest en met weinig succes ; het jaar bleef
onder de walvischvaarders in booze herinnering. Het was denkelijk De
Ruyter's laatste Groenlandsvaart.
In het jaar van zijn tweede huwelijk op 1 Juli 1636 23) schijnt De Ruyter
niet, ten minste niet lang ter zee te hebben gevaren; immers in het midden
van den zomer is hij in Vlissingen om te trouwen. Eerst in 1637 vinden wij
hem terug als kapitein op een van twee door de gebroeders Lampsens uitgeruste particuliere kruisers, die moesten trachten den in dezen tijd zeer
lastigen Duinkerkers afbreuk te doen en hun, zoo mogelijk, prijzen „af te
jagen", wat dus feitelijk op kaapvaart neerkwam 24). Ook van deze reis is
het joumaal tot ons gekomen.
Den 23sten April zeilden de beide schepen van de Lampsens, het eene
onder De Ruyter, het andere onder Joos van Sluys, de haven uit. Joos
van Sluys was de „ammyrael" van de twee. Den 25sten „creghen wy
jacht", de technische term voor het ontdekken van den gezochte; maar het
bleek een Engelschman te zijn, die met „passenghyers" uit Rotterdam.
kwam. Den volgenden dag hoorde men „seere schieten" en kapitein Cornelis Evertsen, dien men ontmoette, behoorende tot de Zeeuwsche wachtvloot tegen de Duinkerkers, meldde, dat er aan de kust door een ander
schip een prijs bemachtigd was. Zulk een succes hadden De Ruyter en Van
Sluys niet, zij ontmoetten slechts visschers, koopvaarders en oorlogsschepen
maar geen enkelen Duinkerker. Eerst op 3o April maakte een voorbijzeilende vloot van koopvaarders uit La Rochelle melding van een fregat, dat
achter hen aankwam. Het bleek werkelijk een Duinkerker te zijn en De
Ruyter's scheepsvolk, tuk op bait, maakte zich gereed „om de Meye met
haer te planten", maar de opstekende wind en zware regen gaven den
vijand gelegenheid om te ontsnappen. Langs de kust patrouilleerende, ontmoetten de beide kruisers (2 Mei) een verdacht schip, dat zeide van Dover
te komen. Men had „(h)achterdyncken" op het met Hollanders en Vlamingen bemande vaartuig en hield het een paar dagen scherp in het oog; maar
bezorgde het, gewoon koopvaarder gebleken, ten slotte „tuys" in Oostende,
het latende „loopen". Een Spaansch fregat ontsnapte nog joist naar het
Kanaal. Voor Duinkerken gekomen, zag men daar slechts drie schepen in
de haven liggen en kruiste nu verder in de richting van Calais en Noord-
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Voorland maar al weder zonder resultaat : er was geen Duinkerker te zien,
niet anders dan acme visschers en Hollandsche of Engelsche j achten en koopvaarders en Staatsche wachtschepen. Toch waren de Duinkerkers met wel
22 schepen in zee, meldde de Zeeuwsche kapitein van een oorlogsschip,
Abraham Crynssen 25). Het eenige schip, dat men buit maakte, was een
Duinkerker visschersschuit, die f 200 rantsoen moest betalen en daarvoor
als borgen twee man moest afgeVen, anders f 400 en een man als borg. Ook
de bekende admiraal der Staatsche oorlogsvloot tegen de Duinkerkers,
Van Dorp, en kapitein Joost Banckert, die tot dezelfde vloot behoorde,
hadden van den vijand niets bemerkt. Over een uit Oostende gekomen
vaartuig, gevoerd door een blijkbaar bekenden „lorrendraeier" 26), Adam
Krabbe, die door den „amyrael" tot strijken gedwongen werd, en een Hamburgerlorrendraeier, dien De Ruyter najoeg en liet strijken, kreeg men twist
met elkander, waarbij de Vlissinger admiraal, ontevreden over het geringe
succes, verklaarde, den I9den absoluut met zijn schip thuis te willen zijn
en naar Vlissingen terugkeerde.
De Ruyter bleef met het zijne nog kruisen en werkelijk meldde Crynssen
bij een nieuwe ontmoeting op zee, nog dienzelfden dag, dat hij wel 16 Duinkerkers bij elkander had gezien. Dat scheen wat veel ; maar De Ruyter hield
toch vol en bleef bij Oostende kruisen, totdat op den 2isten zijn scheepsvolk begon te „meytyneren", weigerde voort te gaan en „naer huys toe"
begeerde. Zoo moest hij tegen zijn zin wel langs de kust oostwaarts op in de
richting van de Vlissinger haven varen, „want het met onghewyllyge (h)onden quaet (h) asen te vanghen is". Toen kwamen bij Blankenberge 13 zeilen
in het zicht, de Duinkerker vloot ! Overwegende echter, „dat veel (h)o,nden
den (h)ase syn doot is", „speelde" de kapitein wijselijk „op de loop" en „ontdonkerde" gelukkig den vijand. Donder en bliksem met zwaren regen ontnamen intusschen zijn scheepsvolk alien moed ; het Wilde onder geen voorwaarde larger in zee blijven, j a, „qualyck meer utcycken". Zoo moest ook
De Ruyter's kruiser wel naar huffs en kwam 22 Mei in Vlissingen met „weynych profyt, Godt betert", zucht de teleurgestelde jonge kapitein aan het
slot van zijn journaal.
Dan hooren wij weder een paar jaren lang niet van hem. Den grooten
slag bij Duins schijnt hij niet to hebben bijgewoond, want onder de daar aanwezige kapiteins wordt hij niet genoemd en Tromp leerde hem eerst in 1652
kennen. De Ruyter zelf heeft ook nooit van dezen slag gesproken. Ook voor
die jaren mogen wij echter aannemen, dat hij, hetzij als kruiserkapitein —
want nog eenige jaren lang bleven de heeren Lampsens zulke kruisers uit-
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zenden — hetzij as koopvaarder is uitgevaren. Het lag niet in zijn acrd om
werkeloos to blijven.
Zijn jong gezin breidde zich intusschen uit door de geboorte van een
noon Adriaan (27 Sept. 1637), een dochter Neeltje, in later tijd deftig Cornelia genoemd 27) (20 Sept. 1639) en een dochter Aelken, later Alida (i6
Nov. 1642) 28) ; een ander kind stierf Brie dagen oud (16 Aug. 1641) 29). Hij
moet in dezen tijd ook poorter van Vlissingen, volgerechtigd burger, niet
slechts inwoner zijner stad geworden zijn, dus reeds, evenals indertijd zijn
wader, zekeren welstand hebben genoten 30). Dit laatste blijkt ook uit den
aankoop van onderscheidene rentebrieven in deze jaren. Een van io Jan.
1637 bedraagt f 1800, een van 6 Mei 1633 zelfs f 6000 31).
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164o-1641
ET HET „ JORDYNAEL" VAN 1640 1) KOMT DE RUYter weder ten voile binnen onzen gezichtskring. Hij zeilt
dan op 17 Januari als „schipper" van een der vrachtschepen van de heeren Lampsens, de Vlissinge, naar het toen
aan de West-Indische Compagnie onderhoorige, in 1630
veroverde „Femabocke in Bresyl", weder te zamen met
eenige vaartuigen, die ten deele voor West-Indie, ten
deele voor Bordeaux waren bestemd. Nog altijd toch maakten de rooverijen der Duinkerkers het voor de koopvaarders wenschelijk zoovvel gewapend te zijn als in zeker getal bijeen te blijven, ook al had het optreden
van Maarten Harpertsz. Tromp als admiraal van Holland en Zeeland aanstonds in de veiligheid op de Noordzee verbetering gebracht.
De Ruyterzeilde, na den volgenden dag bij Bevesier, in het Kanaal, afscheid tehebben genomen van de met hem uitvarende „Bordeusvaerders",
den 'Oen den Oceaan in („scheyt van lant"), en was den 3osten na een
voorspoedige refs zonder bijzondere voorvallen op 37° 6' ter hoogte van
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Lissabon. Dien dag maakte hij met schipper Pieter Arensen, die met hem
naar West-Indie zeilde, een „compagnye" our „ghelycke part te doen van
'tgene wy met malcanderen soude mogen verwerven", blijkbaar met het
oog op het bemachtigen van een of anderen prijs onderweg. Tusschen Madera en Porto Santo, langs de Sarters doorgezeild, kwam men (2 Februari)
langs de „Salvaeydes" (Salvages), welke klippen op zijn kaart 8 mijlen te
westelijk stonden aangegeven, zooals hij aanteekent, dan vlak langs Teneriffe, tusschen dit eiland en Gomera door in voile zee. Hij passeerde „bij
gissing" 2) den Eden den Keerkring. Men zag den mien „veel schildpadden" en „vlygende vys" in de buurt van de westelijkste Kaap-Verdische
eilanden (Bonavista en Ilha de Mayo), die hij ten zuiden zag, en zeilde een
week later op 4° N.B. over een „ravelynghe" 3), een flinke kabbeling, die hem
levendig herinnerde aan de hem zoo wel bekende „Vlaamsche banken". Den
23sten scheidde hij ook van Pieter Arensen „op hoop van beter", want
men had totnogtoe Been enkelen prijs veroverd of eenig ander voordeel
behaald. Vijf dagen later was hij voor de kust van Brazilie, bezuiden Kaap
Agostino.
Den 3den Maart lag hij ten anker op de reede van Fernambuco, de residentie van den landvoogd der West-Indische Compagnie, graaf Johan Maurits van Nassau, waar hij den volgenden dag binnen het veilige Recife zijn
lading loste. Deze bestond waarschijnlijk uit de gewone voor deze vaart
bestemde artikelen : levensmiddelen, textielwaren, oorlogs- en bouwmateriaal 4). Hij bracht daar bijna een maand door met lossen, handel in de
medegebrachte koopwaren en zoeken naar een retourlading. Toen dit
blijkbaar niet voldoende gelukte, besloot hij te zeilen naar het zoutrijke
„Hylge de Mey" (Ilha de Mayo), een van de Zoute of Kaap-Verdische eilanden 5), waarheen hij dan ook 2 April uit het Recife vertrok.
Tegenwind deed echter hem reeds den 5den besluiten koers te zetten
naar de Caraiben, waar hij op vroegere reizen ook reeds was geweest. Hij
koerste nu dus westwaarts, passeerde den 9den weder de Linie en bereikte
den i8den Grenada en vervolgens St. Vincent, sours zeer voorspoedig zeilend met een „behoud" van 36 mijlen per etmaal 6). Na eenige „verversyng", hier door inboorlingen aan boord gebracht op de reede van het
laatste eiland, ging hij noordwaarts langs St. Lucia, Dominica, Guadeloupe en Montserrat naar het Engelsche eiland St. Christoffel, op welks
reedehij (20 April) ankerde. Deze eilanden werden toen druk door onze kooplieden bezocht en hij vond er o. a. schipper Pieter Florist. van Amsterdam, den lateren zeevoogd, die hem mededeelde, dat er nog vracht lag, be-
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stemd voor een ander Vlissingsch schip, dat echter kort geleden reeds naar
huffs teruggekeerd was ; hij nam daarom die vracht over tegen den lagen
prijs van een braspenning voor een pond 7).
Wij zien den schipper dus tevens als zelfstandig handelaar optreden
en hij toonde groote geschiktheid voor die combinatie, die in lien tijd regel
was en voor den betrokkene aanzienlijke voordeelen opleverde. Dat zij voor
den koopman, die het schip uitzond, niet altijd voordeelig was, ligt voor de
hand maar in het geval van De Ruyter schijnt zij nooit bezwaren te hebben opgeleverd : de verhouding tusschen hem en de Lampsens schijnt tot het
einde toe zeer goed te zijn geweest.
Den I2den Mei had De Ruyter al zijn lading gelukkig binnen 9) en den
dag daarop zette hij koers naar het vaderland met, zooals gebruikelijk was,
eenige „passygyers" 9) aan boord, waarvan er een onderweg stierf en overboord „gesmackt" werd. Langs de eilanden St. Bartholome en St. Martin
kwam hij in voile zee en hield toen noordelijk en noordoostelijk aan, seen
enkele maal een zeil bemerkend, waarop dan jacht werd gemaakt, blijkbaar op hoop van weder een prijs te vangen, maar het waren telkens Fransche „Ternuifvaarders" .10) .
Langer dan een maand werd geen land gezien en herhaaldelijk zeilde hij
tusschen ijsschotsen en in zwaren mist, totdat hij op 20 Juni eindelijk kaap
Clear aan de Iersche westkust bereikte. Van hier was hij spoedig aan de
„Sorrels", zooals onze zeelui de Scilly-eilanden noemden, en zeilde het Kanaal in, ankerde even bij Guernsey („Gernese") en lette scherp op de gevreesde Duinkerkers, die hier rondzwierven. Inderdaad joeg hij den 28en
ten slotte een Duinkerker fregat nog een prijs af, dien hij echter — het
bleek een Engelschman uit Hull, die naar Havre Wilde — als behoorende
aan een bevriende natie, weder vrij moest laten. Vlak langs Duinkerken en
de Vlaamsche kust zeilende, kwam de Vlissinge den volgenden dag veilig
in de haven 11).
Nog in hetzelfde j aar deed De Ruyter op hetzelfde vaartuig een nieuwen
tocht als schipper en vrachtvaarder naar Brazilie, waarop de West-Indische Compagnie een levendigen handel dreef tijdens het bewind van graaf
Johan Maurits, die toen op het toppunt van zijn glorie stond.
Ook .van deze reis is het „jordynael" tot ons gekomen 12). Op den z6en
November neemt De Ruyter to Vlissingen 19 soldaten voor Brazilie aan boord
benevens 4 „vryluyden", namelijk twee bakkers en twee zoons van een
hunner, bestemd voor Brazilie, waar zij zich blijkbaar als kolonisten wilden
vestigen. Den volgenden dag gaat hij door de Spleet de Schelde uit, samen
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met nog drie andere schepen en een konvooier onder bevel van den Zeeuwschen admiraliteits-kapitein Brakman, van wien eerst buiten het Kanaal,
bij Ouessant, afscheid werd genomen. Met koud weder en dikwijls „dysighe
locht" maar over het geheel goeden wind ging het nu ongeveer op den
vroegeren koers zuidwestwaarts, weder voorbij Porto Santo en Gomera,
dan niet ver van Ilha de Mayo en vervolgens westwaarts naar Brazilie,
dwars over den Atlantischen Oceaan. Dezelfde „groote ravelynghe" als de
vorige maal werd bij de Kaap-Verdische eilanden waargenomen, „soo dat
ick voor vast presumeere datter groot getye gaet" ; den 3isten December
passeerde het schip de Linie.
De schipper was over de heenreis zeer tevreden en teekent op Nieuwj aarsdag aan : „het jaar is wel begonnen, Godt de heere gelyeft, dat het wel
mach met ons alsamen voleynden, ist die goede Godt (h)eerlyck en ons
salych". Na zes dagen bereikte hij voorspoedig de Braziliaansche kust tusschen kaap Agostino en Olinda en dadelijk daarop Fernambuco, waar hij 7
Januari, dus na 41 dagen refs, weder op de reede van het Recife ankerde.
Binnen het Recife werd tot den 3isten Januari de lading, waaromtrent wij
niets vernemen, gelost, verder gehandeld, opnieuw geladen en zeilree gemaakt, waarna koers werd genet naar West-Indie. Opnieuw stelde hij bij
het in Engelsch bezit zijnde Barbados vast, dat zijn kaart deze eilanden
veel te oostelijk plaatste.
Daar geankerd, ontmoette hij aan land een landgenoot, „meester
Ham", denkelijk een chirurgijn, lien hij eenmaal in Dublin had gesproken 13), en die hem nu „de gelegentheyt van alles seyde." De schipperkoopman informeerde in het bijzonder bij drie daar op de reede liggende Hollandsche schepen, „ofte daer nyet te doen was", d. i. te handelen,
wat niet het geval bleek. Langs den veiligen weg van Martinique, Guadeloupe en Montserrat, waar het „schoone" was „om te seylen", ging hij verder naar St. Christoffel maar vond daar aanvankelijk ook „nyet te doen";
een Indiaansche kano met bananen leverde eenige verversching aan boord.
Het gelukte hem echter toch nog om daar en later op St. Eustatius allengs
zijn gansche „kargasoen" bij Engelsche kooplieden van de hand te zetten.
Zijn zaken waren hier den 26sten Februari afgeloopen en Ruyter ging toen,
blijkbaar met weinig lading, tusschen Anguilla en de Sombreros met
noordelijken koers op weg naar het vaderland.
De terugreis was niet zoo voorspoedig als de heenreis. Tegenwind,
storm en onstuimig weder belemmerden de vaart en eerst 1 April ankerde
hij voor La Rochelle, waar weder eenige lading werd ingenomen. Den 'sten
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Mei was hij in de haven van Vlissingen terug 14). Over den aard van de
retourlading vernemen wij in het joumaal ook nu weder niets ; afgaande op
latere journalen, mogen wij ons denken, dat zij zal hebben bestaan uit
Braziliaansch hout en suiker, tabak uit de Antillen, wijn of brandewijn uit
La Rochelle.
Nauwelijks van dezen tocht teruggekeerd, nam hij een belangrijk
commando van gansch anderen aard op zich, ditmaal een in dienst der
Zeeuwsche Admiraliteit, dus niet als koopvaarder doch als kapitein ten
oorlog.
Portugal had zich op het eind van 1640 eindelijk vermand tot een opstand tegen het Spaansche gezag, waaraan het, na de verovering door den
hertog van Alva, 6o jaren lang onderworpen was geweest en waaraan het
zware verliezen te wijten had, vooral in zijn vroeger aanzienlijke Afrikaansche, Amerikaansche en Aziatische kolonien. De Nederlandsche Oost-Indische en West-Indische Compagnieen immers hadden zich van het grootste
deel der Portugeesche overzeesche bezittingen meester gemaakt en waren
nog steeds bezig om deze veroveringen voort te zetten. In Januari van 1641
werd het lang begeerde Malakka, middelpunt van het Portugeesche gezag
in den Oost-Indischen Archipel, door de onzen veroverd en nog onlangs
had de West-Indische Compagnie haar bezit in Brazilie onder graaf Johan
Maurits van Nassau aanzienlijk uitgebreid en bevestigd. De Republiek der
Vereenigde Nederlanden zelve kon, blijkbaar tot teleurstelling der beide
compagnieen, die juist op weg waren om het geheele voormalige Portugeesche bezit to bemachtigen, evenwel thans niet anders doen dan den opstand
der Portugeezen steunen en vrede met hen sluiten, al zouden welds de
koloniale belangen tot ernstige moeilijkheden met den herboren Portugeeschen staat moeten leiden, vooral in het „verzuimde" Brazilie. Toen
in April 1641 de Portugeesche ambassadeur, don Tristan de Mendota Furtado, in Den Haag verscheen, werd in Juni tusschen Frankrijk, de Staten
en Portugal een verdrag gesloten, waarbij men zich tot gemeenschappelijke hulp verbond. Den 22sten Juni werd van Staatsche zijde met Portugal
dan ook een overeenkomst getroffen, om het te steunen met een vloot, terwijl Portugal bovendien bier te lande 20 schepen zou mogen huren en bemannen en een regiment voetvolk benevens een regiment ruiterij zou mogen werven.
De Staten-Generaal hadden reeds 19 Februari 1641 besloten om een
vloot uit to rusten ten erode den nieuwen Portugeeschen koning, Johan IV,
3
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tegen de Spanjaarden te helpen. Die vloot, uit gehuurde koopvaarders gevormd, zou nu met de Portugeesche en een Fransch hulpeskader samenwerken en 20 goede schepen met 250o matrozen sterk zijn onder het bevel
van admiraal Arnout Gysels, die in dienst der Oost-Indische Compagnie
zich een grooten naam had verworven 15). Vice-admiraal onder hem werd
Jacob Pieterse Tolck. De Zeeuwsche Admiraliteit zou vier schepen voor de
vloot leveren.
Op aanbeveling nu van deze Admiraliteit, vermoedelijk door tusschenkomst zijner oude patroons, de Lampsens, van wie er een Admiraliteitsraad was, werd den 2osten Juni „Michiel Adriaensz. de Ruytter" — zoo
wordt hij in de aanstelling genoemd, — door prins Frederik Hendrik, wien
de aanwijzing der kapiteins toekwam, aangesteld tot kapitein 16) van
het schip de Haze. Hij legde 6 Juli te Middelburg voor den Raad der
Admiraliteit den eed als zoodanig of 17). De fraaie bewoordingen van de
hem verstrekte commissie 18) geven intusschen nog op zich zelf Been bewijs,
dat de Zeeuwsche Admiraliteit hem reeds toen zeer hoog stelde, want die
commissie is een formulier. Maar de keuze zelf wijst erop. De Ruyter zou
echter nog meer te danken hebben aan zijn Admiraliteit. Op denzelfden
dag toch werd hij aangesteld tot schout-bij-nacht op deze vloot 19).
Dit laatste had echter vrij wat voeten in de aarde gehad, want de Admiraliteit van het Noorderkwartier (Enkhuizen-Hoorn) had voor dien belangrijken post haven kapitein Cornelis Gerritsz. van Saenen aanbevolen 20).
De Prins had de te verstrekken commissie aan de Staten-Generaal afgezonden zonder den naam van den te benoemen schout-bij-nacht in te vullen,
wat dus aan dit college werd overgelaten, en Van Saenen was reeds uitdrukkelijk „daertoe geprojecteerd". Nog in Juli kwam kapitein De Ruyter echter zelf in de vergadering van Hare Hoog Mogenden als brenger van
een missive van de Zeeuwsche Admiraliteit aan admiraal Gysels, waarin hij
dezen als schout-bij-nacht werd aanbevolen. Gysels overlegde met Tolck en
stemde, met voorbijgaan van den door het Noorderkwartier aanbevolene,
toe in den wensch der Zeeuwsche heeren. Zoo werd De Ruyter dan ook
door de Staten als schout-bij-nacht aangesteld 21).
De post van „contre-admiraal" of schout-bij-nacht, welke laatste naam
alleen bij de Nederlandsche marine voorkomt, placht aan een der oudste of
bekwaamste kapiteins te worden toevertrouwd 22). Hij voerde gewoonlijk
het bevel over de achterhoede, de vice-admiraal over de voorhoede, de
admiraal zelf over den middeltocht eener vloot. Ook op koopvaardijvloten
komt de schout-bij-nacht voor. Zijn eigenaardigen naam ten onzent ont-
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leende hij aan zijn functie om bij nacht toe te zien, te „schouwen", dat geen
schip van de vloot afdwaalde, waarom hij des nachts ook een of meer vuren
(lantaams) op zijn schip liet zien. Overdag voerde hij een eigen vlag, was
dus „vlagofficier", de derde in rang op de vloot. Als zoodanig was hij lid
van den krijgsraad, die op deze vloot bestond uit de vlagofficieren en vier
van de beste kapiteins. Het traktement bedroeg, volgens een besluit van de
Staten-Generaal van den 2den November 1640, f 15o 's maands benevens
aandeel in den te behalen buit 23).
Dee verheffing getuigt van het groote aanzien, dat schipper 24) De Ruyter zich, ten minste in Zeeland, had verworven door zijn kruis- en koopvaardijtochten van de laatste jaren, ook al mogen wij aannemen, dat de Zeeuwsche Admiraliteit, altijd tuk op het handhaven van haar oud recht op de
benoeming van een of meer vlagofficieren bij het uitzenden eener met Holland en de andere provincial gemeenschappelijk uitgeruste vloot, ook om
die reden een harer vier kapiteins daarbij tot dezen hoogen post wenschte
benoemd te zien 25). Het was een uiting van den dikwijls heftigen strijd
tusschen Zeeland, met name Middelburg en Vlissingen, en de hen geheel overvleugelende Hollandsche handelssteden, met name Amsterdam—een strijd,
die reeds een halve eeuw oud was en nog steeds voortduurde. Maar ook,
dit laatste in acht genomen, is het duidelijk, dat De Ruyter, ten minste in
zijn gewest, reeds als een buitengewoon bekwaam zeeman en bevelhebber
werd aangemerkt.
De Haze was een der vier Zeeuwsche schepen in de vloot, maar zeker
niet het beste of sterkste. Het was een op 18 Mei 1641 van de gebroeders
Lampsens door de Admiraliteit gehuurde koopvaarder 26). Bij den card der
toenmalige koopvaardij, die niet toeliet om een handelsvaartuig in zee te
zenden zonder eenig, dikwijls vrij wat geschut en ammunitie ter verdediging tegen vijanden of zeeroovers, was zulk een schip, zij het dan zwakker
gebouwd en niet ten voile voor zijn tack berekend, niet moeilijk in een oorlogsschip te veranderen. Het schip mat 18o last (d. i. 36o ton), was oorspronkelijk bemand met 8o man en gewapend met 20 gotelingen (licht geschut) . Het kreeg nu een bemanning van go man en zwaarder geschut, in
het geheel 26 stuks 27). De nieuwe bemanning werd 26 Juni aangemonsterd,
het yolk wordt „goet ende compleet" genoemd. Een aantal voor Portugal
bestemde soldaten werd erop ingescheept, gelijk ook op de andere schepen
der vloot het geval was.
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Ook van dezen belangrijken tocht „tot (h)asystensyj e van den konynck
van Poortugael" bezitten wij een „jordynael" van De Ruyter's hand 28).
Den i8den Juli zeilde hij uit Vlissingen met zijn schip naar de Maas en
sloot zich vervolgens voor Scheveningen bij het gros van Gysels' vloot aan.
Na lang heen en weder zeilen aan de Hollandsche kust langs de Breeveertien tot Kamperduin toe, blijkbaar om de onervaren bemanning te oefenen en in afwachting ook van gunstigen wind, was eindelijk 12 Augustus
de vloot gereed om verder in zee te steken. Op dien dag meldde De Ruyter
aan de Zeeuwsche Admiraliteit, dat hij zich als „een (h)eerlyck capeteyn"
dacht te gedragen 29).
Met de vloot langs de Vlaamsche kust zeilende, raakte hij al spoedig
door tegenwind en mist het gros een paar dagen kwijt. Eerst den ILiden
's avonds bereikte hij den admiraal weder bij Duins. Tegenwind en gebrek
aan goed water, bovendien voortdurende twist tusschen de medegevoerde
soldaten en het scheepsvolk, dat zich in de Engelsche havens vrij slecht gedroeg, hield Gysels nog eenige dagen op in den mond van het Kanaal.
Eerst den 23sten kon men verder gaan, thans verdeeld in drie eskaders. De
vloot ging ook nu slechts langzaam voort, kwam op den 29sten eindelijk
bij Landsend buiten het Kanaal en bereikte den ioden September bij kaap
Mondego (ten oosten van Coimbra) de Portugeesche kust.
Het large gesukkel op de reis had reeds bewezen, dat het inderhaast
samengeraapte scheepsvolk voor een deel allesbehalve voldoende mocht
heeten en dat ook de samenwerking tusschen de kapiteins, van wie er een,
kapitein Touw, lezen noch schrijven kon, te wenschen overliet, wat alles
later nog duidelijker blijken zou.
De Fransch-Portugeesche vloot — de Fransche schepen stonden order
admiraal De Breze ; de Portugeesche waren grootendeels kort te voren door
den Portugeeschen gezant in onze zeehavens gekocht — lag bij Lissabon,
naar men vernomen had; maar toen Gysels bij Cascaes in de Taagmonding
verscheen, bleek deze vloot reeds uitgezeild te zijn 30) . Groot was de vreugde in Portugal, waar men van de „ (h)ooraenge vlagge" meer verwachtte
dan van de „fransen ofte de reste", zegt de schout-bij-nacht smalend, al
telden dezen gezamenlijk wel 54 zeilen. Op aandrang van den Koning, die
den admiraal en de zijnen met de grootste onderscheiding ontving 31), en na
victalie en water ingenomen te hebben, zeilde Gyseis, die reeds bij voorbaat van den Koning een fraaie gouden keten ontving, den I8den September met zijn vloot weder in zee om de Franschen en Portugeezen, die zuidelijk gegaan waren, op te zoeken en dan gezamenlijk de uit Cadix ver-
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wachte Spaansche armada te bevechten. Maar men vond in zee noch Portugeezen noch Franschen ; zij waren, na een scherp zeegevecht bij kaap
Santa Maria (II September) tegen de Spaansche vloot uit Cadix, wegens een
storm naar Lissabon teruggekeerd. Van San Lucar uit werden Tolck en De
Ruyter nu met een zestal lichte schepen en de tot hunne beschikking gestelde
groote admiraalssloep naar de baai van Cadix zelve gezonden om de Spaansche vloot en de gelegenheid van de baai te verkennen. Zij zeilden brutaal
de vijandelijke baai binnen en zagen er werkelijk een aanzienlijke vloot liggen, maar zij werden door deze en door de forten ongemoeid gelaten en
keerden behouden terug. De Ruyter had bij die welgelukte verkenning de
leiding. Maar het bleek, dat de stad, de forten en de daar gelegen schepen
gezamenlijk te sterk waren om een aanvankelijk voorgenomen aanval op
de baai te wagen. Gysels besloot toen de Portugeesch-Fransche vloot, die
wegbleef, niet of te wachten en desnoods alleen de Spaansche armada te
bestrijden, als die uit de Middellandsche zee zou komen, waar zij in Catalonie een opstand had helpen onderdrukken. Hij kruiste eenige dagen op
de Spanjaarden tusschen kaap St. Vincent en Cadix. De vice-admiraal was
echter met zijn geheele eskader tengevolge van windstilte of om andere
redenen vier dagen achter elkander nergens te zien. Eerst 4 October vond
men Tolck terug, die berichtte, dat de Franschen en Portugeezen toch
weder op komst waren, zooals ook de Portugeesche bevelhebber van de
havenstad Tavira, De Vasco, die eertijds met de Spanjaarden Bergen op
Zoom had helpen belegeren, ten minste voor de Portugeezen bevestigde,
al tvvijfelde hij ernstig aan de komst van de Franschen. Gysels bleef dus
voorloopig tusschen kaap St. Vincent en Ayamonte kruisen. Er bleek toen
reeds telkens van „oneenigheid" op zijn vloot, waarover den I5den nog
een „breede raad" van alle kapiteins en schippers werd gehouden, zonder
dat dit echter veel bleek te helpen.
Lang bleef de verwachte Spaansche armada uit en men ontmoette al
kruisend weinig anders dan Engelsche, Hamburgsche en Staatsche koopvaarders op Spanje, Italie en de Levant, van wie men hoorde, dat de tweej aarlijksche Spaansche zilvervloot uit Havana op weg naar Cadix was.
Dit bericht wekte groote verwachtingen bij de gedachte aan Piet Heyn's
schitterend succes van \roar 12 jaren. De Portugeezen en Franschen lieten intusschen nog steeds op zich wachten, zoodat men begon te vreezen
met allerlei fraaie „Portugeesche complementos om den tuyn geleyd" te
worden.
Den 3den November bemerkte men in den voornacht een par Spoon-
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sche schepen, inderdaad behoorend tot de Spaansche armada uit Cadix,
die in den morgen bleek te bestaan uit niet minder dan 9 Spaansche galj oenen, 10 flinke Duinkerksche koningsschepen met 4 fregatten en een karveel, in het geheel 24 zeilen onder den hertog de Ciudad Real, gereed om de
aanzienlijk zwakkere Staatschen onmiddellijk te bevechten, deze zoo te
beletten langer op de Portugeezen en Franschen te wachten en dan met
elkander de zilvervloot op te vangen.
Dien eigen morgen begon de slag bij kaap St. Vincent omstreeks half
tien. Gysels was aanvankelijk naar zijn vice-admiraal gezeild, die zich benedenwinds van hem beyond; hij slaagde erin om dezen te bereiken en .
wing toen, zijn vloot verdeeld in drie eskaders, die door een vrij aanzienlijke
tusschenruimte gescheiden waren, moedig het gevecht aan tegen de geheele
vijandelijke vloot, die, meenende, dat hij de vlucht nam, hem was gevolgd.
Reeds 22 Augustus was bij de verdeeling in eskaders bepaald, dat bij „attakeeren", ten einde „alle disordre te vitteeren", de schepen twee aan twee,
volgens de lijst hunner volgorde, elkander zouden hebben bij te staan. Op
die wijze en niet, zooals Tromp bij Duins en Heemskerck bij Gibraltar, de geheele vloot in kiellinie, werd de strijd aangebonden en aan alle kanten getracht den vijand te enteren. Deze, hoewel verre in de overmacht, bleek al
aanstonds „scrupuleus om ons te abordeeren", bevreesd als hij was voor
entering door de hierin zeer ervaren Staatschen en hij bepaalde zich daarom tot een hevige kanonnade met het doel eensdeels om de masten, stengen en zeilen der koene Hollanders te treffen en hen zoo in hunne altijd
snelle bewegingen te belemmeren, anderdeels om de schepen vlak onder
water op een afstand te doornagelen ten einde ze te doen zinken, voor zij
konden enteren, wat in die dagen toch hoofdmiddel bij het gevecht was. De
Ruyter nam met zijn smaldeelwerkdadig aandeel aan dezen geschutstrijd en
toonde met een paar andere schepen, met name de Swaen van kapitein
Gerrit van Lemmen, aangewezen om den vice-admiraal te helpen, en de
Engel Gabriel van kapitein Jan Solaets, een „mannelycke korage" evenals
de admiraal zelf, die zijn eigen scheepsvolk telkens met een „tsae maets,
coragie" aanvuurde. De kleine schepen van Solaets en Van Lemmen hadden het zwaar to verantwoorden tegen de veel grootere Spaansche galjoenen
en Duinkerkers. De Ruyter kwam hun snel te hulp ; maar zijn schip kreeg
door het beleidvol schieten van den vijand al dadelijk verscheidene schoten
onder water en was dientengevolge gedwongen „wat te kreyngen", dat
wil zeggen door verplaatsing van zijn geschut het schip op zijde over te
doen hellen ten einde de ingeschoten gaten te kunnen stoppen. Helaas,
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vice-admiraal Tolck, die zelf „sonder swaricheyt" een aanval op zijn eskader afweerde maar verder „buyten den roock" van het gevecht bleef, en
anderen deden hun plicht niet ; Tolck ten minste niet ten volle. „De meeste
part van de schepen", zegt De Ruyter verontwaardigd, „niet en deden gelyck
sy int ontfangen van haer comyssye gesproken hebben." De meeste kapiteins der vloot hielden zich zoo afzijdig en de beide genoemde schepen werden steeds meer door den vijand in het nauw gebracht. Ook de Haze werd
telkens opnieuw lek geschoten, zoodat zelfs haar kardoeskist rondom in
het water kwam te staan, dat de kruitkamer binnenstroomde en door aanhoudend pompen slechts met de grootste moeite in toom gehouden kon
worden 32). De Ruyter „ryep tot eenige kapiteyns" om hem in zijn kritieke
positie to hulp te komen, ten behoeve vooral van Solaets en Van Lemmen,
„maer", schrijft hij weder in diepe verontwaardiging, „gans geen koerage in de vlote ende was, Godt betert,te beclagen, dat de heeren Staten ende
den Prince van Oraengen geen beter solda(ta)ten en hadden dan tot desen
tyt by eenyghe getoont en hebben." Toch gelukte het hem Van Lemmen
nog te ontzetten en hij maakte zich gereed om een Duinkerker, die reeds
aan dezen vastzat, te enteren, toen Van Lemmen's schip begon te zinken,
terwijl dat van Solaets ditzelfde lot reeds had ondergaan. „Met rocken ende
broecken" seinde Van Lemmen's beangste bemanning wanhopig om hulp,
maar het gelukte aan De Ruyter, zelf aan alle kanten lek, niet om die nog
bijtijds te bieden : van de 94 man van de Swaen kwamen er meer dan 50 in
zee om en van de bemanning van Solaets' schip kwam zeer weinig terecht.
Maar ook de vijand was zwaar gehavend en deinsde thans naar Cadix of
met verlies, naar men later vernam, van eveneens twee schepen en wel
Imo man aan dooden en gewonden.
De admiraal, den Spanjaard ziende wijken, riep nu met de „wytte
vlagge" den „breeden raad" van alle kapiteins en schippers naar zijn schip
en De Ruyter liet zich evenals de andere kapiteins daarheen brengen. Er
bleek opnieuw groote oneenigheid te bestaan omtrent wat men doen zou.
Plotseling kwam de Haze „achterom" het admiraalsschip langs en men riep
van zijn schip De Ruyter dringend toe : „capteyn, court aen boort, ons schip
wil synken." De Ruyter verliet daarop „syto" den krijgsraad en vond de Haze
werkelijk in een zeer gevaarlijken toestand; het schip was door vele kogels
getroffen, waarvan 8 onder water en verscheidene in de zeilen en masten,
helde bedenkelijk over en kon nauwelijks door ijverig pompen boven water
gehouden worden. Aanstonds werd op De Ruyter's bevel naar de lekken
gezocht, een groot lek in de kruitkamer ontdekt en tijdelijk gestopt, al het
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yolk aan de pompen gezet, het stukgeschoten fokkezeil en stukgewaaide
grootzeil vernieuwd. Met de andere schepen der vloot werd zoo koers gezet
naar den mond van de Taag, waar het schip, zoogoed mogelijk voortzeilende, den Eden November gelukkig de rivier verder kon opvaren. Onder
voortdurend gevaar van zinken en te midden van zwaar weder kon de
Haze een paar dagen later nog joist op den wal gehaald worden om „dycht
te maken".
De met de aangekochte Portugeesche schepen naar zijn land teruggekeerde ambassadeur van Portugal en de Staatsche consul to Lissabon kwamen, terwijl de overige Hollandsche schepen nog op de Taag lagen, op het
aan den wal gehaalde vaartuig en informeerden uitvoerig naar den loop
van den geleverden slag. Zij vroegen in het bijzonder De Ruyter omstandig en op eenigszins onaangenamen toon naar de redenen van de onverwachte terugkomst der Staatsche vloot, terwijl de admiraal zelf nog niet in
de haven was binnengevallen. De Ruyter bemerkte intusschen uit hun spreken, dat de Portugeesche vloot na den slag bij Santa Maria niet weder in
zee was geweest maar nog op de Taag lag en dat de Franschen reeds naar
huffs waren teruggekeerd, wat hem tot groote ergemis aanleiding gaf. Het
duurde tengevolge van den storm nog tot den 8sten November, eer ook de
admiraal zelf binnen kon vallen, en tot den I4den, eer de Haze weder eenigszins klaar en „van den gront" was. De Staatsche vloot bleef echter voorloopig op de Taag liggen en officieren en bemanningen deden in Lissabon
druk mede aan de pas aangevangen kroningsfeesten, ter gelegenheid waarvan alle 20 kapiteins, niettegenstaande het gedrag van velen hunner in den
slag, met een gouden keten met penning van f 250 waarde werden begiftigd.
Hoe het er in lien rumoerigen tijd, een jaar na het begin van den opstand, in Portugal uitzag, blijkt uit de omstandige verhalen van Gysels
over de talrijke „fielten en dieven" zelfs in de onmiddellijke omgeving des
Konings, waar verraad, ook onder de eigenlijke hovelingen, aan de orde
van den dag was, talrijke execution van hooge edelen plaats hadden en de
verwarring nu en dan ten top steeg. De Koning zelf woes Gysels herhaaldelijk op de groote moeilijkheden, waarmede hij bij dit alles te kampen had,
al trachtte hij de ergste door herhaalde bezoeken en allerlei beleefdheden
voor den vreemden vlootvoogd en de zijnen te verbergen. Na een later bezoek aan een fort in Algarvie tijdens zijn kruisen aan de zuidkust verhaalt
de admiraal van allerlei omtrent de vuilheid van de Portugeezen en hunne
verblijven, ook omtrent hunne onvoldoende bewapening „met degens zonder scheeden ende helbaerden, die apparent van Marten van Rossums out-
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grootvader hier gecomen syn". Hij liet zich dan ook door Been „complementos" beetnemen omtrent den waren stand van zaken daar te laude, die
hij in zijn verbaal aan de Staten uitvoerig blootlegde.
Op den 2osten kwam er bericht, dat de Spaansche vloot, thans 27 zeilen sterk, weder in zee was: Maar de Staatsche admiraal waagde het niet
voor de tweede maal om, zonder de Portugeesche vloot, de nog toegenomen vijandelijke overmacht te trotseeren. De Portugeezen echter toonden,
ondanks alle schetterende „rodomontados", weinig lust om met hem zee te
kiezen en Gysels bleef op de rivier weken lang op hen wachten en wachten,
totdat ten duidelijkste bleek, dat hij nog steeds met beloften om den tuin
geleid werd. De stemming in Lissabon begon, ten gevolge van de juist aangekomen berichten uit Indie en Afrika omtrent de verovering van Malakka,
Angola, enz., tegenover de „Flamingos" slecht te worden en deze werden aan wal uitgescholden en bedreigd. In deze omstandigheden heesch
Gysels op den 4den Januari werkelijk de „blauwe vlagge", het sein tot het
vertrek naar zee. Een nieuwe storm veroorzaakte nog oponthoud, totdat
den 7den eindelijk io schepen van de vloot van Mendota gereed schenen
om mede in zee te gaan en gezamenlijk met de Staatsche vloot den vij and
op te zoeken, al bleven de door den Koning beloofde branders nog steeds
uit. De door den Koning ook aangeboden soldaten tot versterking der
Staatsche bemanningen werden door den admiraal afgewezen, omdat volgens advies der beide vlootpredikanten gevreesd moest worden voor den
invloed van de katholieke „afgodery" dier Portugeezen op het Staatsche
scheepsvolk. Maar aanhoudende stormen beletten opnieuw het uitzeilen.
De stemming op Gysels' vloot, waar desertie aan de orde van den dag was
en het scheepsvolk dreigend „murmureerde", bleef bedenkelijk, terwijl ook
alle hoop op het bemachtigen van de uitblijvende zilvervloot vervlogen
was. Op te merken valt hierbij, dat uit de aanteekeningen in het Resolutieboek der expeditie blijkt, dat noch in de lijst der meer dan 5o gedeserteerde matrozen noch in de maatregelen tot herstel der telkens gestoorde
orde op de schepen de naam van De Ruyter's schip zelfs maar eenmaal
wordt genoemd. Ook uit zijn eigen aanteekeningen blijkt niets van eenige moeilijkheid met het scheepsvolk, dat op andere schepen deed, wat
het Wilde.
Den Eden werd aan boord van den admiraal, nog op de Taag, wederom een „breede" krijgsraad gehouden over de vraag, „ofte wy onse reyse
souden korten ofte nogh 8 of io dagen byhouden". Men overwoog daar,
dat de medegenomen victalie begon op te raken, dat men die te Lissabon
3•
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niet zou kunnen aanvullen en de voor de expeditie bepaalde tijd al lang
voorbij was, dat men na de geleden verliezen al te veel „onervaren" yolk
had en op de beloften der Portugeezen niet in het minst kon vertrouwen.
De krijgsraad besloot dus naar huffs te gaan, wat dan ook den 1 'den ten uitvoer werd gelegd.
Ook op de thuisreis had men met ernstige bezwaren te kampen, met
name op de thans weinig zeewaardige Haze, die nog altijd met aanhoudend
pompen nauwelijks boven water te houden was. Onder zwaren storm en
hevige onweders kwam De Ruyter den i7den eindelijk met zijn moeilijk to
hanteeren schip in het Kanaal, maar hij zag toen nog slechts vijf schepen
van de vloot bij elkander. Deze maakten uit, dat men het afgesproken
rendez-vous aan de Engelsche kust maar niet eens moest trachten te bereiken met de zeer beschadigde schepen. Wel kwam ook Tolck den i8den nog
opdagen maar het genomen besluit bleef gehandhaafd. Met de grootste
moeite bereikte de Haze de Vlaamsche banken en den 2osten zeilde De Ruyter veilig de Vlissingsche haven weder binnen, ongetwijfeld weinig voldaan
over dezen eersten dienst als bevelhebber bij de Staatsche vloot. De admiraal zelf lag toen nog met 7 zijner schepen bij de Hoofden en kwam eerst
den 22sten voor Hellevoetsluis.
De Ruyter's reeders hadden veel moeite om de hun toekomende huursom van de Zeeuwsche Admiraliteit los to krijgen : nog een jaar later klaagden zij over de langzame betaling der hun toekomende bedragen, die door
den toestand van het teruggekeerde schip volgens het gemaakte huurcontract hoog waren opgeloopen.
Schitterend is het succes deter expeditie dus geenszins geweest. De
slag bij St. Vincent staat dan ook niet als een zegepraal in de annalen onzer
zeemacht opgeteekend, al heeft de Spaansche vloot, waarin de Duinkerkers
zich zeer hadden onderscheiden, de wick genomen naar hare havens. De
admiraal zelf klaagt in zijn journaal van de expeditie steen en been over
zijn materiaal en over de houding zijner kapiteins en bemanningen : op
27 September zegt hij al, dat zijn kapiteins „nyet passen op haer esquadres ende vlaggen", en uit de notulen van den krijgsraad blijkt meer dan
duidelijk, dat hij alle reden tot klagen had. In zijn verbaal trekt hij uit
den loop der expeditie de les, dat de Staten, bij eventueele herhaling van
een dergelijken tocht, zullen moeten zorgen voor „beter orde ende defensiever schepen", die dan to voorzien zijn met „soldaten", behalve het gewone
scheepsvolk, zooals ook de vijand ze had, met zwaarder geschut „ende beter
geaccomodeert", met geoefender matrozen en voldoende scheepsbehoeften.
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Doch over De Ruyter heeft hij ongetwijfeld in Been enkel opzicht to klagen gehad: de schout-bij-nacht wordt dan ook in het journaal van den opperbevelhebber herhaaldelijk met groote onderscheiding genoemd, terwijl
van den vice-admiraal weinig sprake is.

VI JFDE HOOFDSTUK
TER KOOPVAARDIJ NAAR BARBARIJE EN DE ANTILLEN
1643-1652

A DEZEN DIENST OP DE STAATSCHE VLOOT
heeft De Ruyter zich een tiental j aren lang weder tot de
koopvaardij gewend, maar in andere omstandigheden
dan to voren, namelijk met een eigen schip en met lading
voor rekening van kooplieden, waaronder de Lampsens,
ten deele ook voor eigen rekening, dus als vrachtvaarder.
Dat was aanvankelijk misschien nog niet het geval, wat
het eigen schip aangaat. In den zomer van 1643 ondernam hij een tocht
naar Dublin met een lading tarwe, rogge, suiker en eenig wapentuig, terwijl
de retourlading uit huiden bestond. Van deze reis weten wij echter niet veel,
want het journaal ervan is grootendeels verloren 1).
Belangrijker was zeker zijn op 21 Januari 1644 aangevangen tocht met
het schip de Salamander naar „Barbarye", in het bijzonder de westkust
van Marokko. Dit schip was zijn eigendom 2) en acht jaren heeft hij er als
vrachtvaarder mede gevaren op Barbarije en West-Indie. Het schip mat
ongeveer 200 last (40o ton) en zal dus wel een bemanning van 40 a 5o man
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hebben geteld, welk getal voor een schip van die grootte in dien tijd noodig geacht mag worden. Naar Brazilie is hij niet meer gegaan. Juist in
dezen tijd begon het gezag der West-Indische Compagnie aldaar bedenkelijk te wankelen : graaf Johan Maurits heeft in 1644, wegens den onvoldoenden steun hem door de Compagnie verleend, mismoedig het land verlaten en van dat oogenblik of is het snel met het bezit der Compagnie
achteruit gegaan, zoodat de handel er niet veilig meer was, vooral voor een
particulieren schipper.
Beter nog dan op een der vroegere handelstochten zien wij in deze jaren
uit De Ruyter's journalen $) de rol, die de schipper-eigenaar had te vervullen, — evenals op de schepen naar Oast-Indie bestemd, niet alleen als zeevaartkundige leider van het schip maar ook als handelaar met de daarin
vervoerde goederen. En hij blijkt een goed en vertrouwd koopman te zijn
zoowel als een bekwaam zeeman. Den acrd der lading, die hij telkens uit
Vlissingen naar Barbarije medenam, leeren wij kennen uit in die journalen
gevonden lijsten van ten minste een deel daarvan 4) met de namen der eigenaars en het gewicht der goederen. Daar worden als lading genoemd : tabak,
indigo, katoen, gember, peper, Hollandsche en Vlaamsche lakens, Kamerijksch lijnwaad, geel koper, ijzer, kruit, schietgeweer. De tabak was bij
deze gelegenheid eigendom van 20 verschillende kooplieden, blijkens
hunne zonder uitzondering Fransche namen van Fransche of Waalsche afkomst en vermoedelijk na het verlaten van Vlaanderen en Antwerpen, gelijk zoo velen hunner lotgenooten, omstreeks het Twaalfjarig Bestand te
Vlissingen of te Middelburg gevestigd. Dit deel van de lading was op de reis
van 1644 niet bestemd voor Barbarije maar voor de Antillen of, zooals men
toen placht to zeggen, de Caraibische — De Ruyter schrijft „Caribdische" —
eilanden ; het overige van de lading moest dienen om te handelen met de
„Mooren" op de Barbarijsche kust en de daar talrijke Joden, een handel,
die nog voor een groot deel ruilhandel blijkt te zijn geweest. Een Fransche
of Waalsche jood, Daniel de Lyon, in het joumaal ook wel „de Jade" genoemd, ging met De Ruyter mede, hetzij als tolk, hetzij als deskundige op
deze kust of als supercargo.
Samen weder met een aantal Bordeauxvaarders, twee naar Oost-Indie
bestemde schepen en een Westvaarder, zeilde schipper De Ruyter dan op 21
Januari door de Spleet en vervolgens dicht langs de Vlaamsche kust het
Kanaal in. Hij was reeds enkele dagen later met een gunstigen wind
bij kaap Lizard gekomen, waar hij den 26sten op de hoogte van Ouessant
van de Bordeauxvaarders scheidde, daarna ook van de beide Oost-Indie-
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vaarders. Slechts de Nieuw-Vlissinge van schipper. Cornelis Kien bleef bij
hem. De beide vaartuigen zeilden weder „in compagnie", dat wil zeggen
voor gezamenlijke rekening wat de voor- en nadeelen op de zeereis zou betreffen. Langs de nu min of meer bevriende Portugeesche kust zeilende, zag
men den 29sten bij kaap Roca drie Duinkerkers, volgens een ander vaartuig, dat men praaide, met „partij soldaten op". De Ruyter, die blijkbaar de
leiding had, oordeelde, met zijn beide koopvaardijschepen „geen kans tegen
haer dryen" te hebben en slaagde erin om den vijand te ontloopen. Bij
Lariche (El Arisch) kwam hij veilig aan de Marokkaansche kust, waar
hij 1 Februari op de reede van Salee verscheen, de door den Hollandschen
zeeroover Jan Jansz. van Haarlem 5 eenige jaren te voren tot hoogen bloei
gekomen Marokkaansche haven. Hij mocht er ankeren na het havenkasteel
aldaar met een saluutschot to hebben gegroet en het evenzoo gebrachte antwoord to hebben vernomen, zooals het gebruik aldaar vorderde. De ankerplaats 6) lag tusschen den haventoren, genaamd Hassan, en den noordelijken hoek van de Kasba, de gewone voor de Hollanders bestemde reede.
De handel met Marokko was sedert het begin der 17de eeuw hier begonnen door tusschenkomst van de joodsche kooplieden uit het geslacht
Pallache, die tot het midden dier eeuw als gezanten namens de keizers van
Marokko in de Republiek hebben vertoefd en zich vooral te Amsterdam
hadden gevestigd. In het begin van 1641 hadden de Staten, op verzoek van
bij de „Barbarische negotie" geinteresseerde kooplieden, een oorlogsschip
onder bevel van den met den titel van ambassadeur begiftigden kapitein
Van Liedekercke naar deze kust gezonden tot vlagvertoon wegens gepleegde rooverijen en den loskoop van slaven en tot nader onderzoek van
de handelstoestanden aldaar. De ondernemende De Ruyter kwam blijkbaar
op dit nieuw gevonden spoor zijn handel drijven.
Hij begon hier al aanstonds dien handel, waartoe hij zich aan wal begaf om met den gouverneur en de kooplieden der stad te „accordeeren".
Hij slaagde er al dadelijk in om vrij wat tabak, katoen, kruit en gomlak
te verkoopen, wel voor 13.000 dukaten 7 ), waarvan een vierde in goud,
een vierde in ossenhuiden en de rest in koehuiden werd betaald. Onder
zijn toezicht werd den Eden met de lossing der verkochte goederen begonnen, wat evenwel zoo bemoeilijkt werd door de hevige branding, de
„grote see", op deze altijd gevaarlijke kust, dat het nu en dan zelfs noodig
werd om tijdelijk de onveilige reede te verlaten en op eenigen afstand van
de kust in volle zee to blijven. Eerst den I7den was het verkochte afgeleverd
en een aanzienlijke partij nog niet verkocht goed, blijkbaar in een „store)
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huffs" (pakhuis) aan wal opgeslagen, weder aan boord gebracht, waarop de
schipper, na water enz. te hebben ingenomen, met de nog aanwezige goederen verder de kust langs ging.
Voorbij Masagan, waar men weder, van wege de hooge zee, niet op de
reede kon komen, kwam hij den 24sten veilig voor Savya (Safi) ten anker
en hervatte den handel aan land met de Joden aldaar, waarbij de bemiddeling van Daniel de Lyon weder te pas kwam. Maar de getoonde monsters
bevielen den joodschen kooplieden niet bijzonder en ofschoon De Ruyter ten
slotte nog wel eenige kans had op verkoop, bleken de voorwaarden voor de
betaling der door de kooplieden voor zijn lading geboden io.000 dukaten
hem te ongunstig. Hij had bovendien haast om verder te komen, want te
Salee had hij Engelsche concurrenten ontmoet, die hij liever niet v6Or hem
in het naar ingewonnen inlichtingen meer winst belovende Santa Cruz
(thans Agadir) zag verschijnen. Hij zeilde dus zonder verder daar moeite te
doen spoedig van Safi door langs het eiland Mogador en kaap de Geer
(thans Ghir) en verscheen den laatsten Februari op de reede van de belangrijke haven, waar hij wederom op de boven beschreven wijze, na wederzijdsche begroeting, zonder bezwaar toegang kreeg.
Na een bezoek aan den hier het bevel voerenden „allekaeyder" 8), den
gouverneur van het havenkasteel, die hem zeer vriendelijk ontving, ging De
Ruyter op diens raad met Daniel de Lyon en eenige goederen en monsters
te paard drie dagreizen ver de Marokkaansche provincie Sus in om handel
to gaan drijven met den „Sant" 9), den alom in deze streken gevreesden maraboet Sidi Ali ben Mohammed ben Moussa, die als een onafhankelijk
worst, in ieder geval slechts in naam onderdanig aan den keizer van Marokko te Fez, te „ (H)yleck" (Ilegh) zetelde. Op dezen tocht door een onherbergzame streek bracht hij eenmaal met zijn gezelschap den nacht door in
een ellendige tent van de daar in den omtrek rondzwervende Larebussen,
nomadische Berberstammen 1°) uit het binnenland van Marokko. Over het
door palmbosschen omgeven dorp Massa (thans Massi), waar hij een bekenden tusschenpersoon, den Moorschen tolk kapitein Wally vond, „een seer
bequaem 11) man voer een More", en onder een zwaren regen, die het medegenomen goed dreigde te bederven, kwam hij eindelijk 3 Maart gelukkig te
Ilegh aan. Hij werd reeds den volgenden dag bij den Sant en diens „Gemeenen Raad", met wien de Sant hier het bestuur voerde, toegelaten.
De ontvangst was, ondanks des Santen slechten naam, buitengemeen
vriendelijk, — hoe gaarne hadden wij er meer van vemomen dan ons in
het sobere joumaal verteld wordt ! — en er volgde aanstonds „goede coop-
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manschap". Zoogoed als het geheele overschot der lading werd, grootendeels op monster, verkocht tegen betaling van den derde in goud en
twee derden in was en bokkenvellen, hier de voornaamste handelsartikelen.
De Ruyter hield van al het medegebrachte alleen nog wat gember en geelkoper over. Die handel had echter eigenaardige bezwaren, waartegen De
Ruyter evenwel opgewassen bleek. Toen toch moet het gebeurd zijn, dat de
Sant voor een stuk Engelsch Laken een veel to geringen prijs bood. De Ruyter,
uit wiens mond het verhaal tot ons gekomen is, weigerde en het kwam tot
hooge woorden, want de Sant dreigde het begeerde stuk zonder verderen
omslag to zullen wegnemen. De Ruyter bood aan het hem te schenken, want
hij zeide, dat hij het niet mocht verkoopen onder de waarde zonder zijn
principalen, zijn „meesters", te benadeelen en hun bevelen te verwaarloozen, maar dat hij het stuk den Sant wel kon schenken „om erger te ontgaen". De vertoornde Sant dreigde toen, hem en zijn schip te zullen vasthouden, waarop De Ruyter antwoordde, dat dit wel kon geschieden, maar dat
de Hollandsche en andere kooplieden dan den Sant niet meer zouden vertrouwen. De ander bleef aandringen. De Ruyter, een oogenblik zijn geduld verliezend, riep heftig uit : „was ik in mijn schip, gij zoudt mij niet meer dreigen". Daarop liep de Sant schijnbaar woedend weg, bij het heengaan echter tegenover zijn over De Ruyter's optreden verbaasde omgeving betreurend, „dat zulk een man een Christen was". Na een paar uur van vrees voor
eigendom en Leven, waarover de schipper-koopman zich bij de bij hem gebleven broeders van den Sant en andere aanwezigen ernstig beklaagde,
kwam de maraboet terug en bood nog eenmaal zijn to lagen prijs. Maar De
Ruyter bleef weigeren en zeide nogmaals hem het stuk te willen schenken.
Deze onwrikbare standvastigheid van houding maakte zooveel indruk op
den Moorschen machthebber, dat deze, thans geheel met zijn gast verzoend, zijn omgeving nogmaals op de houding van dezen Christen-schipper
wees en de zijnen tot navolging opwekte. Vervolgens legde hij, naar de gebruiken in deze streken, zijn hand op De Ruyter's bloote borst en diens hand
op de zijne ten teeken van eeuwige „vriendschap, liefde en trouw". Zij
waren sedert zoo bevriend, dat hij bij den Sant voortaan alle achting genoot en deze met niemand anders Wilde handelen, als zijn vriend binnen
eenigen tijd verwacht kon worden, zoodat De Ruyter zijn waar hier dadelijk kwijt placht te raken en zoo wel twee reizen kon doen tegen een ander een.
Vandaar dan ook, dat wij hem in de eerstvolgende jaren bij voorkeur hier
handel zien drijven. En die handel heeft hem blijkbaar veel voordeel bezorgd
evenals aan zijn „meesters", die hem hunne koopwaar toevertrouwden.
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Zijn afscheid bij dit eerste bezoek dacht De Ruyter 6 Maart to nemen,
maar er kwam joist een bezoek van rouwbeklag bij den Sant, wiens noon
kort to voren was gestorven, en hij moest wachten tot den volgenden dag 12).
Bij gelegenheid van dat afscheid gelukte het hem, van een 25-tat Hollandsche
slaven, in lien toestand geraakt, doordat zij, op weg naar_Brazilie, aan deze
kust „verzeild" waxen, een vijftal los te koopen: „ick conde haer alien nyet
helpen", want hij had Been geld genoeg beschikbaar. Het was de bemanning van een in 1633 gestranden Hollandschen West-Indievaarder, de
Maecht van Dordrecht, die in 1641 door den Staatschen ambassadeur Van
Liedekercke niet losgekocht had kunnen worden 13). De bemanning van
een ander gestrand schip, de Erasmus van Rotterdam, nog 45 man sterk,
was bij die gelegenheid door Van Liedekercke wel verlost. Bij de beoordeeling van dergelijke daden van De Ruyter, die overigens natuurlijk
ook voor zijn medelijden met de ongelukkige slachtoffers spreken, welk
medelijden uit de bewoordingen, waarin hij van een en ander melding
maakt, ten voile blijkt, houde men in het oog, dat de betaalde losgelden
hem later moesten worden terugbetaald, hetzij uit in het vaderland verzamelde liefdegaven, hetzij door de losgekochte slaven zelf, nadat deze bij
de hunnen waren teruggekeerd. Afrekening met hen of met de hunnen
wordeh ook in de handelsaanteekeningen van De Ruyter of en toe gevonden.
De aan de eigenaars der slaven betaalde sommen worden ook in zijn afrekening met zijn lastgevers herhaaldelijk vermeld als voorgeschoten Belden,
welker inning nu en clan eenige moeite kostte, daar de teruggekeerde ongelukkigen natuurlijk in den eersten tijd na bonne terugkomst niet altijd in
staat waren om bun losgeld te betalen.
De Lyon moest bij den Sant achterblijven, totdat De Ruyter uit zijn schip
voor Santa Cruz de alsnog to leveren goederen zoo hebben opgezonden. Zoo
ging de schipper dos weder te paard over Massa naar de genoemde haven.
Hij kwam er, na een nacht onder den blooten hemel „geruyst" te hebben,
den 9den Maart behouden terug, „wel getravalyeert van reysen, soo van
moede als van luysen ende vlooen". Na de groeten van den Sant aan den
bevelhebber van het kasteel te hebben overgebracht, zond hij den eerste
aanstonds de verkochte stukken laken op benevens 2 balen Rouaansch
en 36 stukken Kamerijksch linnen, 16 gerookte „hammen", die ook tot de
lading behoorden, en een ton peper. De opzending geschiedde door middel van een neef van den vertrouwden kapitein Wally. Een geschenk van
een os voor het scheepsvolk van wege den gouverneur van het kasteel —
„een wyttyn 14) om een kappeljaeuw te vangen" — werd gracieuselijk be4
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antwogrd, waarna De Ruyter zijn schip ging schoonmaken en krengen en ballast en water innemen in afwachting van Wally, De Lyon en eenige kooplieden uit het binnenland, die moeilijkheden over de betaling van aan hen
verkochte waren hadden gemaakt. Zij bleven lang weg en kwamen eerst
den 22sten aan. Na een hevige ruzie kwam De Ruyter tot een bevredigend
akkoord met de kooplui, die ten slotte beloofden hem na zes weken het
verschuldigde te zullen betalen.
Zoo had het schip nog drie weken op de reede van Santa Cruz te vertoeven en dit was Been gemakkelijke zaak, want ook deze Marokkaansche
reede was verse van veilig ; vooral niet, toen het ging stormen en boos weder
werd. Het kostte De Ruyter veel zeemanschap om zijn vaartuig „watervast" te houden, vooral nu het bijna ledig was; het slingerde sours „om
our te slaen", wat al gebeurde met een daar liggend Saleesch fregat, terwijl
ook een thans daar voor anker liggend Engelsch schip zwaar beschadigd
werd. De Ruyter zelf verloor in den storm een zijner ankers. Het was onder
die omstandigheden zeer moeilijk our door booten communicatie met den wal
te onderhouden. Toch slaagde men erin our uit het schip nog wat ijzer te
lossen en er was en steen (het laatste wel ballast) in te laden. De Ruyter
moest zelf telkens naar den wal our met de kleine rest van zijn lading nog
verder handel to drijven en liep bij die tochten door de zware branding herhaaldelijk in zijn boot of op de talrijke banken bij de kust ernstig levensgevaar. Op 4 April kon eindelijk kapitein Wally „met groote party Moren"
onder daverende saluutschoten feestelijk aan boord worden ontvangen.
Den I4den werd nog de laatste rest van de medegebrachte goederen : wat
ijzer, peper en gember, aan den Jood Castro overgedaan tegen betaling met
2000 huiden, terwijl men er nog 240 van hem afkocht. Een partij tijdelijk
in de haven opgeslagen tabak enz., werd ten slotte weder geruild tegen
huiden en„ pluimen" (struisveeren) van de Goudkust. Eindelijk kwamen
den ioden Mei de Moorsche kooplieden met het verschuldigde good, ten
deele hier gewonnen stofgoud, ten deele Moorsche dukaten, zooals in Marokko geslagen werden in navolging van de Spaansche of Portugeesche
munt.
Zeven dagen later werd ook met Wally afgerekend en De Ruyter maakte
zich gereed our weder naar Salee te gaan our er de betaling van zijn verkochte goederen of te halen. Den 24sten nam hij hartelijk afscheid van den
Moorschen gouvemeur van Santa Cruz, op wiens reede zijn schip drie
maanden had gelegen.
• Van Madera, waar hij van een Engelsch vaartuig een nieuw anker
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kocht en zijn schip, dat veel geleden had, repareerde, zeilde hij 3 Juni naar
Salee, ontmoette onderweg een Turksch oorlogsschip, dat hij, als behoorend
aan een bevriende mogendheid 14), begroette „door onse vlagge op zyn
Turcks van boven" to hijschen. Hij verscheen den I3den Juni op de reede
van Salee, opnieuw vriendelijke groeten wisselend 16) met de kapiteins van
zes daar liggende Turksche oorlogsschepen, die de juist door den maraboet
van Dila belegerde Kasba hadden helpen verdedigen. Die kapiteins brachten hem aan boord zelfs een beleefd bezoek, waarbij natuurlijk de gemeenschappelijke vijand der beide natien, Spanje, op weinig vriendschappelijke
wijze herdacht zal zijn. Den 'sten Juli ging het nu in voile zee langs Porto
Santo, waar water moest worden ingenomen, daar het in Santa Cruz en in
Salee ingeslagene hopeloos bedorven bleek. Verder viel er op de thuisreis
niets bijzonders voor, behalve dat den 24sten enkele schoten met een voorbijzeilend Duinkerker fregat werden gewisseld. Den 3isten Juli bereikte
De Ruyter het Kanaal en den 4den of 5den Augustus behouden de haven
van Vlissingen 16).
Nog op den 3isten December van hetzelfde jaar volgde een reis naar
de Antillen met hetzelfde schip 17). De gevolgde koers was de ge-vkne : het
Kanaal, de golf van Biscaye, de Portugeesche kust, Madera, Porto Santo
en dan westwaarts, recht op Barbados aan, waar De Ruyter zonder bijzondere voorvallen 12 Februari op de reede aankwam. De belangrijkste handel
werd ditmaal daar en vervolgens op het Fransche eiland Martinique gedreven, waar hij zich in de haven van St. Pierre van 22 Februari tot het einde
Bier maand ophield en een deel van zijn medegebrachte goederen aan den
wal in een „stoorhuis" had opgeslagen. Op het Engelsche eiland St. Christoffel laadde hij vervolgens tabak en nam er weder eenige passagiers met
bestemming naar Engeland op. Voorbij St. Martin en Anguilla ging de
Salamander toen 8 Juni naar het vaderland terug met een voorspoedige
reis van 3o a 36 mijlen per etmaal. In het Kanaal ontmoette men eenige
Engelsche oorlogsschepen. Hoewel niet kunnende onderscheiden, of het —
het was tijdens den burgeroorlog in Engeland — koninklijke dan wel parkmentsschepen waren, loste De Ruyter volgens de heerschende gewoonte zijn
„(h)eereschoot" en streek de marszeilen ; ieder der Engelsche schepen antwoordde hem met een eereschot ; hij zeilde toen verder ongehinderd naar
Vlissingen, waar hij 13 Juli de haven binnenvoer 18).
Begin December 1645 zien wij hem weder met zijn eigen schip op weg
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naar Barbarije en de Antillen Ill . Thans zeilde hij niet eerst naar Salee,
maar rechtstreeks naar Santa Cruz, waar hij 3o December op de reede verscheen. Aanstonds vernam hij „naer de negotye ende verstonden, dat weynych goet int lant was ende (dus) alle dyngh wel begeert". Van deze gunstige omstandigheden gebruik makende, trok hij „syto", met in het geheel 16
personen „met de Moren", weder te paard den bekenden weg langs naar
den Sant te Ilegh, die nog den geheelen handel in deze streek beheerschte.
Te Massa werd weder met Wally akkoord gemaakt „van onse goet". Bij de
Larebussen werd onderweg een vroolijk bruiloftsfeest volgens de gebruiken
dezer stammen medegevierd. De weg leidde verder over de door vele regens
gezwollen rivier, die hij met groot gevaar op een Spaansch-rieten vlot overstak, de paarden daarnaast zwemmende. In Sidi Ali's residentie gekomen,
vond hij wederom dezen en diens broeders, Sidi Ahmed en Sidi Ben Hassan („Boson") 20) aanwezig en handelde voordeelig met hen tegen de met
Wally afgesproken prijzen. Ditmaal waren het voornamelijk geweren, die,
als bijzonder gewaardeerd in deze omgeving, werden betaald in „al Belt",
terwijl de overige medegebrachte goederen half tegen gouden Moorsche
dukaten, half tegen was werden overgedaan. Deze handel in krijgsbehoeften was eigenlijk door de Staten streng verboden ; maar onze schippers en
kooplui plachten zich weinig aan zulke verbodsbepalingen te storen. Na
wederom zes van de ten vorige j are achtergelaten slaven voor 120 dukaten
te hebben losgekocht, terwijl de overige voorloopig nog „verdrytych"
moesten achterblijven, kwam hij reeds II Januari 1646 te Santa Cruz terug.
Daar werd met Wally en den gouverneur over den verkoop van verdere
partijen Laken en geweren gehandeld, welke goederen ook ditmaal wegens
de heerschende stormen en de gevaarlijke branding niet dan met de grootste moeite en de ernstigste gevaren voor het schip aan den wal gebracht konden worden. Eind Januari werd met Wally afgerekend en den volgenden dag
ging De Ruyter onder zeil naar de Antillen. De tocht liep langs het „schoon
(h)eyland" Lazarote, een der Canarische eilanden, en van daar zonder bijzondere voorvallen naar Barbados, dat den 25sten Februari werd bereikt.
Hier en op St. Christoffel werd gedurende een Lang oponthoud vooral
(Fransche) wijn verkocht, waarna, weder met eenige Engelsche passagiers
aan boord, den 8sten Juli de weg naar het vaderland werd ingeslagen. De
passagiers werden 16 Augustus te Dover aan wal genet en den volgenden
dag kwam het schip gelukkig to Vlissingen aan.
Nog herhaaldelijk heeft De Ruyter met hetzelfde schip, als „schipper
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naest Godt", Barbarije en de Antillen bezocht , zoo op een reis van 22 December 1646 tot 15 September 1647 21), eerst weder naar Santa Cruz en.
Ilegh, daarna naar de Caraibische eilanden van Barbados tot St. Christoffel en St. Eustatius als voornaamste handelsstations. Te Ilegh kon hij van
den Sant weder zes slaven loskoopen. Hij bracht van deze reis een lading
amandelen, palmolie, dadels en „pluimen" mede naar huis.
Van nog vijf reizen naar Barbarije en de Antillen, altijd met de Salamander, zijn journalen of deelen daarvan tot ons gekomen over de jaren
1648 tot 1651 22). De eerste is van het voorjaar 1648, maar het joumaal ervan is slechts voor een klein deel bewaard, dat handelt over een stuk van
de reis (II-13 Mei), blijkbaar op weg naar Barbarije, tusschen 35° en.
41° 30'. De tweede was een reis alleen naar de Antillen, begonnen 9 September 1648 en geeindigd eerst i4 Juni 1649, op welken dag De Ruyter uit St.
Eustatius behouden te Vlissingen terugkeerde. Het journaal deter reis beschrijft slechts de vaart zelve op zee tot 6 November en den terugkeer naar
„patria", maar niet den handel en het verblijf in de West . Het moet op
dezen tocht zijn geweest, dat De Ruyter voor de Staten het kort to voren door
de Spanjaarden verlaten St. Martin in bezit nam. Dit bezit moest echter
weldra worden gedeeld met de Franschen, die er ook recht op meenden te
hebben 28).
Kon De Ruyter's zoon Engel later van deze en andere journalen terecht
zeggen : „nyets bysonders gepasseert", zooals hij er herhaaldelijk onder
schrijft, belangrijker is het joumaal van de reis naar Barbarije van 17
Augustus 1649 tot ongeveer half December van dat jaar 24). Er blijkt uit,
dat de aard der handelsbetrekkingen bier voor hem nog steeds dezelfde gebleven was. Al was ditmaal het begin van zijn handel te Safi, waar het
toen „seer slecht in de negosie" mocht heeten, allesbehalve veelbelovend,
te Santa Cruz en bij den Sant ging het blijkbaar weder beter. Het schip
bleef op de bekende reede tot 12 November, deed vervolgens Safi weder
aan om de betaling van vroeger verkochte goederen te innen en zeilde 22
November naar huis. Ook op dezen tocht dreef De Ruyter tevens handel voor
eigen rekening. Den 23sten Maart toch teekende hij in zijn journaal bijzonderheden op over de rekening van „myn goet" 25), dat blijkt te bestaan uit
laken, linnen, koper, messing, kaardedraad, peper, nagels, kammen,
Vlaamsch lijnwaad, kruit, spijkers, wijn, brandewijn, kistjes en doosjes,
messen, kisten, een juweel, zilveren kroezen, geweren, bijlen, pistolen, hoeden, alles gezamenlijk tot het bedrag van 1200 pd. waarde.
Einde Maart 165o vinden wij den schipper-koopman alweder op reis
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naar Barbarije. Hij vertoefde ditmaal buitengewoon lang aldaar, want
eerst 17 December verliet hij Santa Cruz, waar hij 9 April was aangekomen.
7 Januari 1651 viel hij te Vlissingen binnen. Van bijzonderheden omtrent
den handel of op de vaart hooren wij echter ook in deze laatste joumalen
weinig : het gaat alles blijkbaar op de gewone wijze en De Ruyter had geen
aanleiding om over de bekende zaken opnieuw uit te weiden.
De Ruyters laatste reis als schipper op de Salamander is begonnen op den
avond v66r Paschen 8 April 1651 ; slechts een deel van het journaal is bewaard ; maar de reis was in vele opzichten merkwaardig. Zij ging wederom
naar Barbarije en de Antillen 26) . Met eenige andere schepen de Spleet uitgezeild, kwam De Ruyter een week later te Plymouth aan wal om er de, wegens
de nog voortdurende bezetting van de Engelsche Antillen door de partij des
Konings, die in Engeland zelf voorgoed door Cromwell en de zijnen overwonnen was, de voor den handel op die eilanden geeischte „lasensye van 't Parlement om vry to handelen in de Carybes" te halen. Hij maakte daar met den
eveneens daar aanwezigen parlements-admiraal, „syer Joris (H) askus" (sir
George Ayscue), die met een eskader welds naar de Antillen moest zeilen om
ze to veroveren 27), een afspraak om elkander to ontmoeten in de baai van St.
Vincent, een der Kaap-Verdische eilanden, waar de West-Indische Compagnie een waste plaats van aankomst voor hare schepen placht te hebben.
Het verkregen licent kon voor De Ruyter eerst waarde krijgen, als Ayscue de
Antillen veroverd zou hebben.
De Ruyter is 14 dagen in Plymouth gebleven, blijkbaar in verband met
deze afspraak en de daarbij overwogen kansen. Zonder verder oponthoud
zeilde hij daarop naar het welbekende Santa Cruz en bezocht opnieuw den
bevrienden Sant te Ilegh, waarna hij 14 Mei van de reede van Santa Cruz
naar het met Ayscue afgesproken rendez-vous vertrok. Hij kwam er den
24sten aan en beyond, dat deze gevaarlijke baai, waar men gemakkelijk
„schip, marten of stengen" verliezen kon, wederom op zijn kaarten en in
zijn zeemanshandboek, de „Schadtcamer", verkeerd geplaatst was 28) . Hij
vond, op St. Vincent aan land gegaan, evenwel „geen seynne dye wy (hy en
Ayscue) malcander geseyt hadden". Een maand lang wachtte hij in de baai
(de Westbaai) op den Engelschen vlootvoogd. Het eskader van Ayscue, dat
al 1 Februari bevel had gekregen om zoo spoedig mogelijk naar West-Indie
te vertrekken, heeft echter eerst moeten helpen om de eveneens door de
koninklijke vloot nog vastgehouden Scilly-eilanden onder het opperbevel
van admiraal Blake to bemachtigen en is eerst in September uitgezeild naar
Barbados, waar het na korten strijd met den koninklijken gouverneur Wil-

TER KOOPVAARDI J NAAR BARBARIJE EN DE ANTILLEN

55

loughby, die er een vrij sterke macht bijeen had, II Januari 1652 de overgave van dit eiland en vervolgens ook die der andere Engelsche Antillen
.
heeft weten te verkrijgen 29).
Wat had de eenvoudige Zeeuwsche schipper hier eigenlijk met den Engelschen admiraal te doen ? Misschien iets met betrekking nog tot het boven
vermelde licent ? Of wel zou De Ruyter, zoo thuis in de Antillen en zoo goed
bekend met de vaart daarheen, zijn geleide hebben aangeboden ? Wij weten
het niet. Ayscue en De Ruyter zouden elkander nauwelijks een jaar later
onder gansch andere omstandigheden ontmoeten.
De Ruyter besteedde den langen wachttijd op St. Vincent aan jagen
en zijn scheepsvolk, sours meer dan 5o man tegelijk, te laten jagen op de
daar inheemsche bokken en geiten, aan het koopen van water en andere
„verversynghe" hier en op het groote eiland San Antonio, aan het schoonmaken en „vertuyen" 30) van zijn schip. Op den 24sten Juni was hij eindelijk het wachten moede. Hij legde op de met Ayscue afgesproken wijze een
brief met wat aarde erover heen bij een pawl, waaraan 4 voet hoog een
schriftelijke aanwijzing van de ligplaats werd vastgebonden. Den volgenden
dag ging hij op weg naar de Antillen. Reeds 8 en 9 Juli zag men veel gevogelte, bewijs van de nabijheid van land. Daar echter breekt het journaal af.
Ondersteld mag worden, dat de schipper na zijn handel op de toen nog in
handen van de koninklijke partij zijnde eilanden, waar hij zijn licentie van
het Parlement wel niet vertoond zal hebben noch een woord gerept van zijn
afspraak met Ayscue, nog in den herfst van 1651 na een lange refs thuis gevaren is 31).
In deze bezige jaren moeten enkele bijzondere „rescontres" vallen, die
later uit zijn mond of uit die zijner familieleden werden opgeteekend 32).
Eenmaal heeft hij — zoo wordt ons verteld — met een klein scheepje,
slechts met 17 man bemand, aan een met 20 stukken bewapenden en 120
man voerenden Duinkerker — dus voor de verovering van dit roofnest
door de bevriende Franschen in October 1646, waardoor een einde aan de
rooftochten van daar uit kwam — een „kostelyken prys" ontjaagd en deze
met behulp van een Zeeuwsch oorlogsschip, dat daar toevallig kruiste, naar
Vlissingen opgebracht, twee of drie dagen al na zijn uitzeilen : de Duinkerker had het scheepje wegens zijn stoutmoedig optreden voor een oorlogsschip gehouden.
Een ander maal met zijn schip uit Ierland terugkeerend 33), lag hij
met andere schepen in een haven aan het Engelsche Kanaal, denkelijk bij
Wight, van waar hij het waagde, ofschoon de zee van Duinkerkers „krioel-
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de", geheel onbeschermd naar Vlissingen te zeilen. Hij nam echter de
voorzorg, zijn schip van buiten en van binnen dik met Iersche boter te
laten besmeren. Inderdaad ontmoette hij spoedig een Duinkerker, die hem
ook enterde, maar „alles was zoo glad ende glibberig door de booter, dat
de vyanden nergens vat aen vonden ende die over quaemen, konden gaen
noch staen maar gleeden, glipten ende vielen als op een glad ijs onder ende
over elkander heenen, zoodat hij ze na een kort gevecht afsloeg".
In West-Indie, zoo wordt verder verhaald, doorstond hij eens drie
zware orkanen, waaruit zijn schip, — het eenige naast een aantal, die vergingen — behouden thuis kwam. Ook op een tocht naar St. Malo, La Rochelle en Bordeaux, waarvan wij evenmin een j ournaal of verder bericht bezitten, ontkwam hij ternauwernood aan den dood in een zwaren storm, waarin onder andere het schip van een zijner broeders—dus ook een zeeman —
verongelukte en deze zelf het leven liet. Hij en de zijnen schreven dergelijke, bijna wonderdadige uitreddingen toe aan de bijzondere bescherming
Gods, die hem aldus voor zijn latere groote daden bewaarde.
Een ander verhaal uit deze jaren is dat van zijn ontmoeting met een
Fransch oorlogsschip op de kust van Barbarije. De kapitein van dat schip,
markies de Lalande, had het zijne in beslag genomen, omdat De Ruyter, zooals beweerd werd, verboden handel had gedreven op vijandelijk gebied. De
Ruyter ontkende en wees op zijn pas, die hem den handel op deze kust veroorloofde. Maar de Franschman lette niet op zijn vertoogen en weigerde het
schip los te laten. Toen hij den schipper, die bij hem aan boord gekomen
was, aanbood wat to drinken, water of wijn, sprak De Ruyter fier : „ben ik een
gevangen man, zoo geef mij water ; maar ben ik een vrij man, zoo schenk
mij wijn." De Fransche kapitein, getroffen door deze rustige, fiere houding,
liet toen schip en lading zonder verdere bemoeilijking vrij. Zij zouden elkander, in andere omstandigheden ook later nog eens ontmoeten.
Een ander maal heeft hij op reis naar West-Indie 34) met zijn Salamander een Spaansch oorlogsschip in den grond geboord maar den kapitein en
diens yolk uit zee opgevischt. Op de tot den Spanjaard gerichte vraag, „of
wel zoo barmhartig met hem en syn yolk soude gehandelt hebben", in het
geval het schip van De Ruyter hetzelfde lot had ondervonden, antwoordde
de vijandelijke kapitein „stoutelyk", dat hij ze alien zou hebben laten verdrinken. Toen De Ruyter daarop alles gereed liet maken om de gevangenen
toch nog overboord te werpen, baden de Spanjaarden om lijfsgenade,
„welke ook verkregen hebben".
Op een der reizen met de Salamander naar Barbarije kreeg hij, bij de
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kust gekomen, bericht, dat er voor Salee vijf Algiersche roofschepen lagen
onder een admiraal en een vice-admiraal. Des avonds kwam hij „in haer gesigt", en den volgenden morgen viel hij onversaagd den roover-admiraal
aan, die spoedig „onklaar" werd en afdeinsde, daarna den vice-admiraal,
die eveneens spoedig de vlucht nam. De Ruyter zeilde toen, dwars tusschen
de andere Algerijnen door, de haven van Salee binnen en werd er „met de
hoogste agtinge" ontvangen ; bij zijn komst aan land werd hij triomfantelijk door de stad gevoerd, terwijl hij te paard mocht rijden maar de rooverkapiteins achter hem aan te voet moesten gaan.
Verder wordt in deze aanteekeningen melding gemaakt van zijn bemachtigen op den Oceaan van verschillende rijkbeladen Portugeesche suikerschepen — met Portugal lag men, zooals boven werd vermeld, spoedig
na den afval van Spanje wegens Brazilie overhoop — en andere kostbare
prijzen. Hij was echter nooit geneigd om over zijn daden veil te vertellen
en scheurde zelfs uit zijn joumalen van dezen tijd vele bladzijden weg ten
einde den zijnen, met name zijn schoonzoon Ds. Somer, lien hij van dergelijke plannen verdacht, te beletten om die daden te boek te stellen.
Uit zijn lange zeemansloopbaan, nu reeds meer dan 3o jaren, ook uit
zijn eigen handel en uit dergelijke voordeelige voorvallen had hij blijkbaar
langzamerhand een vrij groot vermogen verworven, dat hem veroorloofde
— gelijk zoovelen zijner gelijken deden — thans stil te gaan leven in den
schoot van zijn gezin. Zijn tweede levensgezellin, Neeltje Engels, was hem
echter (15 September 165o), tijdens zijn lange afwezigheid in dat jaar op
reis naar de Antillen ontvallen 35), nadat zij anderhalf jaar te voren een
zoon, Engel 38), ter wereld had gebracht. Hij had dus zorg te dragen voor
vier weezen, van welke de oudste toen 13 jaar, de jongste 16 maanden was,
zooals die oudste, Cornelia, later opteekende. Hij sloot kort na zijn terugkomst dan ook spoedig een derde huwelijk.
Zijn derde vrouw was de weduwe van den op een reis naar de Antillen
gestorven Vlissingschen zeeman Jan Pouwelsz., weder een Vlissingsche en
van zich zelve geheeten Annetje of Annetie (later deftiger Anna) van
Gelder. Zij was 38 jaar oud en bracht De Ruyter een zoon, Jan van Gelder
(naar zijn moeder zoo genoemd), en een dochter, Grietje, uit haar eerste
huwelijk mede 37 ). De Ruyter's derde huwelijk vond 8 Januari 1652 te Vlissingen plaats 38) en burgemeester Cornelis Lampsens was er getuige bij . Ook
de derde vrouw behoorde dus tot dezelfde eenvoudige omgeving van „varende luyden", waaruit De Ruyter zelf met de zijnen gesproten was.
Te midden van dezen burgerlijk-eenvoudigen kring begeerde De Ruyter
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thans zijn zeemansloopbaan te beeindigen en „het overige van zijn dagen
in ruste door te brengen" 39). De wensch zijner derde vrouw heeft op dit
besluit zeker ook grooten invloed gehad 40).
Het zal in dezen tijd zijn geweest, dat hij het ruime en betrekkelijk aanzienlijke huffs tusschen de Lange Nieuwstraat en het Groenewoud te Vlissingen aankocht, waarvan wij ten minste zeker weten, dat het eenmaal in
zijn bezit is geweest. Ook de aankoop van eenige belangrijke rentebrieven
in deze jaren mogen wij met zijn voornemens in verband brengen 41). Hij
nam dus voorgoed en dankbaar gestemd afscheid van zijn nude patroons
de Lampsens, die hem altijd hadden gesteund, ook in zijn handel en scheepvaart van de laatste jaren.
Maar zijn levenslot zou anders worden dan hij zich toen voorstelde.
Een rustig leven aan den wal was hem ook verder niet beschoren : in plaats
van een gewoon burger zijner vaderstad zou de eenvoudige schipper na zijn
vijf en veertigste jaar nog de groote admiraal worden, die de eerbiedige bewondering heeft opgewekt van de gansche beschaafde wereld tot op onze
dagen. Niet veel langer dan een goed half jaar heeft hij te midden van zijn
opnieuw gevestigd huisgezin rustig geleefd.
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IN DEN EERSTEN ENGELSCHEN OORLOG
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I. Plymouth
26 Augustus 1652
E REEDS LANGER DAN EEN HALVE EEUW BEstaande handelsnaijver tusschen Engeland en den jongen
Staat der Vereenigde Nederlanden, thans een machtige
Republiek, welker scheepvaart de gansche wereld omvatte, was eindelijk de periode van crisis ingetreden. De oorlog is in de eerste plaats voortgekomen uit de economische tegenstelling tusschen beide landen, uit de begeerte
der Engelsche kooplieden om hunnen kwijnenden jongen handel ten koste
van den bloeienden Nederlandschen uit to breiden 1). Op alle markten
der wereld waren in den laatsten tijd, reeds sedert de dagen van koningin Elizabeth, de beide natien elkanders felle tegenstanders geweest : in
Oost- en West-Indie, in Amerika en Afrika, in de Levant en de Middellandsche Zee, in Spanje, in Portugal en Italie, in het Scandinavische Noorden,
in Rusland. De eeuwenoude visscherij der Hollanders en Zeeuwen op de
Engelsche kust, de door Engeland begeerde erkenning van zijn suprematie
in de wateren, die Engeland omspoelden, waren reeds meer dan 15o jaren
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Lang oorzaken van groote geschillen, waarover het laatst sedert koning
Jacobus' tijd en dien van Karel I eindelooze onderhandelingen waren gevoerd. De zevenjarige burgeroorlog (1642-1649) in Engeland tusschen
Koning en Parlement, die een krachtig optreden van Engeland tegen de
Republiek belette, was ten slotte ten voordeele van het laatste beslist maar
had nieuwe stof tot oneenigheid gegeven, daar de Prinsen van Ora*, Frederik Hendrik en Willem II, met oogluikende toestemming der Staten de
partij des Konings hadden getrokken en de Stuarts met hun aanhang hadden opgenomen en beschermd. Wel was door den vroegen dood van prins
Willem II en de daarop gevolgde onbetwiste heerschappij der Staten de
staatkundige tegenstelling tusschen de beide landen merkbaar verbeterd
en waren onderhandelingen gevoerd, die minnelijke schikking ten opzichte
der bestaande verschillen ten doel hadden, maar deze waren afgestuit op
den tegenzin der Nederlanders tegen een al to nauwe verbinding met de
jonge Engelsche Republiek, op den afkeer in de Nederlandsche provincien
van de Engelsche „koningsmoorders", al waren de Schotsche Calvinisten
en de Engelsche Presbyterianen en Independenten de naaste „broeders in
het geloof" van de heerschende Protestantsche Nederlanders.
Oliver Cromwell, thans als Protector het hoofd van den Protestantschen Engelschen Staat, begeerde den oorlog niet ; hij hoopte integendeel
op een nauwere verbinding der beide, thans door een Protestantsch bestuur
geregeerde landen tegenover het nog altijd in Europa machtige en door
beiden verfoeide Catholicisme; maar het was spoedig gebleken, dat de Statenregeering daarvoor weinig gevoelde. De Acte van Navigatie (1651), die
practisch de Nederlanders van de aanzienlijke vrachtvaart op Engeland
uitsloot, was het begin van nog scherper economische tegenstelling tusschen de beide zeestaten. De verhouding werd daardoor zoo ongunstig,
dat een oorlog nabij scheen, waardoor alleen de verschillen konden worden
opgelost. Die oorlog werd ook door de Staten-Generaal geenszins begeerd,
al was bij de machtige Oranjepartij in den laude de hoop levendig, dat hij
de noodzakelijkheid van een eminent hoofd uit het Oranjehuis voor de Republiek zou kunnen doen gevoelen.
Die oorlog zou in hoofdzaak een zeeoorlog moeten zijn, want de aardrijkskundige positie van Engeland zoowel als die van de Republiek der Vereenige Nederlanden wees op de zee als het element, waarop alleen de geschillen zouden kunnen worden uitgevochten.
Nog scherper was reeds de tegenstelling geworden, toen op 29 Mei 1652
bij Dover de oorlogsvloot van Tromp met de Engelsche van Blake, zijn
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evenknie, in strijd geraakte over de kwestie van het strijken van de vlag.
Tromp, luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland, had, volbloed
Oranjeman en vaderlander als hij was, dien strijd niet ontweken. Deze leidde
tot nieuwe wederzijdsche klachten en het was welds duidelijk, dat de oorlog
een noodzakelijkheid was, die niet kon worden vermeden, al waren er zoowel in Engeland als in de Nederlanden velen, die die noodzakelijkheid emstig betreurden. De Engelsche kooplieden vooral begeerden vurig den krijg,
die de bewoners van den toen ter tijd nog armen „ijzeren berg" gelegenheid
zou geveh tot een aanval op den reeds van rijkdommen overvloeienden
„gouden berg" aan de monden van Rijn, Maas en Schelde. Zij hoopten, door
middel van hun reeds krachtige oorlogsvloot en hun talrijke kapers, op den.
Nederlandschen handel buit te behalen en dien uit zijn machtige wereldpositie te kunnen verdringen of ten minste hun aanzienlijke afbreuk te
doen. Het werd dus in de eerste plaats een handelsoorlog, die was uitgebroken. Daarbij was Engeland reeds door zijn Egging in het voordeel,
want het Kanaal was de aangewezen weg voor de Nederlandsche koopvaardij naar Oost- en West-Indie, naar Frankrijk, Spanje, Portugal en de Middellandsche Zee ; en de weg om Engeland heen leidde, om de ijsbergen en de
koude te kunnen vermijden, langs de Iersche kust en de Faro& en Shetland-eilanden, dicht bij de Schotsche kust ; ook de weg naar de Oostzee
kon gemakkelijk van de Engelsche kust uit worden beheerscht.
Maar Engeland bezat ook nog andere voordeelen boven de Republiek.
Zijn vloot was door de nieuwe „Commonwealth" aanzienlijk vergroot en
verbeterd met een groot aantal oink gebouwde, sterk bewapende en bemande schepen 2). De leiding van de zeezaken was er in handen van vijf
ervaren „Commissioners of the Navy" met een krachtig „Admiralty Committee" van den Raad van State ; de vloot in zee werd krachtig geleid door
de drie „generals at sea", van wie de beroemde Blake de hoofdpersoon was.
Zoo was er veel meer eenheid in het zeewezen op te merken. Bovendien had
de Engelsche marine in den laatsten tijd van den burgeroorlog groote ervaring in den zeekrijg opgedaan, vooral Blake zelf maar ook zijn voortreffelijke medewerkers : Penn, Bourne, Ayscue, die de koninklijke vloot van
prins Robert van de Paltz in een langen strijd hadden overwonnen.
De Staatsche zeemacht daarentegen had sinds den dood van Willem II
geen admiraal-generaal meer, die de zeer zelfstandige vijf Admiraliteiten
- van Zeeland, de Maas, Amsterdam, het Noorderkwartier en Friesland eendrachtig kon doen samenwerken. Wel was in zee Tromp haar leider, wiens
groote naam sedert Duins veel invloed ten goede had, wel telde hij in
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Johan Evertsen, Witte de With, Pieter Florisz. en anderen bekwame onderbevelhebbers, van wie men groote verwachting had, maar de vloot was, ten
minste aanvankelijk, kleiner dan de Engelsche en kon slechts door inderhaast omgevormde koopvaarders en enkelenieuwgebouwde oorlogsschepen
versterkt worden. Maar al die schepen waren kleiner, lichter gebouwd, minder sterk bewapend en bemand dan die van de tegenpartij, terwiji onze bevelhebbers en matrozen weinig ervaring hadden in den eigenlijken zeeoorlog, gewend als zij vooral waren aan de eenvoudige task van convoyeeren
van koopvaarders tegen zeeroovers.
In den voorzomer brak de oorlog officieel uit en Tromp zeilde in Juli
met een „gros" van zoo schepen naar de Engelsche kust, trachtte er tevergeefs een Engelsch eskader van 16 schepen onder Ayscue in Duins, van
waar uit deze onze scheepvaart door het Kanaal zeer benadeelde —het
hoofddoel der Engelschen — to overvallen en to vernietigen. Hij zocht daarna Blake's vloot in het hooge Noorden op, waar deze den zeeweg naar het
Westen om Schotland heen en den Oostzeehandel versperde. Van den aanyang of was zoo de zeeoorlog feitelijk een strijd om elkanders handel to beveiligen resp. te vernietigen.
Het was den Staten-Generaal intusschen, op aandrang van de talrijke kooplieden, die op Spanje en Portugal handel dreven, dringend
noodzakelijk gebleken 3) om naast Tromp's gros, vooral bestemd om de
machtige vloot van Blake te bevechten, een „nieuw gros" in de Wielingen te vormen met het zeer algemeen gestelde doel om „naer occurentie
van saeken" gebruikt te worden, in het bijzonder om de Engelsche scheepvaart te benadeelen en de onze, met name die door het Kanaal, van en
naar het Westen en Zuiden te „protegeeren". 13 Juli namen de StatenGeneraal daartoe het besluit. Aan het hoofd van de nieuwe vloot, ten
deele uit inderhaast gehuurde en tot oorlogsschepen omgevormde koopvaardijschepen, ten deele uit door de particuliere direction 4) uitgeruste
vaartuigen samen te stollen, word 18 Juli de vice-admiraal van Holland,
Witte Cornelisz. de With, geplaatst, die, aanstonds uit Tromp's vloot in de
Noordzee teruggeroepen, in de eerste plaats weder Ayscue in of bij het Kanaal zou hebben te bevechten en dezen moest beletten om de Staatsche
koopvaarders, zoowel de thuisvarende als de uitzeilende, lastig te vallen,
dus het Kanaal voor den handel vrij te maken. Ayscue had inderdaad in
het Kanaal reeds weder belangrijke schade toegebracht en hem moest noodzakelijk worden belet om dezen zeeweg geheel voor de Hollanders to sluiten.
Vooral de verwachte komst van de „zilverschepen" uit Spanje, welker
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lading een waarde van wel 16o ton gouds vertegenwoordigde aan kostbaar
metaal, dat nog steeds uit Manilla geregeld te Cadix werd aangevoerd en
grootendeels naar Holland werd verscheept om van daar door geheel Europa te worden verhandeld, had te Amsterdam groote ongerustheid verwekt.
De talrijke bij het uitbreken van den oorlog thuisvarende West-, Fransch-,
Spaansch- en Levantvaarders hadden in geheel Holland en Zeeland weinig
minder zorg gebaard.
Een Zeeuwsch en een Friesch onderbevelhebber zouden, ten erode den
provincialen naijver eenigszins te beteugelen, onder De With dienen. De
meest ervaren bevelhebbers echter bevonden zich, evenals aanvankelijk
De With zelf, nog op Tromp's vloot in de Noordzee en konden daar niet gemist worden. De Staten zagen dus, in overleg met de Zeeuwsche en Friesche
Admiraliteiten, uit naar bekwame koopvaardijkapiteins, die onder De With,
wiens benoeming tot bevelhebber van het nieuwe gros door de Zeeuwen,
die dezen post voor een aanvoerder uit hunne provincie begeerden, met
ergernis was opgenomen, het bevel konden voeren. Tot schout-bij-nacht op
De With's vloot werd 27 Juli dan ook de Fries Joris Pietersz. van den
Broeck aangenomen. Voor Zeeland werd voor den post van vice-commandeur onder De With het oog gevestigd op De Ruyter, die onder het zeevolk aldaar, sedert zijn kapertochten en Gysels' expeditie, als bekwaam.zeeman en aanvoerder een grooten naam had en in de eerste helft van Juli
naar Calais was gezonden om er voor de Zeeuwsche Admiraliteit matrozen
te werven voor het nieuwe gros 5) . „Zoo by den dienst mocht excuseeren",
waarop men dus van den aanvang of bedacht was, zou men een ander „bequaem persoon" in Zeeland moeten zoeken en dan zou wel kapitein Cornelis Evertsen (de Oude) , de broeder van den Zeeuwschen vice-admiraal Johan,
in aanmerking gekomen zijn.
De Zeeuwsche Admiraliteit had zich aanvankelijk ondershands reeds
tot De Ruyter gewend. Maar hij weigerde nog 27 Juli, ten deele wegens zijn
ernstig voornemen om zijn verdere levensdagen in rust door te brengen,
ten deele zeker ook wel, omdat hij wist van 's Lands zeewezen, waaromtrent hij op den tocht naar Portugal zulke teleurstellende ondervindingen
had opgedaan en dat, ondanks de maatregelen en vertoogen van Tromp en
de zijnen, nog altijd veel te wenschen overliet. Hij begreep zeer wel, dat ook
de nieuw uit te roster vloot — die van Tromp was niet veel beter — zou bestaan uit grootendeels minderwaardige schepen met onvoldoend geschut
en een te gering aantal matrozen, terwijl de to bestrijden Ayscue 6), volgens
de laatstelijk ingekomen berichten kon beschikken over verscheidene „ka5
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pitale oorlogsschepen", beter bewapend en met talrijker, zij het dan ook
grootendeels niet bevaren yolk bemand. Bovendien bestond er in den laude
na den dood van pries Willem II groote en toenemende tweedracht. De Statenregeering, toen zonder stadhouder, was allesbehalve populair bij de bevolking, vooral bij het aan Oranj e gehechte zeevolk, en had telkens met oproerige gezindheid to kampen, niet het minst in het vanouds zeer Oranjegezinde Zeeland zelf, dat herhaaldelijk aandrong op de onmiddellijke verheffing van den tweejarigen Willem III tot stadhouder en kapitein-generaal,
ten minste in naam met een deugdelijken plaatsvervanger uit zijn geslacht,
en in het bijzonder gekant was tegen het machtige Holland 7). De doldriftige, eigenzinnige, ruwe De With als opperbevelhebber stond bovendien
den Staten weinig aan en scheen in ieder geval een populairder aanvoerder
onmiddellijk onder zich noodig to hebben, aan welken eisch Van den Broeck
niet beantwoordde.
De Ruyter bleef echter aanvankelijk weigeren. Maar hij heeft ten slotte
toegegeven, zij het slechts voor een zeetocht. Hij gaf toe, zoo wordt ons
gemeld, „met groote tegenheit en bekommernisse" 8), en niet dan nadat
de Zeeuwsche Admiraliteit hem met nadruk had gewezen op den nood
van het vaderland. Zoo kon die Admiraliteit in de eerste dagen van Augustus de haar in blanco door de Staten-Generaal verstrekte commissie voor
een onderbevelhebber van Witte de With ten slotte met De Ruyter's
naam invullen. Die commissie dagteekent van 29 Juli 1652 9). „Kapitein Michiel de Reiter" wordt daarbij aangesteld tot „vice-commandeer"
voor „de vloote van scheepen van oorlog", waarvan het rendez-vous was
bepaald „voor ofte omtrent de Wielingen", met het gebruikelijke bevel aan
alle kapiteins, officieren, soldaten en matrozen daarop om hem „tot onse
nadre ordre" als zoodanig te gehoorzamen.
De titel van vice-commandeer wees den benoemde geen vasten rang
in het kader van de vloot aan. Die titel wil niets anders zeggen dan
eerste onderbevelhebber, in dit geval van De With, die als vice-admiraal
immers de commandeer was van de nieuwe scheepsmacht. Het was blijkbaar moeilijk De Ruyter met een eigenlijken rang, bij voorbeeld als schoutbij-nacht, in de formatie van het korps zeeofficieren op te nemen zonder
anderen te kwetsen ; hij was bovendien slechts tijdelijk in dienst genomen
en er was op het oogenblik geen post van vlagofficier open. Zoolang De
With nog niet uit Tromp's vloot was teruggekeerd, zou de vice-commandeur het opperbevel voeren over de in de Wielingen te verzamelen
schepen.
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De Ruyter begaf zich dus den Eden Augustus 1°) uit Vlissingen, ter inspectie van wat daar reeds aan schepen bijeen was, naar de Wielingen. Hij
vond er 18 liggen met 5 branders, bijeengebracht door den grooten ijver
van de daartoe gedeputeerde leden der Staten-Generaal, de heeren Van
Ommeren, Verschueren en Van der Meyden, uit Zeeland, het Vlie, Texel
en de Maas 11). Maar de haast, waarmede dit bijeenbrengen binnen een
paar weken was geschied, had bedenkelijk ongunstige gevolgen gehad.
Vooral de vijf schepen uit Friesland zagen er slecht uit en waren onbeholpen zeilers. Zij waren, zegt De Ruyter al dadelijk, „soo vuyl, datse
in see Been dienst en connen doen" ; zij werden daarom, doch slechts
„voor een getye", aanstonds naar Vlissingen gezonden om daar, zij het
dan met den franschen slag, schoongemaakt en toegerust te worden ;
den volgenden dag heetten zij klaar te zijn en kwamen weder in de Wielingen terug.
De Ruyter heesch zijn commandeursvlag op het Zeeuwsche schip de
Neptunus, een vaartuig van 28 stukken met 134 man, dat hem den 9en.
uit Vlissingen naar de vloot bracht, die toen voor Oostende lag. De Neptunus was een middelsoort schip van de vloot, die ten slotte 22 schepen en 6
branders telde, alles to samen met bij de goo stukken geschut en 330o matrozen 12 ) ; de lichtste schepen waren van 24 stukken en 7o man, de zwaarste
telden niet meer dan 3o stukken en no a 120 man. Over een der schepen
klaagt De Ruyter, dat niet meer dan 4 of 5 man in staat waren om het roer
in handen te nemen. En iets dergelijks zal van andere schepen ook wel hebben gegolden, zoodat de bemanning zijner vloot veel te wenschen moet
hebben overgelaten. Een bij Texel bijeengekomen koopvaardijvloot van 70
schepen zou onder De Ruyter's geleide door het Kanaal zeilen, maar zij
was nog niet in de Wielingen aangekomen. Het bericht, dat Ayscue met bij
de 40 13) schepen uit Duins in zee gestoken was, denkelijk reeds 29 Juli,
deed De Ruyter besluiten om die koopvaarders niet langer af te wachten
maar onverwijld met zijn „armade" zee to kiezen, wat hij den ioden Augustus deed. Hij nam de voorzorg om twee „goede bezeylde boots" vooruit te
zenden, die vadr de „vloote alles zouden ontdecken". Een j acht werd in de
Wielingen achtergelaten om de verwachte koopvaarders bij hun aankomst
te wijzen, waar zij De Ruyter zouden kunnen vinden 14).
Nog een paar dagen bleef hij voor de Vlaamsche kust kruisen om op die
koopvaarders to wachten, de zaken op zijn vloot te regelen, de kapiteins tot
plichtsvervulling aan te maven, de semen af te spreken, enz. Wegens De
With's nog voortdurende afwezigheid had hijzelf als „commandeur" bij dit
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alles de leiding en deed schout-bij-nacht Van den Broeck als vice-cornmandeur en den Hollandschen kapitein Jan Aerssen Verhoeff als schoutbij-nacht optreden. Dat goede tucht broodnoodig zou zijn, bleek reeds dadelijk uit het feit, dat al voor io Augustus twee branders op eigen gezag
naar Zeeland waren teruggezeild — „schelmen", roept De Ruyter in zijn
journaal verontwaardigd uit, over wie „snel recht gedaen moest worden".
De vloot werd volgens de gewoonte Bier dagen verdeeld in drie eskaders,
ieder onder een der drie bevelhebbers.
Omtrent het gehalte zijner vloot maakte De Ruyter zich geen oogenblik illusies. Herhaaldelijk meldde hij reeds in de eerste dagen aan de Staten-Generaal en aan de Zeeuwsche Admiraliteit, dat vele zijner schepen er
slecht aan toe waren wegens gebrek aan voldoende geschut en voldoend
yolk : „wensten wel maer thien goede te hebben, souden meerder macht
connen uytvoeren", schrijft hij. Over het algemeen was trouwens in dezen
oorlog het geschut tegenover dat der Engelschen onvoldoende. Daarbij
valt echter in het oog te houden, dat de Nederlanders in den regel meer
op het enteren van den vijand dan op beschadiging door geschut gesteld
waren, hetgeen bij de Engelschen juist omgekeerd was 15). Zijn branders,
een soort van vaartuigen, waaraan hij steeds groote waarde voor den strijd
heeft toegekend, waren „onbequaem ende lek" ; een ervan had hij als geheel onzeewaardig naar Zeeland terug moeten zenden. Vooral de Friesche schepen waren nog steeds onvoldoende uitgerust. Versterking zijner
vloot was dus uiterst noodig, dringt hij nog den i8den en den 2isten aan.
Hij wijst er verder op, dat hij slechts voor twee maanden leeftocht had en
dus niet langer kon wegblijven, daar onderweg wel geen aanvulling van
victalie te verkrijgen zou zijn. Meermalen verklaart hij zich „seer beducht"
voor de gevolgen van een en ander. Zoo erg schenen deze mededeelingen,
dat de Staten besloten om deze brieven „secreet te houden" en ze goed op
to bergen ten erode geen begin van paniek hier to lande uit te lokken en deze
berichten ook voor den vijand geheim te houden. De vloot van Ayscue,
waarmede De Ruyter te doen zou krijgen, was wel is waar ook verre van
onberispelijk samengesteld, vooral wat de bemanning betreft, maar zij was
toch, ten minste op het oogenblik van uitvaren, in ieder geval sterker dan
de zijne.
Den i2den Augustus, vlak voor Grevelingen, vemam De Ruyter van
een paar Engelsche schuiten, uit Londen met eenige gevangenen naar huffs
gezonden, Nederlandsch koopvaardijvolk, waarvan een deel op zijn vloot
dienst nam, dat Ayscue nu midden in het Kanaal lag, bij Wight of Portland
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en daar thans beschikte over 42 schepen, waaronder 8 of 9 „capitale" van
40 tot 6o stukken en verder „gemeene". Hij had reeds weder verscheidene
Hollandsche koopvaarders genomen. De Ruyter zelf schroomde niet om
van zijn zwakkere macht tijdelijk nog drie schepen of te zonderen om een
rijk geladen koopvaarder „in salvo" naar de Somme te geleiden. Twee dezer oorlogsschepen kwamen niet bij de vloot terug; zij leden een zwaar ongeluk tengevolge van aanvaring ; het eene zonk met bijna de geheele bemanning, het andere moest masteloos door het derde onder kapitein Den
Haen naar Havre de Grace worden gesleept. De Ruyter bleef aan den
mond van het Kanaal bij Swarte Nysse (kaap Grisnez) met zijn 20 schepen
ten anker, wachtend op de koopvaardijvloot uit Texel, „die ons seer doet
verlangen", en kruiste daarna met hetzelfde doel nog een week lang tusschen de Hoofden en Singels, tot grooten schrik van de bevolking van Sussex, die een landing der Hollanders vreesde, „in alarme geraeckten" en aan
alle kanten kustvuren liet branden.
Nog den D9den Augustus was de Texelsche vloot niet bij hem gekomen
en De Ruyter zeilde daarom terug naar de Vlaamsche banken bij Duinkerken, ten einde haar niet te missen. Eerst den nsten ontmoette hij de koopvaarders bij Grevelingen. Bij haar waren gelukkig nog io oorlogsschepen,
die ze onder bevel van commandeur Verburgh van Texel naar de Wielingen hadden geleid. Dit waren 6 eigenlijke oorlogsschepen, waaronder dat
can kapitein Cornelis Evertsen den Oude, dat het eerste bericht in het
vaderland had gebracht van een zwaren storm, die Tromp bij Hitland had
getroffen en diens vloot had ontredderd ; verder waren het 2 voor geleide
bij de verdere vaart der koopvaarders naar de Middellandsche Zee, als men
door het Kanaal gekomen zoude zijn, bestemde convooiers benevens 2
flinke Oostinjevaarders, tijdelijk van de Oost-Indische Compagnie gehuurd
en ieder met 40 stukken en 200 man bewapend. De Ruyter telde dus thans
onder zijn bevel 30 schepen van oorlog, „soo die syn", zegt hij voorzichtig,
en omtrent 6o koopvaarders, die hij volgens zijn instructie „in salvo" door
het Kanaal had te brengen, waarna hij de verwachte zilverschepen en'andere Westvaarders veilig naar het vaderland terug moest geleiden, hetzij
weder door het Kanaal, hetzij „achterom", d. i. boven Schotland om, ten
einde Blake te ontwijken, lien men ook in het Kanaal verwachtte, maar
die wegens den hevigen storm, die ook Tromp had overvallen, tijdelijk naar
zijn havens op de oostkust van Engeland was teruggedreven.
De Ruyter's militair doel was dus aanvankelijk het convoyeeren dezer
koopvaarders, iets wat door onze zeeofficieren, hoewel in tijd van vrede
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hun gewone werk, niet als hun eigenlijke tack werd beschouwd, nu het
werkelijk oorlog geworden was. Zij waren veeleer geneigd tot rechtstreekschen strijd met den vij and en voelden zich in hunne bewegingen belemmerd
door die gewoonlijk talrijke koopvaarders, we&er schippers, in de eerste
plaats bedacht op eigen veiligheid en die hunner lading, gewoon om geheel
zelfstandig den weg te kiezen, weinig aan tucht gewend, dientengevolge de
bevelen van den vlootvoogd slechts ten halve gehoorzaamden en, als het
tot vechten kwam, zich geneigd toonden om zoo spoedig mogelijk een veilig
heenkomen te zoeken. Maar De Ruyter zelf, totnogtoe in de eerste plaats
koopvaardijkapitein, scheen de geschikte man om dergelijke bezwaren te
begrijpen, ze zooveel mogelijk met het oog op het hem voorgeschreven doel
weg te nemen en de tegenstelling tusschen oorlogsmarine en koopvaardij
te verzachten.
Na met zijn kapiteins een krijgsraad te hebben gehouden, wat hij in
het vervolg ook zeer dikwijls deed, zeilde De Ruyter met zijn vloot dan
nu eindelijk voorgoed naar den ingang van het Kanaal, onder voortdurend en voorzichtig uitzien naar de. Engelschen. Hij kwam den 22sten
in den nacht voor Dover, bleef den volgenden dag nog bij Duins ten anker,
vanwaarhij „westert" het Kanaal in koerste, rekenend op een spoedige ontmoeting met Ayscue, die volgens berichten van gepraaide visschers en koopvaarders nog bij Plymouth lag. Inderdaad was deze, in het bijzonder
tot beveiliging van de Engelsche scheepvaart en tevens tot benadeeling
van den Hollandschen en Franschen koophandel, eind Juli het Kanaal ingezeild en kruiste sedert begin Augustus bij die haven op Hollandsche en
Fransche koopvaarders. Achtereenvolgens Bevesier (Beachy Head) en
Portland in het gezieht houdende, hield De Ruyter zuidwestwaarts aan en
kwam den 25sten noord van Guernsey en den volgenden dag dwars van Ile
de Batz aan de Bretonsche kust — dus bijna reeds aan den uitgang van het
Kanaal, tot waar hij de koopvaarders moest beschermen — toen hij tegen
2 uur in den middag plotseling 45 zeilen om de Noord ontdekte. Het was
werkelijk de hem sedert den vorigen dag reeds zoekende vloot van Ayscue,
op welke hij nu „cito" in kiellinie, de koopvaarders achter zich latend, aanzeilde, noordwaarts van de Fransche kust af, waarheen ook Ayscue koers
had gezet.
De Engelsche vloot telde ruirn 38 schepen van oorlog, benevens 4.
kleine en 4 branders, noo kanonnen en 430o man en was dus zeker sterker dan de Staatsche, al was ook Ayscue's bemanning verre van voortreffelijk, waartegenover stond, dat diens schepen zwaarder bemand en
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beter bewapend waren 16). Omstreeks 4 uur in den middag bereikten de
vloten elkander, vrij wat dichter, op 1/3 van den afstand misschien, bij Ile
de Batz dan bij Plymouth. Ayscue, die den wind te zijnen gunste had, begon tegen half vijf den strijd tegen De Ruyter, die zorgvuldig zijn koopvaarders dekte, waarvan echter eenige — koopvaarders plachten, ook tegenover
zeeroovers, bewapend te zijn — nog in het gevecht werden betrokken. De
Engelschen waren in de eerste plaats op de koopvaarders belust. De Ruyter
hield, overeenkomstig de bij de Staatsche vloot gewone formatie, den middeltocht ; Van den Broeck voer aan het hoofd van zijn eskader in de linie iets
ter rechter-, Verhoeff ter linkerzijde. Ayscue streed volgens toenmalig Engelsch gebruik met een onverdeelde scheepsmacht. Er werd dien namiddag
„furieuselyk", vrij verwoed gevochten. Ayscue viel zijn vijand tweemaal
aan en moest daarbij met zes of zeven schepen diens geheele vloot al schietend doorsnijden. De Ruyter van zijn kant sloeg zich eveneens tweemaal,
dapper „Zeeuwsche taal" sprekend, in „hitsigen strydt" dwars door de
Engelschen heen 17). Ten slotte beyond hij zich — wat bewijst, dat de beide
vloten toen door elkander lagen — tusschen Ayscue en diens vice-admiraal
Haddock, met slechts zes of zeven schepen bij zich. Het was in dien tijd ook
bij de Staatsche vloot de gewoonte, dat ieder kapitein op zijn eigen verantwoordelijkheid streed, in de eerste plaats echter lettend op de schepen van
zijn eigen eskader, die hij volgens zijn instructie verplicht was zooveel
mogelijk to helpen. Had De Ruyter zijn branders, die toen „in de ly" lagen,
bij zich gehad, dan had hij, roemt hij, „int corte een eynde met haerluyden
gemaeckt" en den vijand geheel „roete geslagen". Maar de avond viel en
omstreeks 8 uur was hij bij het opkomen van de duisternis „daeruyt gescheyden". De Engelschen hadden, schrijft hij, „veel misgedobbelt" en
zware verliezen geleden, al verloren zij ten slotte slechts een brander, aan
dooden en gekwetsten misschien 6 a 70o man. Zij namen de wijk, maar bleven toch nog in het gezicht.
Ook sommige onzer schepen waren echter „seer schadeloes" 18) geschoten, vele door schoten onder water, terwijl de Engelschen meer aan
hun masten en zeilen hadden geleden, waarop de onzen het vooral gemunt
hadden. Dat schieten op masten, zeilen en touwwerk was nog steeds de strij dwijze bij de Hollanders, die zeer gesteld waren op enteren van den vij and
en hem daarom de gelegenheid tot ontkomen wilden bemoeilijken, zeggen
de Engelschen, die zelf er meer werk van maakten om de vijandelijke schepen tot zinken te brengen en zoo voorgoed onschadelijk te maken. Onze
verliezen aan manschap waren klein : 5o a 6o dooden, 40 a 5o gewonden,
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meldt De Ruyter's journaal. Zijn meeste kapiteins, enkele uitgezonderd,
die „'t slecht hadden „laten leggen" en zich „kleinhertig" getoond hadden,
hadden zich „treffelyck" gedragen, vooral de Friesche kapitein Douwe
Aukes op den Oostinjevaarder Vogelstruys, die zijn scheepsvolk tot groote
inspanning van krachten had gebracht, door, toen zijn schip in den uitersten nood verkeerde, te dreigen de lont in het kruit te zullen steken.
De zorg voor de zeer „verstroyde" koopvaarders, waarvan vele de
Fransche kust hadden opgezocht, benevens de zelf geleden schade beletten
De Ruyter den vijand dadelijk nog meer afbreuk te doen ; de invallende
duisternis sloot alle verdere actie then avond uit. Des nachts liet De Ruyter
de vuren op zijn schepen branderi ten erode de vloot en de koopvaarders
bijeen te houden. Ook Ayscue hield zijn schepen bij elkander. De Ruyter,
zelf verbaasd over den goeden uitslag van zijn strijd tegen de Engelsche
overmacht, schreef die nederig toe aan Gods hulp, die, zegt hij, het werk
„alsoo gestiert" had „sonder dat wy daer reden van connen geven" ; hij was
ervan overtuigd, dat „als de almachtige Godt kloekmoedigheit wil geven,
dan verkrygt men de overwinning" 19).
Toen de 27ste Augustus aanbrak, lagen de beide vloten nog op twee en
een halve mijl afstands van elkander ; maar de Engelschen, blijkbaar to zeer
beschadigd om het gevecht to hernieuwen, trokken zich spoedig „lafhartig",
meent onze commandeur ten .onrechte, terug naar Plymouth. In den morgen werd door den weder bijeengeroepen krijgsraad op aandrang van De
Ruyter besloten den wijkenden vijand alsnog te vervolgen, maar men kon
dien niet inhalen en liet toen de koopvaarders — zeker van de verdere veiligheid hunner vaart, daar er volgens alle ingekomen berichten westelijk
geen Engelsche vloot meer was, die hen kon opvangen —met de twee voor
hen bestemde konvooiers hunne reis vervolgen. De Ruyter trok zich toen
voorloopig terug naar Ile de Batz.
Het hoofddoel van den tocht, het convoyeeren der koopvaarders, was
in ieder geval reeds bereikt. Het tweede voorgeschreven doel echter, het
veilig geleiden van thuisvarende Westvaarders door het Kanaal naar onze
havens, kon wellicht nog ten eenenmale verijdeld worden door Blake,
die zich toen, naar de berichten op zee meldden, aan den ingang van het
Kanaal moest ophouden.
Groot was de vreugde in het vaderland over de hier te laude niet betwiste zegepraal van den Zeeuwschen commandeur, die in ieder geval zijn
doel roemrijk had kunnen bereiken en die „met zyn houte paert de zee
draeft" en zooals het vroolijke matrozenloflied tong:
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„ . . . . groet zyn vyand nae behooren,
Brengt het op zyn Duyds avoes
't Was uyt Been glas of schael
Maar donderend metael,
Haer een bancquet
Wiert opgeset
Van pulver, vyer en stael,"
totdat :
„d'Avontson verhuyst na 't Noorden,
Verlicht schaduwe en schim,
De nacht verduystert ons de boorden
Van de zwoele Zuyder kim" 2°).
En naast die van Tromp, Evertsen en De With klonk voor het eerst
door het gansche land zijn naam als die van den „ruiter", die zoo „ruiterlyck
sich queet".
Op den 28sten Augustus werden alle kapiteins weder in „breeden" krij gsraad op de Neptunus bijeengeroepen en nadat de den vorigen avond aan een
ziekte gestorven Van den Broeck was vervangen door Verhoeff en deze
door kapitein Verburgh, stelde De Ruyter nu in tot durf opwekkende bewoordingen 21) voor om een poging te doen ten einde Ayscue's vloot in de
haven van Plymouth zelf te gaan veroveren of ze in ieder geval te „ruynyeeren" en zoo hier te bereiken, wat aan Tromp onlangs bij Duins niet
was gelukt. Het vermetele plan zou, nadat de Staten ervan onderricht
waren, waartoe aanstonds een snelvarend scheepje werd afgezonden, den
3osten worden uitgevoerd en de vloot zeilde nog lien avond noordwest „om
de voert van Pleymuyden te betrecken". Maar des nachts stak een sterke
zuidzuidoostenwind op, die de aanvallende vloot in gevaar bracht van tegen
de kust to worden gedreven, zoodat zij, reeds tot bij kaap Goudstaart (Start
Point) gekomen, genoodzaakt was om het plan op to geven en terug te keeren. Ook het bericht, haar door de Zeeuwsche Admiraliteit gezonden en 29
Augustus ontvangen, dat Blake, zooals ook een kaper De Ruyter meldde,
met 72 schepen westwaarts het Kanaal was ingezeild, moest tot voorzichtigheid manen, want zijn vloot zou zoo toch nog tusschen de twee Engelsche vloten in kunnen geraken, wat hier te laude zeer gevreesd werd.
De Ruyter besloot dus, overeenkomstig zijn oude instructie, voorloopig op de thuisvarende Westvaarders te kruisen tusschen de Scillyeilanden
5*
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en Bretagne om ze, naar omstandigheden door het Kanaal of anders om
Schotland heen, veilig naar het vaderland to geleiden. Tevensverzocht hij, (8
September) de Staten nog eens dringend om versterking tegenover den te
verwachten Blake. Hij hield, wachtend op die Westvaarders, weken Lang de
wacht tusschen kaap Lizard, Ouessant, de Sorrels (Scilly-eilanden) en
Start Point, kruiste herhaaldelijk vooral langs de Fransche kust, omdat
zijn schepen bedenkelijk „vuyl" begonnen to worden en zelfs bij goed weder
moeilijk zee konden houden, zoodat het wenschelijk kon schijnen, ze in een
Fransche haven schoon te maken. Zooals naar het vaderland herhaaldelijk
werd gemeld, begon de krap toegemeten victalie ten gevolge van dat lange
kruisen op te raken en vooral bier en water schaarsch te worden : de aanwezige voorraad moest io September nauwkeurig worden opgenomen „om
ons daernaer te reguleeren", d. i. to rantsoeneeren. Ook aan chirurgijns was
gebrek, aan geneesmiddelen, kruit en lood bleek weinig meer aanwezig te
zijn, hetgeen eveneens door kleine schepen naar het vaderland werd gemeld.
Ondanks dit alles bleef de commandeer zee houden en durfden zelfs Been
Engelsche visschers het wagen zich in de door hem bekruiste streek to vertoonen, terwijl Ayscue's ontredderde vloot werkeloos voor Plymouth bleef
liggen. De van het begin of slechte toestand der Staatschen was na den geleverden zeeslag en het Lange kruisen nog zeer verergerd. De Ruyter schreef
daarover herhaaldelijk weder naar patria. Ook had hij telkens te kampen
met zijn „moetwillige of ten minste domme" schippers en kapiteins, die
„als onbevare Leyden te werck gingen" en niet behoorlijk „op bevel ofte
ordre pasten", zoodat zij sours „wydt ende zydt" verspreid lagen. Op den
25sten miste hij bij Start Point een ontmoeting met 25 Parlementsschepen,
zooals later bleek, een deel der vloot van Blake onder vice-admiraal Penn,
hoewel dit laatste niet geheel vast schijnt to staan. Zeker was het, dat Blake
toen het Kanaal was binnengezeild en De Ruyter tevergeefs heeft gezocht, blijkbaar ten gevolge van onvoldoend gebruik van „scouts", zooals meer het geval bij hem was. De opgekomen mist en slecht weder beletten Penn De Ruyter aan te vallen en deze ontsnapte zoo aan den strijd
tegen een groote overmacht. Zijn branders waren thans „meer hinderlyck
dan tot voordeel", klaagt hij. Met veel moeite handhaafde hij de orde op
zijn vloot ; de benoeming van een vlootfiscaal (rechterlijk ambtenaar), Jan
Piggen (8 September), die in het bijzonder op het gedrag der kapiteins had
te letten, was een zeer noodzakelijke maatregel. Herhaaldelijk brachten
stormen bovendien zijn slecht bemande schepen in gevaar en joegen ze uit
elkander.
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Den 26sten September werd door den krijgsraad besloten, voornamelijk wegens gebrek aan leeftocht, om, ondanks de mogelijkheid van een ontmoeting met de groote en goed uitgeruste vloot van Blake en die van Ayscue uit Plymouth, die nu wel weder hersteld zou zijn, met enkele reeds opgevangen Spaansch- en andere Westvaarders voorzichtig door het Kanaal
naar huis te keeren en wel van Havre of langs de Fransche kust „om het
grote gros der Engelschen te missen" en in ieder geval niet tusschen de
twee vijandelijke vloten in te geraken. De Ruyter had, wat hij niet kon
weten, daarbij veel geluk. Het eskader van Penn toch was intusschen naar
Portland teruggekeerd om zijn victalie aan te vullen, terwijl Blake zelf op
zijn tocht om De Ruyter op te vangen, weder slecht was ingelicht en, de
nabijheid van zijn tegenstander niet vermoedend, wegens een storm in de
Tor Bay was binnengeloopen.
Dezelfde zware storm uit het zuidwesten had de Staatsche vloot lien
eigen dag het Kanaal weder tot Guernsey ingedreven en De Ruyter doen
besluiten om thans voor het oogenblik „verder Oost te loopen om meer
ruymte te hebben". Hij dacht er ernstig aan om vervolgens naar Havre te
zeilen, daar zijn zeer aangegroeide schepen schoon te maken en er eenigen
tijd uit te zien naar nog andere Oostinje- en Westvaarders dan de 12, die hij
reeds bij zich had. Maar hij moest ook dit plan opgeven wegens den stijven noordoosten wind, vooral op de klachten zijner Oost- en Westinjevaarders, die vreesden met hun zware lading op de Fransche kust te zullen stranden. Het scheen hem — zoo schreef hij naar huis — in ieder
geval toe, dat „onse gros te swack was" om „tegen het gros capitale" der
Engelschen „in te gaen ende sulck een getal van schepen in pryckel te stellen, dat to groten roep in ons vaderlant soude maecken ende de Engelsen
seer soude glory(g)eeren". Groote voorzichtigheid was dus in deze omstandigheden geboden, meende hij. Hij wist toen nog niet, dat Blake hem van
de Hoofden uit reeds was voorbijgezeild en thans westelijk in het Kanaal
vertoefde, dus dat hij op zijn voorgenomen thuisvaart geen vijand meer te
vreezen had. Ayscue, die 4 September weder uit Plymouth was afgezeild,
vereenigde zich tien dagen later bij de Tor Bay met Blake ; hij moest
echter, wegens zijn beleid bij Plymouth van alle kanten aangevallen en
zelfs geschorst, weldra de vloot en den dienst verlaten en trok zich naar
het platteland terug 22).
• Zoo besloot dan De Ruyter den 27sten, weder na overleg met den
krijgsraad, „tot welvaert van den Lande ende behoudenis onser scheepen te
loopen tot door de Hoofden om met meerder macht te conjungeeren". Met
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die „meerder macht" bedoelde hij de vlbot van De With, die intusschen,
naar hem reeds door de Staten-Generaal gemeld was, in de Wielingen was samengebracht als tweede gedeelte van het „nieuwe gros", waarvan De Ruyter
in het Kanaal het eerste commandeerde. De With had sedert 4 September
in last om dezen op diens herhaalden aandrang „renfors van volck ende
victalie" te gaan geven. De Staten-Generaal, die De With dien last verstrekten, meenden toen nog, dat De Ruyter werkelijk in Havre bezig was
om zijn aangegroeide en beschadigde schepen te „hoggen" en te herstellen,
wat naar wij zagen, ook werkelijk diens voornemen was geweest en hun door
hem was gemeld. Eerst den I9den was toen De With met een vloot van 44
schepen naar de Hoofden uitgezeild. Van daar berichtte hij De Ruyter, den
27sten, dat hij eenige door hem ontmoete rijkbeladen koopvaarders eerst
naar huis zou begeleiden en dan zelf ook naar Havre Wilde komen, waar hij
De Ruyter's vloot nog meende te moeten zoeken ; bij tegenwind moest
De Ruyter, zoodra hij te Havre gereed zou zijn, hem op de „vlacke zee"
buiten de Vlaamsche banken te gemoet komen.
De Ruyter ontmoette den 28sten bij Dieppe het oorlogsschip, welks
kapitein hem dien last van De With moest overbrengen. Hij zette dus koers
naar den ingang van het Kanaal, had opnieuw het geluk om den hem zoekenden Blake ten gevolge van mist en slecht weder to ontsnappen en bereikte op
den middag van 2 October bij Calais inderdaad De With, die een paar dagen te
voren in plaats van den na zijn mislukten tocht in de Noordzee tegen Blake
bij de Staten in ongenade gevallen Tromp voorgoed benoemd was tot opperbevelhebber der Staatsche vloot, „daer ick syto aen boort voer". In den daarop gevolgden krijgsraad bleek echter, dat op De Ruyter's vloot zeer velen
„jachte creghen om naer huys te seylen", omdat de „vivres" nu zoogoed
als op, de branders „onbequaem ende seer moetwillich" waren, enz. enz.
De Ruyter had toen nog slechts 28 oorlogsschepen bij zich, want een der
Friesche kapiteins was „zonder ordre ende buyten myn kennis", schrijft de
commandeer in zijn journaal, naar huis gezeild en een ander schip was als
konvooier afgezonden om een paar bijzonder kostbare koopvaarders alvast
naar huis te brengen. De Ruyter drong er dus op aan, hem de vergunning
to geven om met zijn vloot naar huis terug te keeren. Er kon evenwel geen
sprake van zijn, dat lit met zijn geheele macht zou kunnen geschieden.
Slechts een deel ervan kon desnoods gemist worden, maar hijzelf moest met
De With in zee blijven. Negen van zijn schepen, ook zijn vlaggeschip, Meken echter volstrekt onzeewaardig te zijn. Zij werden ter reparatie naar
Zeeland gezonden met de thans ook geheel onbruikbaar geworden bran-
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dens, twee galjoten en een boot. De Ruyter hield dus nu nog 19 oorlogsschepen onder zich, die nu uit De With's vloot zoo goed mogelijk opnieuw
werden voorzien, hoewel deze klaagde, dat ook zijn schepen, ofschoon pas
de haven verlaten hebbend, slecht toegerust waren en vooral gebrek hadden aan drinkwater, wat onder de bemanning reeds scheurbuik veroorzaakte.
De With was nu verder de leider van de geheele vloot en De Ruyter
trad onder hem op in zijn functie van vice-commandeer. Hij was van de
naar huffs gezonden Neptunus overgegaan op de Louisa, kapitein Pieter
Maurissen., een chip uit De With's vloot.

II. Onder De With bij Duins
8 October 1652
E in de plaats van Tromp gestelde, vechtgrage De With Wilde
Been oogenblik verliezen om de Engelschen te lijf te gaan. Had
hij niet in Den Haag tegenover de Staten-Generaal gepocht : „ick
sal de vloot wel lustigh aen den Vyandt voeren; de Duyvel magh
s'er weder of voeren ?" Maar hij was bij het zeevolk allesbehalve bemired om
zijn ruwheid, zijn strengheid en, niet het minst, om zijn sedert 165o herhaaldelijk gebleken anti-orangistische gezindheid; dat hij, juist hij, Tromp had
vervangen, was voor vele kapiteins en matrozen een reden tot ergernis. Zijn
langjarige twisten met Johan Evertsen, zijn ouderen ranggenoot, hadden
vooral bij de Zeeuwen kwaad bloed gezet 23) . Toen de Staten-Generaal hem
het bevel over het nieuwe Bros hadden opgedragen, was hij te Vlissingen dan
ook door het yolk „ odjieus" (odieus) behandeld; zelfs zijn leven was er bedreigd en hij had er zich drie weken lang niet op straat kunnen vertoonen;
vele Zeeuwsche kapiteins hadden herhaaldelijk geweigerd om hem te gehoorzamen. Het scheepsvolk was hem niet beter gezind en deserteerde uit het
rendez-vous der vloot bij Schooneveld — over welke ankerplaats De With
weinig te spreken was wegens het daar loopen van hooge zeeen — telkens bij
hoopen naar den wal zonder zich aan zijn woede en streng verbod to storen.
Maar hij had ten slotte zijn vloot van 44 schepen met 8 branders toch bij el-
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kander gekregen en was dus met het overschot van die van De Ruyter nu
62 schepen met 19oo kanonnen en 7000 man sterk 24).
Met deze vloot, al was zij nog zoo slecht uitgerust en waarvan de schepen van De Ruyter na diens langen en bezwaarlijken tocht in vele opzichten
„zeemoede" waren, wilde hij zonder verwijl den vijand gaan bestoken. De
voorzichtige en gansch niet vechtlustige De Ruyter, hoewel zoo „goed soldaat en goed zeeman" als wie ook en in moed voor zijn chef geenszins onderdoende, was van een ander gevoelen. Hij weer nadrukkelijk op de blijkbare overmacht van Blake, die thans met 68 veel zwaarder en beter uitgeruste en sterker bemande schepen bij Duins lag, waar hij verscheiden Hollandsche koopvaarders had buit gemaakt en beschikte over 2400 kanonnen
en Io.000 man 25). De Ruyter Wilde trachten de Engelschen aan den ingang
van het Kanaal op te houden, veeleer dan onmiddellijk dit vaarwater in
te zeilen en de nog steeds uitgebleven „zilverschepen", ofschoon dit in beider instructie stond, naar huffs to geleiden. Om die schepen to vinden toch zou
men wederom het Kanaal geheel moeten afzeilen tot kaap Lizard en Ouessant toe en daar ook nog andere Westvaarders afwachten, zooals hijzelf kort
te voren had gedaan, en dit scheen hem gevaarlijk tegenover de Engelsche
overmacht. Men moest, meende hij, liever die koopvaarders om Engeland
heen naar huffs laten gaan, terwijl de oorlogsvloot Blake hier bezig hield.
Nog steeds bleef de bescherming van de scheepvaart hoofddoel van de bewegingen der vloten, al ziet men in het plan van De With duidelijk het streven om in de eerste plaats de vijandelijke macht to vemietigen : ook dit was
vooral te beschouwen als in het belang van den handel en niet onmiddellijk
als oorlogsmaatregel in het algemeen, zooals in de moderne zeeoorlogen.
Men ziet in den Eersten Engelschen Oorlog, vooral bij Tromp zelf, dit
laatste denkbeeld, zij het dan nog zwak, intusschen meer en meer op den
voorgrond treden.
De With wilde van geen ander plan dan het zijne hooren, al dreef De
Ruyter's meening in den krijgsraad aanvankelijk boven. De admiraal zette
zijn gevoelen ten slotte door en zoo zeilde de vloot den 5den October
uit Schooneveld naar Duins om Blake daar of in de Hoofden aan te vallen 26 ). Een tweede krijgsraad besloot daartoe inderdaad, wederom niet
zonder verzet van De Ruyter. Men zag bij Duins echter slechts 40 zeilen en
verderop nog twee kleine eskaders in de Hoofden. De Ruyter zou bij den
voorgenomen aanval op Blake de „avant-guarde" leiden, De With zelf den
middeltocht, de Amsterdamsche commandeur Gideon de Wildt de achterhoede, terwijl de Zeeuwsche commandeur Cornelis Evertsen de Oude zou
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„secondeeren, dye de meeste of harste party voorhadde". De kapiteins
werden ten slotte nogmaals op De With's schip samengeroepen en door
dezen dringend vermaand om „eer ende eedt als trouwe dienaers van ons
vaderlandt met alle figueur (vigueur) te betrachten".
Onstuimig, tot een zuidzuidwester storm aangegroeid weder hield een
paar dagen lang de uitvoering van De With's plan om den vijand bij Duins
aan te vallen tegen. Eerst den 8sten was de daardoor verspreide Staatsche
vloot weder ten deele voor Noord-Voorland bijeenverzameld, toen plotseling, omstreeks den middag, Blake in zicht kwam met niet minder dan 72
schepen en wel bij Kentish Knock 27), een ondiepte ten noorden van Margate en Noord-Voorland. Blake's vloot was niet alleen sterker, ook van samenstelling en bemanning, maar zij had weinig geleden van den pas door
de onzen doorstanen storm, die de laatsten zeer geteisterd had maar waarvoor Blake bij Duins bescherming had gezocht en gevonden. Zij zeilde nu
recht op de Staatsche aan, die nog bezig was om zich voor den door haren
admiraal beraamden aanval gereed te maken, zoodat hij nauwlijks den
tijd had om zijn kapiteins nog eens dringend door rondgezonden galjoten te
vermanen, „digt aen te sluyten" en in geen geval „van een te scheyden".
Het was echter een leelijk teeken, dat, toen De With zijn schip, de Prinses
Louise, Wilde verlaten om over te gaan op de veel sterkere Brederode,
Tromp's oude admiraalsschip, de bemanning daarvan woedend weigerde
hem (den opperbevelhebber !) op te nemen, zoodat hij op den slecht bezeilden Oostinjevaarder Prins Willem moest overgaan, waar hij echter de officieren, den loods zelfs, dronken, het yolk ziek en onervaren en ook meerendeels dronken beyond.
Intusschen waren de vloten — de aanvankelijk uiteenliggende Engelschen lagen nu, als gewoonlijk, in geregelde slagorde bijeen — elkander
genaderd. Het was tegen 4 uur, toen Blake een begin maakte met den.
aanval. Het gevecht begon met een zwaren geschutstrijd tusschen de elkander in kiellinie ordelijk voorbijzeilende vloten — een „passeergevecht",
zooals men dat toen noemde, waarbij ieder kapitein zijn tegenstander
in de vijandelijke vloot uitkoos en zooveel mogelijk trachtte te beschadigen ; de vlagofficieren zochten daarbij in de eerste plaats hunne ranggenooten in de vijandelijke linie uit. De With en De Ruyter deden wat zij
konden, gesteund door eenige andere kapiteins, en aan beide zij den werd
emstige schade geleden, het meest aan Staatsche zijde. Tweemaal zeilden
de vloten elkander al schietende voorbij. De Ruyter's schip kreeg in een
scherp gevecht met Blake's schout-bij-nacht Bourne, ernstige schade aan
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de zeilen en 4 schoten onder water. Blake's vice-admiraal Penn liep aan
den grond en kwam wel los maar moest zuidwaarts afhouden dock kon nog
wel aan het gevecht deelnemen. Het admiraalsschip van De With, dat vooraan streed, met gebruikmaking van perkament voor zijn kardoezen, wat
ten goede kwam zoowel aan de snelheid als aan de juistheid van zijn vuur,
werd reddeloos geschoten, zoodat De With weder naar de Prinses Louise
moest terugkeeren. Vele Staatsche kapiteins lieten echter reeds dadelijk
hun aanvoerders in den steek, trokken zich uit den strijd terug en geraakten daarbij in verwarring, zoodat drie schepen verloren gingen, waarvan
een door de Engelschen werd genomen, een zonk, een in de lucht vloog.
Het gevecht hield aan, totdat omstreeks zeven uur de duisternis inviel,
waarna den ganschen nacht de beide vloten, zoo goed als het ging, haar geleden schade trachtten te herstellen en met brandende vuren niet ver van
elkander bleven liggen ; de slag was feitelijk onbeslist gebleven, al hadden
de onzen de meeste schade geleden.
Den volgenden morgen trachtte De With, afwisselend dreigend en
smeekend, in een breeden krijgsraad zijn kapiteins tot een nieuwen aanval
en betere plichtsbetrachting te bewegen. De vijand, van de kust uit nog
eenigszins versterkt, kreeg tegen den middag den wind tegen en De With
richtte, van het aldus verkregen voordeel dadelijk willende gebruik maken,
zonder aarzelen den aanval tegen hem. Maar vele kapiteins volgden, ondanks de ontvargen vermaning, zijn manoeuvre niet ; zij „quamen nyet
sooseer als naer behoorde voert". Om 3 uur riep De With daarom De Ruyter en Cornelis Evertsen — de vierde vlagofficier, De Wildt, gaf Been gevolg aan het sein — bij zich aan boord samen, met den luitenant, den schipper en de stuurlieden van zijn eigen schip, om naar aanleiding van de schandelijke ongehoorzaamheid van deze kapiteins te beraadslagen, wat er nog
te doen zou zijn, nu zelfs velen hunner, niet minder dan 13, eenvoudig wegzeilden — „hoe sy wech syn gegaen, is my onbekent", schrijft De Ruyter
mismoedig in zijn journaal. Men had thans aan Staatsche zijde nog slechts
49 schepen bijeen, tervvijl Blake er, naar men meende, thans wel 84 bij elkander had, zooals gezegd beter gebouwd, met veel beter geschut en talrijker
bemanning — een groote overmacht dus. De Ruyter verklaarde dan ook,
gesteund door Evertsen, met het voorzichtige beleid, dat hem kenmerkte,
dat er in deze omstandigheden niets anders te doen viel dan „swichten en
wyken", opdat de vloot en daarmede het vaderland niet bij deze slechte
kansen „in peryckel gestelt" zou worden 28) ; immers het vijandelijke „Bros
was ongelyck machtiger als het onse", de eigen schepen waxen slecht voor-
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zien van kruit en lood en het yolk was door scheurbuik en in den slag van
den vorigen dag opgedane verwondingen zeer verzwakt.
De Ruyter's gevoelen behield de overhand en zoo week de Staatsche
vloot, „als een koppel schapen voor de wolven", tot diepe ergernis van De
With, die zich echter ten slotte had laten overhalen, in vrij behoorlijke orde
naar de Vlaamsche kust, door Blake vervolgd en beschoten, terwijl De With
en De Ruyter zelf met 6 of 7 schepen den aftocht dekten. De gevaarlijke
Vlaa- msche banken beletten Blake de vervolging nog verder voort to zetten.
Bij Nieuwpoort werd den ioden bij het aanbreken van den dag opnieuw krijgsraad gehouden en De With stelde wederom voor den nog zuidzuidwest van hem liggenden Blake hier of te wachten en den strijd bij de
banken te hernieuwen. Maar De Ruyter hield wederom staande, dat „die
couragie te periculeus was", en zijn gevoelen dreef wederom boven, zoodat
ten slotte eenparig werd besloten om de eigen havens op te zoeken, wat
eenige kapiteins wederom reeds eigenmachtig hadden gedaan. 's Avonds verscheen de Staatsche vloot dan ook voor Walcheren en Schouwen en den
I3den viel zij in Goeree en Hellevoetsluis binnen.
De With was „als rasende van spyt" over den slechten afloop van zijn
tocht en uitte zijn woede op de heftigste wijze, ook bij het verhoor over het
gebeurde, dat de Zeeuwsche Admiraliteit en de gedeputeerden der StatenGeneraal hem en zijn vlagofficieren den I5den en i6den afnamen. Eerst na
dit verhoor, waarbij de eerlijke De With, evenals in zijn rapport, tegen De
Ruyter, schoon deze zijn plannen niet had gesteund, niet de minste bezwaren had gemaakt, kreeg de laatste verlof om eindelijk „een keer naar huffs te
doen". De kapiteins, die hun plicht hadden verzuimd, door onnoodige overgave aan den vij and of moedwillig verlaten van de vloot tij dens of na het gevecht, werden, na een scherp onderzoek hunner houding, in het volgende
voorjaar als „schelmen en fielten", streng gestraft.
Terwijl De With, mokkend en scheldend op iedereen en alles, zijn schepen trachtte te herstellen om ze te gebruiken bij een niet zonder reden gevreesden Engelschen aanval op onze havens zelf, kwam De Ruyter over Zierikzee en Veere den I7den eindelijk te Vlissingen terug. Hij werd er wegens
zijn succes bij Plymouth als een „manhafte zeeheld" in triomf ontvangen
en de Staten van Zeeland vereerden hem (18 October), na zijn persoonlijk
rapport in hun midden, wegens zijn „mannelycke dapperheyt" en zijn
„couragieuse voorsigtigheyt in die beide rescontres", bij Plymouth en bij
Duins, een gouden keten met eerepenning van zoo pd. Vlaamsch (600 gulden) waarde.
6
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Hij meende thans zijn belofte aan de Zeeuwsche Staten ten* volle te
hebben vervuld en verklaarde, ook zeker wegens de opgedane ondervinding, geen lust meer to hebben om na den eenen zeetocht, waartoe men hem
bewogen had, een nieuwe opdracht to aanvaarden 29), maar thans voorgoed
rust aan wal te willen nemen. Niet alleen de slechte toestand van de vloot
maar ook de afgunst van vele, vooral Hollandsche kapiteins op den door
een slag beroemd geworden aanvoerder, den eenvoudigen koopvaardijschipper, die zoo plotseling boven hen alien verheven was, speelde daarbij
een groote rol : er is zelfs ernstig sprake geweest van uitdaging tot een duel
door een hunner, die zich door De Ruyter beleedigd achtte.
Naar aanleiding van een en ander wendde onze vice-commandeer zich
(16 November), samen met de Zeeuwsche kapiteins Cornelis Evertsen,
Mangelaer en Zael, schriftelijk tot de Staten-Generaal 30) met een klacht
over de beschuldiging alsof door hen onder De With „niet alleen geen acte
van devoir en ware betoont" en dat ook zij, gelijk vele anderen, hen opperbevelhebber „trouwelooselyck souden hebben verlaten". Zij verzochten om confrontatie met hen, die de leiding der vloot hadden gehad, des in
de eerste plaats met De With zelf, „om haer als eerlycke ende getrouwe dienaers van 't Lant te connen verantwoorden". De gedeputeerden, die te
Hellevoetsluis dadelijk na de terugkomst der vloot ook het gedrag der
hoogste bevelhebbers nauwkeurig hadden onderzocht en bij De Ruyter en
de zijnen niet de minste schuld hadden bevonden, adviseerden om hen niet
verder lastig te vallen.Er bleef echter zekere wrijving tusschen de Zeeuwsche en de Hollandsche zeelieden bestaan. Een pamflet van 1653 31) klaagt
over „den Zeeuw . . . . die welke altydt met de mont Govert int voorste waren ; sij en willen niet hebben, dat yemant aen haer stock blaft, sy willen altyd
triumfeeren, altydt hebben se alleenig den Laurier bevochten". Maar van
De Ruyter heet het : „dat De Ruyter wel vecht en syn couragie toont, dat
is, omdat hy noch niet weet wat het to seggen is syn provincie dienst to doen
en (om ?) vermaert to worden, want alsoo hy een man vol moed en couragie is
en meer na eer als winst staet, soo doet by als een vroom soldaet en capiteyn
toestaet, sonder eygentlyck te letten op het profyt van syn provincie". Dit
laatste in tegenstelling met Johan Evertsen, van wien ten dezen lang niet
altijd goed werd gesproken. De Staten-Generaal lieten de kwestie door de
Admiraliteit van Zeeland onderzoeken en spraken welds De Ruyter's
„heldre faem" vry van alle schuld. Een maand later konden zij schrijven,
dat alle verschillen ten dezen „ter neder geleit waren" 32).
Zeker ook onder invloed van deze aanklacht werd De Ruyter wederom
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slechts met groote moeite overgehaald om zich opnieuw voor een zeetocht
ter beschikking te stellen. Daarbij zal de overweging, dat de sedert den nazomer buiten dienst gehouden Tromp na De With's nederlaag opnieuw aan
het hoofd van de tegen den vijand in zee te zenden vloot was gesteld, ertoe
bijgedragen hebben om De Ruyter tot dit besluit te bewegen en hem te
doen toegeven aan den wederom sterken aandrang van „eenige voornaeme
heeren", onder wie zeker in de eerste plaats de Staten van Zeeland en
de Lampsens geweest zullen zyn.
Het nieuwe plan was om de vloot onder Tromp zelven door het Kanaal
naar het eiland Rho te zenden en niet verder, ten einde de scheepvaart van
en naar het Westen te beveiligen. Wij weten reeds, dat De Ruyter tegen dit
plan zijn bezwaren had. Den 22sten December werd Tromp gelast den
„commandeur Michiel de Ruiter" aan het hoofd van een eskader in zijn
nieuw uitgeruste vloot te plaatsen. De groote admiraal voerde dezen last
echter voorloopig nog niet uit, afwachtend hoe het zou gaan met De With,
die zich ziek had gemeld en zich aan land had teruggetrokken.

III. Onder de bevelen van Tromp
December 1652—Maart 1653
ROMP had zich sedert half September bij Texel en het Vlie bezig
gehouden met de reorganisatie van zijn door den storm in de
Noordzee ontredderd Bros, ten einde opnieuw „generael convooi"
te kunnen verstrekken aan de uitgaande en thuisvarende koopvaarders vooral naar en van het Westen $ 3). Na den zoo ongelukkigen afgeloopen zeetocht van De With was dit noodzakelijker dan ooit en in verband daarmede scheen het noodig om de vloot van Blake zoo spoedig mogelijk in de open zee te gaan bestrijden. Nog was dan ook het een paar
maanden sleepend gehouden onderzoek naar Tromp's laatste bedrijf in het
Noorden niet afgeloopen, toen (21 October) door de Staten-Generaal werd
besloten, hem, den, ondanks de bezwaren tegen zijn krachtige Oranj egezindheid, algemeen vereerden en als aanvoerder geroemden admiraal, het
opperbevel over de gereorganiseerde vloot weder op te dragen. De n 2den
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November werd hem dit medegedeeld. Onder hem zouden de vice-admiraals
Johan Evertseii en De With, de commandeurs De Ruyter en Pieter Florisz.,
de laatste bij de reserve, de vloot hebben te leiden.
De admiraal, waardig protesteerend tegen de in den laatsten tijd hem
aangedane beleedigingen en de wegens zijn beleid op den laatsten tocht geopperde bezwaren, nam, hoewel aandringend op een afdoende resolutie der
Staten-Generaal te zijnen gunste, de taak op zich 34). De Staten-Generaal,
de kwestie niet opnieuw willende heropenen, verwezen hem zonder meer
naar de hem pas gegeven instructie als voldoende rehabilitatie en Tromp
begaf zich toen dadelijk naar Goeree, waar het grootste deel der vloot reeds
lag en hij met Johan Evertsen aanstonds over den voorgenomen nieuwen
zeetocht overlegde. Met De Ruyter, dien hij hoogstwaarschijnlijk niet persoonlijk kende 35), liet hij zich nog niet in evenmin als Evertsen, die De
Ruyter als zijn stadgenoot overigens wel zal hebben gekend. Zouden ook
zij, de eigenlijke militaire bevelhebbers, den zoo plotseling omhoog gestegen Zeeuwschen schipper liever niet hebben gebruikt ? Of meenden zij nog
te moeten rekenen op den zieken De With als eskaderhoofd 36) ? In ieder
geval behandelden zij De Ruyter voorloopig nog niet als zoodanig, ondanks
het uitdrukkelijke bevel der Staten-Generaal, doch slechts als De With's
mogelijken plaatsvervanger. Het duet ook aan eenigen weerzin tegen De
Ruyter denken, dat niet deze, dien de Staten zich, bij De With's ontstentenis, als bevelhebber van de achterhoede gedacht hadden, maar Pieter Florisz. — deze was ook uit de koopvaardij voortgekomen doch reeds langeren
tijd op de vloot als kapitein werkzaam — als zoodanig door Tromp en Evertsen werd aangewezen, terwijl De Ruyter slechts vice-commandeur van
Evertsen zou zijn op een der beide vleugels van den middeltocht, die de to convoyeeren koopvaardijvloot tusschen zich in zou nemen. Dit was De Ruyter
nog bij het uitzeilen der vloot op 3 December, waaraan ook de nog niet volkomen herstelde De With deelnam.
In De Ruyter's journaal van dezen zeetocht 37) bemerkt men van dergelijke wrijvingen niets ; integendeel, als hij den 2den October voor het
eerst „admiraal Tromp" noemt 38), schrijft hij diens titel en naam met ongewoon groote letters, ten blijke van zijn grooten eerbied. Hij was, nog steeds
met den titel van commandeur, den 3osten November op het schip het
Witte Lam uit de haven van Vlissingen gezeild, samen met zijn stadgenoot,
den commandeur Jan Thyssen, beiden „gedystyneert ten dienst van 't vaderlant", zooals hij zich in zijn journaal uitdrukt, blijkbaar met eenigen
trots nadruk leggend op deze woorden. Den eersten December vervoegde
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hij zich op de Schelde bij zijn vice-admiraal Johan Evertsen, in overleg met
wien hij het eskader voor Vlissingen had bijeengebracht, om den 2den December Tromp zelf op Schooneveld, de plaats van het rendez-vous der
vloot, op diens schip te ontmoeten.
Tromp was toen juist met het gros der vloot uit het Goereesche gat gekomen en liet hem, zegt De Ruyter „de (h)oorder'' der Staten-Generaal,
blijkbaar die van 22 November, zien. De admiraal hield den volgenden dag
krijgsraad met zijn vlagofficieren, waar werd besloten te trachten de Engelschen, volgens de instructie der Staten-Generaal, bij Duins te „attrapeeren". De vloot telde 73 oorlogsschepen met 1800 kanonnen en omtrent
65oo man. Tegenwind echter en de last met de 370 te begeleiden koopvaarders belemmerden Tromp in zijn bewegingen en veroorzaakten reeds dadelijk bij Nieuwpoort ernstige wanorde in de eskader-opstelling der schepen,
die, nauwelijks in zee, „malkanderen opt lyf dreven" 39) en waarvan sommige, ten gevolge van de talrijke aanvaringen, gevaar liepen van te zinken.
Men bereikte den 4den December wel Noord-Voorland maar dreef den
5den door den stijven westzuidwesten en westen wind naar de Wielingen tot
bij Heyst terug, waarop de koopvaarders, uit vrees voor stormschade verkozen naar de havens terug to keeren. Tromp stemde daarin gereedelijk toe
met het oog op het slechte „saysoen" en de wenschelijkheid om op „deurgaende passagiewint" te wachten. Zoo keerden de koopvaarders onder zijn
geleide den Eden voorloopig naar Goeree en de Maas terug. De oorlogsvloot zou voorloopig in zee blijven kruisen maar zonder De With, die
wegens zijn aanhoudende ziekte op dien dag te Goeree weder aan wal was
gegaan en thans voorgoed vervangen werd door De Ruyter met kapitein
Balck als vice-commandeer en Cornelis Jansz. Post als schout-bij-nacht
aan het hoofd van de achterhoede, een „esquadron" van 19 schepen. Tromp
verleende thans De Ruyter die benoeming „alsoo de dienst van den Lande
'tselve ten hoogsten is vereischende" 40).
Zoodra de wind gunstig werd, zouden de koopvaarders de vloot weder
opzoeken. Tromp zag er echter ernstig bezwaar in om het konvooieeren van
zoovele koopvaarders te verbinden met de hem eveneens door de Staten
gegeven opdracht om den vijand, omtrent wien hij nog Been zekere berichten had kunnen inwinnen, bij Duins te „attaqueeren" 41). De koopvaarders
zouden hem bij dien voorgenomen aanval te zeer belemmeren, daar zij in
een zeeslag altijd slecht bijeen te houden waxen. Het was de eerste maal,
dat wij duidelijk het verschil hooren betoogen tusschen twee zoo verschillende objecten van een zeetocht : de vernietiging van 's vijands krijgsmacht
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en de beveiliging van de koopvaardij. Ofschoon dit verschil reeds bij de
tochten van De Ruyter in het Kanaal en van De With naar Duins gevoeld
was, is Tromp toch de eerste geweest, die het met kracht van betoog doet
uitkomen en de feitelijke onderscheiding van de beide objecten tracht door
te zetten, al moest hij er zich ten slotte toch bij nederleggen om ze te verbinden.
Nadat de koopvaarders dus in de havens waren teruggekeerd, koos
Tromp's vloot weder zee en kruiste de volgende dagen weder voor Noorden Zuid-Voorland, terwijl Blake's vloot van slechts 42 a 44 zeilen in Duins
werd gesignaleerd. Tromp had er toen omstreeks 87 bij zich met 8 branders
en 8 galjoten en wat klein vaartuig , onder die schepen waren echter weder
vele tot versterking van de vloot gehuurde koopvaarders, meest voormalige Straat- en Spaanschvaarders. Maar Blake had behalve op het getal
zijner schepen, ook niet op het gehalte zijner vloot te roemen ; die vloot was
ten gevolge van de uitzending van aanzienlijke eskaders, vooral naar de
Middellandsche Zee, volstrekt onvoldoende voor het doel. Ook bij hem
bevonden zich vele gehuurde 6n slecht bemande koopvaarders, terwijl de
blijkbare vrees voor de groote Staatsche overmacht zijn yolk weinig lust in
den strijd gaf. Hij had echter nog op versterking uit Portsmouth of Plymouth gehoopt ; in ieder geval hij waagde met zijn zwakke macht den strijd,
al kwam hij daarbij „on the verge of madness", zegt een bevoegd beoordeelaar. Het is intusschen zeer wel denkbaar, dat hij, die, zooals wij reeds
weten, gewoonlijk weinig werk maakte van verkenning, zich aanvankelijk
niet ten volle rekenschap had gegeven van de sterkte van Tromp's vloot 42).

I. Dungeness
9 December 1652
EN 9den December kwamen de Engelschen dan uit de reede van
Duins to voorschijn bij Dover, de Staatsche vloot, die toen tusschen
Dover en Calais ankerde en welker sterkte hij nu kende, westelijk
ontwijkend, terwijl het Tromp niet gelukte hem nog to achterhalen.
Des nachts stormde het hevig. Den volgenden dag echter hoopte De Ruyter
„met haer te spreken", ofschoon Blake bij den hoek van de Singels voorloopig
nog veilig onder de kust bleef. Tromp, kampend met den wind, lien hij tegen
had, deed zijn uiterste best om hem te bereiken ; de Engelschen konden hem
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niet ontsnappen en om 3 uur 's middags begon na eenig van verre schieten
werkelijk bij Dungeness het gevecht 43), waaraan echter slechts een deel van
de Staatsche vloot, voornamelijk de best bezeilde schepen, kon deelnemen ten gevolge van den sterken noordwesten wind en de nabijheid der banken. Blake verloor van de weinige zijner vaartuigen, die werkelijk ingevecht
kwamen — vele zich onthielden uit vrees, verraderlijk (ten gevolge van de
werkzaamheid van Koningsgezinde zij de) — twee groote schepen, waarvan
Tromp en Evertsen er ieder een veroverden.
De Ruyter, die met groote voortvarendheid op den vij and was aangevallen en dwars door diens vloot heendrong, werd slecht gesteund en geraakte
een oogenblik in ernstig gevaar, waaruit hij slechts door het snel opkomen
der beide andere eskaders gered werd. Hij meende, dat, had hij nog tien of
twaalf schepen tot „eenyge hulpe" bij zich gehad, de gansche Engelsche vloot
uiteengeslagen zou zijn ; alleen op de „asystensye" van Tromp, die, evenals
Evertsen zelf een oogenblik in groot gevaar verkeerde, had hij daarbij echter mogen rekenen. Blake zelf, gewond op zijn zeer beschadigd en door de
meeste andere schepen in den steek gelaten schip, ontsnapte inderdaad
nauwelijks ; hij kon nog laat in den avond Dover bereiken, klagend over gebrek aan matrozen en over den weinigen steun, lien hij had ontvangen van
bijna de helft zijner schepen, die eigenlijk niet meer dan kapers mochten
heeten. Den volgenden lag Borg hij zich in Duins. Hij verloor daarbij nog
vier andere schepen, die verbrand of in de lucht gevlogen waren, terwiji van
onze zij de alleen kapitein Juynboll met zijn schip en een groot deel der bemanning, door brand in het kruit kort voor zonsondergang verloren ging.
De vloot van Tromp bleef nu een paar dagen kruisen tusschen de Singels
en kaap Griznez ; maar „geen schepen vernomen", zegt De Ruyter's j ournaal
Blake waagde het niet om weder uit to varen en slaagde er slechts in om, dicht
onder de kust houdend, binnen de Theems to komen, waar hij volkomen veilig was. Tromp stelde toen herhaaldelijk — voor het eerst in deze zeeoorlogen — ernstig een aanval op die rivier voor ; die aanval kon, meende men,
echter uit gebrek aan goede loodsen ten slotte niet worden gewaagd.
Tromp bleef bij Boulogne geankerd aan den ingang van het Kanaal,
dat hij een paar weken lang beheerschte — naar men kort daarna in een Engelsche courant volgens nude traditie uit den Hanze-tijd zeide — „met den
bezem in de mast" 44), als hebbende de zee „schoongeveegd" . Het Kanaal lag
in ieder geval voor de Nederlanders open en de koopvaardijvloot, die den
i5den December uit Goeree opdaagde, kon lit vaarwater nu ongehinderd gebruiken, onder geleide toch van 13 oorlogsschepen uit Tromp's vloot onder
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Pieter Florisz. Het Kanaal wemelde in lien tijd van Nederlandsche koopvaarders en scheen een Nederlandsch zeegebied. Met de rest van zijn vloot
bleef Tromp op de kust van Sussex tusschen Dover en Margate kruisen en
bemachtigde er verscheidene Engelsche koopvaarders. Op het einde der
maand werd weder een aantal Staatsche koopvaarders, die met het eerste
konvooi niet hadden kunnen medegaan, op nieuwen last der Staten-Generaal door het Kanaal begeleid, thans door de geheele vloot, die met deze
koopvaarders meer dan 220 zeilen telde en met Nieuwjaar tot bij Ouessant
alles veilig voor de scheepvaart vond. Den 9den Januari 1653 zeilde van.
Ouessant de evenwel zeer „vervuilde" vloot volgens deze instructie zuidwaarts op langs de Bretonsche kust tot naar het eiland Rho en de haven
van St. Martin, waar weder een aantal Fransch- en andere Westvaarders op
weg naar huffs op haar lagers te wachten.
Slechts nu en dan kon De Ruyter op dezen tocht met Tromp en met
Evertsen overleggen, daar hevige storm en de vloot soms naar alle kanten verstrooiden, zoodat hij drie weken lang Tromp niet zag. Half Januari kon hij
eindelijk aan het strand te Palisse bij La Rochelle een aantal zijner schepen,
ook het zijne, rustig „aen den gront" leggen our ze schoon te makers, ondanks den soms zeer harden wind (16-25 Januari). Den 26sten was hij
daarmede gereed en kwam hij bij kaap Lizard den geheelen dag bij Tromp
aan boord, wat wijst op een goede verhouding tusschen de beide zeehelden.
Omtrent die ontmoeting hadden wij gaarne veel meer vernomen uit de
journalen en brieven van die twee, doch deze stellen ons hier teleur. Den
Eden Februari bracht De Ruyter den geheelen dag door bij Johan Evertsen
aan boord. Met den Franschen admiraal op Rho werden herhaaldelijk beleefdheidsbezoeken gewisseld en op 4 en 5 Februari ging De Ruyter zelfs
bij La Rochelle en op Rho aan den wal.
Het werd nu tijd our de hier verzamelde koopvaarders naar het vaderland te geleiden. Zoo werd noordwaarts het Kanaal ingezeild tusschen Ouessant, de Scilly's en kaap Lizard, waar men 12 Februari weder was, zorgvuldig op de koopvaarders lettend, die thans weder 200 in getal waren
en hoopten met de oorlogsvloot, nu ongeveer 8o oorlogsschepen sterk, met
2450 kanonnen en 8600 man, thans ongehinderd door het Kanaal te kunnen zeilen op weg naar het vaderland 45). Tromp ontveinsde zich echter
geenszins, dat ernstige gevaren zijn terugreis bedreigden. Zijn voorraden,
zoowel aan levensmiddelen als aan kruit, waren onvoldoende ; de tucht
op de vloot was niet bijzonder goed, en schepen en yolk waren lang op
zee geweest ; het aantal der te begeleiden koopvaarders was bovendien al
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te groot en moest de bewegingen der vloot zeer belemmeren. Het Teed echter Been twijfel, of hij zou verderop in het Kanaal met Blake te doen krijgen. Diens vloot kwam frisch uit de havens en zou in tegenstelling met de
zijne zeker goed van alles voorzien zijn.

2.

Portland

28 Februari tot

2

Maart 1653

EN 28sten Februari 1653 ontmoette men tusschen Portland en
St. Albans Head 46) werkelijk de even sterke Engelsche vloot van
tegen de 8o schepen, met 280o kanonnen en ruim 12.000 man, de
snel gereorganiseerde en met zorg uitgeruste vloot van Blake, een
„gallant fleet", thans verdeeld in drie eskaders onder hem en de generaals
Deane en Monck, welke beiden thans voor het eerst in zeedienst kwamen. Zij
moest een erode maken aan de zoo langdurige, voor den Engelschen handel
zeer nadeelige en voor den Engelschen trots hinderlijke zeeheerschappij
van den Staatschen vlootvoogd, wiens bewegingen al spoedig door het
groote aantal koopvaarders onder zijn geleide ernstig belemmerd werden.
Tromp zelf leidde de voorhoede, Evertsen links en De Ruyter rechts den
middeltocht, Pieter Florist. de achterhoede. Ten gevolge van de groote
verspreiding der Engelsche vloot kon Tromp echter met succes Blake's eskader afzonderlijk aanvallen, wat hij ook tegen 8 uur zonder aarzelen deed.
Van dat eskader had Blake toen slechts. een 20-tal schepen bij elkander.
Eerst langzamerhand kwamen de andere Engelsche eskaders opzetten, zoodat, hoewel nog altijd slechts de helft hunner schepen aanvankelijk aan den
strijd kon deelnemen — Monck kwam eerst tegen 4 uur in actie — tegen ongeveer 10 uur het gevecht aanving. Blake's admiraalsschip was al spoedig
door Tromp's Brederode zoogoed als reddeloos geschoten en de Engelsche
aanvoerder zelf ernstig gewond; maar ook De Ruyter, tegelijk 's vijands
achterhoede onder Penn bestookend, die daar het eskader van de „blauwe
vlag" aanvoerde, werd zwaar beschadigd. Toch enterde en veroverde hij
het daartoe behoorende schip de Prosperous (44 stukken en 70 man). De
eerste maal was de entering mislukt en werd De Ruyter's reeds overgesprongen yolk genoodzaakt het vijandelijke schip weder te verlaten. Maar
de commandeur riep zijn manschappen toe : „mannen, dat gaet niet aen.
Eens daerin altyd daerin. Sa, lustig weer. over". Ditmaal gelukte de ente6*
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ring en het Engelsche schip werd genomen maar moest later tegenover een
groot aantal vijanden weder worden opgegeven, zoodat het toch door de Engelschen werd behouden 47). Want ten slotte werd De Ruyter door den
overmachtigen vijand, die welds met zijn geheele macht tot ontzet van.
Blake's eskader was opgekomen, met 20 van diens schepen zoogoed als omsingeld, zoodat de toegeschoten Johan Evertsen hem slechts met moeite kon
ontzetten. Nog herhaaldelijk geraakte hij zeer in het nauw en na den slag
had hij op zijn schip niet minder dan 5o dooden en 40 gekwetsten en zware
schade aan zeilen, stengen en rondhout, waarop de Engelschen het wederom vooral gemunt hadden, daar zij begeerden het voortzeilen der onzen zooveel mogelijk to beletten en zoo de koopvaarders to bemachtigen. Aan alle
kanten werd van weerszij den „furieus" gevochten, totdat omstreeks 4 uur
Tromp een laatsten aanval op de koopvaarders afsloeg. In De Ruyter's
eskader hadden nu vooral de kapiteins Sweers en Schey het zwaar to verantwoorden en geraakten na het zinken hunner schepen zelfs in Engelsche gevangenschap. Zijn eskader was in het bijzonder door dat van Penn, versterkt door enkele schepen uit dat van Monck, aanhoudend deerlijk bestookt en Teed verreweg de meeste schade op lien lag.
Na den bloedigen slag, die feitelijk weder onbeslist geeindigd was,maar
waarbij onze verliezen (8 schepen) het zwaarst waxen, werd door de drie
Staatsche aanvoerders krijgsraad gehouden. Een pamflet 48) vermeldt, dat
Tromp bij die gelegenheid Evertsen, lien hij niet mocht lijden, niet eens
aankeek, daarentegen De Ruyter, toen deze op de Brederode kwam, uit
blijdschap met den commandostaf op zijn duim kloppend, begroette met
de woorden : „wel, myn Ruytertje, syt gy daer, leef je nog ? welkom, myn
vriend, welkom," een aardig getuigenis van de thans uitnemende verstandhouding tusschen de beide groote zeehelden. Met het oog op de emstige
verliezen werd besloten om verder zoo goed mogelijk door te zeilen maar
„verdedigender wys" to werk to gaan, de koopvaarders, die waxen vooruitgezeild maar thans weder werden ingehaald, in een halve maan te scharen,
de oorlogsschepen daarachter omheen, en zoo alien te samen oostwaarts
koers te zetten. Men durfde de koopvaarders niet zonder geleide naar huffs te
zenden wegens mogelijke aanslagen van een misschien oostelijk in de Hoofden nog aanwezige Engelsche vloot of wegens de scherpe achtervolging door
Blake zelf. In den nacht werd aan beide kanten, al varende, de geleden
schade zoo goed als het kon hersteld en den volgenden morgen, toen men
reeds, weder door Blake gevolgd, tot bij St. Catherine's Point ten widen
van Wight gevorderd was (I Maart), deelde Tromp het door de vlagofficie-
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ren vastgestelde plan aan de kapiteins mede, hen en hun yolk door het
hijschen van de witte vlag „vermaenende haer (h)eerlyck to gedragen", zooals den vorigen dag over het algemeen ook wel het geval was geweest, al
hadden weder sommigen hunner hun plicht niet gedaan.
De vijand, die zelf ook veel schade had geleden, maar, begunstigd door
westen en noordnoordwesten wind, de onzen van nabij gevolgd was, viel tusschen 10 uur en half elf 49), drie of vier mijlen ten zuidoosten van Wight opnieuw aan. Ditmaal werd „by vele kapiteins seer slecht afgemaeckt",
klaagt De Ruyter, die zich met de andere vlootvoogden weder dapper weerde en opnieuw zware schade Teed, totdat tegen zonsondergang de strijd
een einde nam. De Ruyter had ten gevolge van zijn zware schade zijn
schip niet meer kunnen besturen ; het moest op aanwijzing van Tromp worden gesleept door dat van kapitein Jan Duym. Het was den vijand ook ditmaal niet gelukt om door de halve maan der Staatschen heen te breken en
zich van de koopvaarders meester te maken, zelfs niet na zes hevige aanvallen ; verscheidene afgedwaalde of vluchtende koopvaarders en twee afgesneden oorlogsschepen vielen hem lien dag tocknog in handen, terwijl
andere koopvaarders slechts met moeite naar Havre konden ontsnappen.
Maar dadelijk na den slag bleek, dat men op Tromp's vloot nog slechts zeer
weinig kruit en lood meer over had na den langen zeetocht en de thans
geleverde zware gevechten. Uit het eenige nog voorhanden munitieschip
werd nog eenige voorraad gehaald en zuinig verdeeld ; maar de toestand
was hachelijk. Had de slag nog een paar uur geduurd, dan zou Blake de vloot
van Tromp denkelijk den verderen tocht hebben kunnen beletten en oorlogsschepen en koopvaarders zouden hem weerloos in handen zijn gevallen.
Op den 2den Maart moest toch nog een derde slag, thans bij Bevesier
(Beachy Head) tegen den achter de halve maan der onzen van nabij opdringenden vijandworden geleverd b 0). De strijd begon met een „furieusen" Engelschen aanval reeds vadr 9 uur. Twee uur later was op vele schepen, ongeveer de helft, op andere de schietvoorraad geheel op en een aantal kapiteins
nam met volle zeilen de vlucht, maar Tromp beval hen, door het lossen van
kanonschoten, dadelijk terug to keeren en zich met de koopvaarders, die zich
intusschen reeds naar alle kanten begonnen to verspreiden, binnen de halve
maan te scharen. Slechts 30 a 40 zijner schepen ongeveer waren nog in behoorlijken staat van tegenweer en boden, onder leidingwederom der dappere
vlootvoogden zelf den scherp aanvallenden vijand het hoofd, De Ruyter nog
steeds op sleeptouw achter kapitein Duym aan. Ofschoon in deze omstandigheden wederom enkele koopvaarders den vijand in handen vielen, kon deze
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geen enkel oorlogsschip vermeesteren en hield gelukkig na een laatsten algemeenen aanval af, een half uur voordat alle munitie op de vloot van Tromp
verschoten zou zijn geweest en de geheele vloot met de rijk beladen koopvaaiders ten eenenmale verloren. Tot ons geluk hadden de Engelschen van dezen
deerlijken toestand geen verrnoeden ; zij hadden zelf ook zeer veel schade
geleden en lieten de ankers vallen bij Grisriez, meenend, dat Tromp hen
onmogelijk kon ontsnappen langs de Fransche kust. Maar wat Blake en zijn
loodsen onmogelijk hadden geacht, gebeurde. Tromp bluschte zijn lichten
en ontsnapte werkelijk in de duisternis naar de Vlaamsche banken. Slechfs
een kleine Engelsche afdeeling fregatten, die reeds enkele koopvaarders hadden afgesneden en op veel meer buit hoopten, vervolgden nog in den
avond tot middernacht de Staatsche vloot. Blake had namelijk ook zoo
veal schade opgeloopen, dat hij het ongercleil achtte de Hollanders verder
langs de gevaarlijke Vlaams c- he banken na te jagen en naar de Engelsche
kust terugkeerde ; hij zelf moest zijn wond aan land laten verzorgen en bleef
nog twee maanden ernstig lijdend.
Zoo erg stond het intusschen met Tromp's vloot geschapen, dat ook
Evertsen en andere bevelhebbers hadden moeten verklaren geen kruit nosh
kogels meer te hebben. De schepen van De Ruyter en Pieter Florist. waren
bovendien op den laatsten dag geheel reddeloos geworden, terwijl een deel
van De Ruyter's 'bemanning op de Prosperous was achtergebleven en daar
door den vijand was gevangengenomen ; De Ruyter's schip had masten
noch zeilen meer en dreef „schaloes" onder voortdurende pogingen tot reparatie langs Calais, steeds door Duym voortgesleept, tot bij Duinkerken (3'
Maart). Wat er nog van zijn beide masten te zien was, viel nu ook overboord en hij riep, behalve Dujrn nog kapitein Mangelaer te hulp om „my
te treilen" (op sleeptouw te nemen), de kapiteins van zijn eskader vermanend, ,dat zij „haer nyet souden vervordeien naer huys te seylen sonder
des amyraels lagt". Zoo hield hij het nog vol, tofdat hij den 5den Maart
larigzaarri aan 17ij Nieuwpoort was gekom.eri en het riiet larger girig om
„see te houden", zonder zeilen en masten en met nauwelijks 20 bruikbare
rilitroien meer op een „stuk geschoten" schip, waaiop . thans ook de getieesmiddelen voor zijn 42 gekwetsten ontbraken. Den avond van dien dag
kwam hij gelukkig voor Vlissingen en spoedde zich naar zijn woning. De
andere schepen van de vlo'ot vielen grootendeels bij Goeree binnen, Pieter
Florist. met zijn eskader bij Taxel.
Groot was de roam, dien de Staatsche aanvoerders ondei de voortreffelijke leiding van den kalmen Tromp zich hadden verworven bij
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deze „roemvolle nederlaag" in den driedaagschen zeeslag, die den onzen in
het geheel minstens 12 oorlogsschepen, omstreeks 5o koopvaarders en omtrent 4.000 dooden en gewonden, waaronder 15 kapiteins, had gekost , 15oo
man waren door de Engelschen gevangengenomen. Tromp's „sonderlinghe
conduite ende couragie" werden ondanks deze zware verliezen alom geprezen, ook door de Engelschen zelf. De Staten-Generaal, die, gelijk het gansche
land, omtrent den afloop van den zeetocht in groote spanning hadden verkeerd, vereerden don ook de vier vlagofficieren met een aanzienlijke som
in geld, gouden ketens en eerepenningen en bedankten hen in warme bewoordingen voor hunne voor treffelijke diensten.
De Ruyter ontving, evenals Evertsen en ten slotte ook nog De With,
een gouden keten van 15oo caroli guldens ten geschenke. Evertsen en De
Ruyter, die totnogtoe geen eigenlijk staatstraktement hadden gehad, doch
bij afzonderlijke overeenkomst door de Admiraliteit van Zeeland voor hun
diensten waren betaald, ontvingen sedert bovendien van de Staten-Generaal met veel dankbetuiging een vast traktement, wat zou ingaan van
den datum hunner benoeming. Ook sommige kapiteins werden door de Admiraliteiten rijkelijk beloond voor hun manmoedig gedrag.
Wat De Ruyter betreft, hij werd den 28sten Maart door de Staten van
Holland plechtig ontvangen, „met een civiel complement" bedankt voor
zijn „goede ende getrouwe diensten", zijn „mannelycke dapperheit ende goede conduite" in „vier distincte rescontres". Hem werd tevens dringend „gerecommandeerd den dienst van 't Land by continuatie van zyn voornoemde getrouwigheid ende couragie in alle voorvallende gelegenheden ten beste
te betrachten". Men was blijkbaar niet gerust op zijn geneigdheid om het
land nog verder te blijven dienen 51).

3. Nieuwpoort
12

Juni 1653

HUTS gekomen, had De Ruyter zijn gezin vermeerderd gevonden
met de op 1 December 1652 geboren Margrytie 52), die een week
later was gedoopt 53).
Wederom heeft hij niet langen tijd in rust doorgebracht. Hij
aarzelde, na de thans door hem ontvangen bewijzen van erkentelijkheid,
ditmaal niet om onder den ook door hem bewonderden Tromp verder nog in
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's lands dienst te blijven, al was het dan nog steeds als „commandeer". Ook
onder De With Wilde hij wel dienen, mits hem een behoorlijk uitgerust schip
werd aangewezen. 29 April") vinden wij hem dan ook weder op de Schelde en
wel op het Zeeuwsche schip de Gecroende Liefde, kapitein Marcus Hartman, een schip van 36 stukken en 145 „eters", bestemd om onder Tromp
de Engelschen op de Noordzee te bestrijden. Hij zeilde lien dag met twee
andere Zeeuwsche schepen uit Vlissingen door de Spleet naar zijn viceadmiraal De With, die zijn eskader bij Schooneveld had bijeengebracht.
Tromp had, terwijl de Staten-Generaal dachten aan een blokkade van
de Theems, een domper op die groote verwachtingen gezet en onmiddellijk
na zijn terugkomst allereerst aangedrongen op onmiddellijk herstel der
zeer beschadigde vloot en een betere voorziening aan manschappen en
munitie. Reeds sinds het vroegere voorjaar hadden de Staten-Generaal besloten aan zijn aandrang, nog uit het Kanaal, om een nieuw te bouwen gros
in zee te brengen. Dit nieuwe gros zou door den thans geheel herstelden De
With in de Wielingenwordenverzameld en 25 a.30 schepen groot zijn, welke zoo
spoedig mogelijk zouden worden gebouwd en uitgerust en aan welker hoofd,
naar men hoopte, De With nog bij tij ds Tromp in het Kanaal zou kunnen versterken. Maar bouw en uitrusting waren slechts langzaam voortgegaan en
Tromp was reeds in de havens teruggekeerd, voordat alles klaar was, zoodat
toen besloten werd om, De With en het nieuwe gros alleen in zee te zenden,
waarbij De Ruyter als onderbevelhebber, en met het Joel om de Theems to
blokkeeren. De laatste, die, den 24sten in Den Haag gekomen, aan de voorbereiding van den nieuwen zeetocht had deelgenomen, kreeg, tegelijk met de
aanvaarding van dezen post (27 Maart), op zijn dringend verzoek verlof om
de bemanning van zijn schip met 25 of 26 man te vermeerderen en zooveel
zwaar metalen geschut aan te schaffen als hij noodig achtte.
De versterking zijner bemanning ging echter niet vlot, doordat er bij het
zeevolk weinig lust in den dienst viel op te merken, vooral met De With als
opperbevelhebber. De Ruyter klaagde verder over de te geringe gage voor
zijn matrozen. Ook de kapiteins hadden de grootste moeite om hen yolk bij
elkander te krijgen. Zoo kwam het, dat De With eerst io April met niet
meer dan 18 schepen, en dan nog alleen als konvooi voor een klein getal
koopvaarders, zee kon kiezen. Hij bracht toen de koopvaarders tot de Doggersbank, van waar zij, — wegens de Engelsche macht in het Kanaal was de
gewone zeeweg voor de koopvaart niet te gebruiken — om Schotland heen
den Oceaan zouden kunnen bereiken, en trachtte toen tevergeefs bij Scarborough en later voor de Theems Engelsche koopvaarders, kolenschepen of
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konvooiers onder den wal te vermeesteren en de voorgenomen blokkade tot
uitvoering te brengen. Maar van dit laatste kwam niets en 23 April verscheen hij weder bij Schooneveld, niet ver van de Wielingen, waar De Ruyter, in overleg met Tromp, intusschen volgens zijn last zijn schepen had
samengetrokken. Met De With, die nog steeds op de mogelijkheid der blokkade hoopte, zeilde hij nu den 3osten met omstreeks 6o schepen naar de
Maas, waar ernstige berichten over de bewegingen der Engelsche vloot hen
bereikten en, tot groote teleurstelling van De With, Tromp den 8sten Mei
zelf het opperbevel aanvaardde.
De groote vloot van 8o a zoo oorlogsschepen en 6 branders, die zich volgens de laatste besluiten der Staten-Generaal daar en bij Texel moest verzamelen, was niet veel beter uitgerust dan de vorige 55) ; integendeelTromp,
die met tegenzin het opperbevel van De With had overgenomen, klaagde,
dat zijn beste schepen in de vorige zeeslagen waxen vernield of gezonken,
dat vele kapiteins ongeschikt waren en hij, met „onlust" uitzeilende, de gevolgen voor rekening van de Staten liet.
De Ruyter, thans weder op het Witte Lam overgegaan, kwam met De
With's eskader den iiden op het rendez-vous bij Texel aan. Daar lagen
meer dan 200 koopvaarders te wachten, die Tromp's vloot naar Schotland
zou geleiden ten einde benoorden Schotland om hunne bestemming to bereiken. Tromp had van de Staten-Generaal in opdracht om daarna de, volgens
de hun toegezonden aanwijzingen op de thuisvaart allengs bij de Shetlands
bijeengekomen koopvaarders veilig naar huffs te brengen. Ook ditmaal dus
was beveiliging der scheepvaart het doel der expeditie. Tromp zeilde dus
met 8o oorlogsschepen, 8 Oostinjevaarders en ruim 200 Westvaarders den
i4den de Noordzee in ; de oorlogsvloot was lang niet zoo groot als hij en
zijn vlagofficieren hadden gewenscht en er was intusschen bericht ontvangen, dat een groote Engelsche scheepsmacht uit Duins ook in de Noordzee
was verschenen. Dit was waar : de Engelschen waren naar onze kust gezeild en hadden gehoopt, :Tromp nog voor liens vereeniging met De With
bij Texel te verrassen ; maar de beide vloten zijn elkander op den ',Oen en
i5den Mei voorbijgezeild zonder elkander te bemerken.
De vijf eskaders, die den I7den Mei in zee werden geformeerd, in het
algemeen volgens de Admiraliteiten, onder Tromp, Evertsen, De With, De
Ruyter en Pieter Florist. 56), brachten de uitzeilende koopvaarders toen
langs de Deensche en Noorsche kust den 2sten Mei behouden tot ten
noorden van Hitland, waar men echter geen thuisvarende koopvaarders
aantrof ; die waxen reeds op weg naar de vaderlandsche havens, zoodat
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Tromp wederom langs de Deensche en Noorsche kust voer om ze alsnog in
te halen. Den 29sten kwam hij voor Texel. De meeste koopvaarders waxen
echter toen al veilig binnen.
Bij Texel vernam Tromp, dat een Engelsche vloot van 8o schepen zich
slechts enkele dagen te voren daar had vertoond. Hij besloot haar nu te
goon opzoeken. De Ruyter, die den 3osten Mei met De With ook voor Texel
was gekomen, moest daar, terwijl hij met De With op het dek van Tromp's
admiraalsschip op en neder wandelde, getuige zijn van een heftig tooneel
tusschen den opperbevelhebber en De With, die, tegen zijn gewoonte, met
„patientie" de scheldwoorden : hondsvot, maffert, blauwboekmaker in
ontvangst moest nemen, al betuigde hij in zijn journaal: „cat my langer
verveelt". Ook Tromp was een driftig heer, die het reeds lang op De With
gemunt had. De Ruyter zegt zelf niets van dit tooneel, dat wij alleen uit
De With's eigen journaal kennen.
Begin Juni was Tromp, thans bevrijd van de lastige zorg voor te begeleiden koopvaarders, weder voor de Maas. Hij zeilde vervolgens dwars de
Noordzee over naar Noord-Voorland, daarna langs Dover en de Hoofden,
steeds ioekend naar de Engelsche scheepsmacht en ook hopend op het bemachtigen van Engelsche koopvaarders, die, naar hem bericht was, daar
onder bescherming van de oorlogsschepen moesten liggen. De vijandelijke
vloot was werkelijk aan de Hollandsche kust geweest en daarna naar de Engelsche teruggezeild. Tromp hoopte nu haar, volgens het telkens weder opgenomen plan, hetzij bij Duins hetzij in den mond van de Theems to overvallen. Maar dit mislukte alweder : hij vond bij Duins niet meer dan drie koopvaarders en wisselde eenige schoten met de Engelsche forten op de kust. Van
visschers vernemende, dat de Engelsche vloot weder naar de Vlaamsche kust
was vertrokken, zette hij den Oen Juni koers naar de Vlaamsche banken
maar vond er den vijand niet, evenmin bij Duinkerken en Noord-Voorland.
Eerst den I2den stootten de vloten bij de Gabbardbanken aan de Engelsche kust op elkander en vingen tegen den middag den strijd aan 57). De
Engelsche vloot, thans zoo schepen met 380o kanonnen en i6.000 man
sterk, niet geleid door den nog aan zijn wonden lijdenden Blake maar door
diens medebevelhebbers Monck en Deane, van wie de eerste, die in den
landoorlog opgegroeid was, nog niet als een goed zeeman bekend stond, gewoonlijk ten eenenmale van de beslissingen van zijn medebevelhebbers afhankelijk was en zich gereedelijk daaraan onderwierp en de laatste ook al
geringe ervaring in zeezaken had, was, wat het getal betreft, ongeveer even
groot als de Staatsche, die evenveel schepen met 31oo kanonnen en 115oo
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man telde. Maar de Engelsche schepen waren ook ditmaal zwaarder en talrijkerbemand. Monck, die dus in afwachting van Blake, niettegenstaande zijn
ziekte bezig met het gereed maken van versterkingen in den mond van de
Theems, feitelijk het bevel voerde met Deane, Penn en Lawson als onderbevelhebbers, had zijn vloot in een sterk gebogen linie geschaard en begon omstreeks II uur den aanval, waaraan Tromp's vloot krachtig weerstand bood. Omstreeks twee uur moest de vijand afdeinzen. Deane was toen
reeds gesneuveld aan boord van de Resolution, waar hij, vlak naast Monck
staande, door een kanonskogel vaneen werd gereten. Monck wierp koelbloedig zijn mantel over het lijk en wist zoo een bij de zijnen opkomende paniek
te bezweren. Omstreeks een uur later werd het gevecht door Monck hernieuwd ; het duurde tot den donkey, toen Tromp naar de zijde van Nieuwpoort week. De „groote disorder" bij de Staatschen, bij wie weder verscheidene kapiteins hun plicht slecht deden en zich lafhartig betoonden,
wekte weder verontwaardiging, ook bij De Ruyter, die zelf dapper had
gestreden maar daarbij al zijn munitie had verschoten.
In den vroegen morgen van den volgenden dag 59) bleek het wederom
met de munitie op de vloot van Tromp slecht gesteld, onder anderen op de
schepen van De With en De Ruyter zelf, zoodat het, naar dezen verklaarden, niet mogelijk zou zijn om nog een geheelen dag den strijd vol te houden. De aanstonds bijeengeroepen krijgsraad besloot dus om wel een aanval
te wagen, maar, als deze niet gelukte, dadelijk naar de Wielingen terug te
keeren en daar nieuwen voorraad munitie in te nemen. De Engelschen, intusschen door de komst van Blake met verscheidene schepen aanzienlijk versterkt maar ook niet over veel munitie beschikkend, waren opgesteld in een
halve maan. Een onverwachte windstilte belette de Staatsche vloot, welker
schepen vex uiteengedreven waren, de Engelschen met hare gansche macht
aan te vallen. Tromp zelf, licht aan het hoofd gewond, terwijl de Brederode dreigde te zinken, geraakte een oogenblik in groot gevaar van omsingeld en gevangengenomen te worden door een aantal op hem toegeschoten
Engelsche schepen. De Brederode werd zelfs door Penn geenterd, maar
Tromp wist de reeds op zijn schip overgekomen Engelschen door in brand
gestoken kruit weder van zijn dek te verjagen. De With, Evertsen en De
Ruyter kwamen toen nog bijtijds te hulp en wisten hem van zijn vijanden
te bevrijden. Minstens zeven Staatsche oorlogsschepen waren echter reeds
in dezen strijd verloren gegaan.
Maar nu begon het gebrek aan munitie zich bij de Staatschen zeer emstig te doen gevoelen en Tromp gaf dus, volgens de gemaakte afspraak, het
7
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sein tot den aftocht langs de Vlaamsche kust naar delWielingen. Gedurende Bien aftocht ontstond er op zijn vloot weder groote wanorde, waartegenover Tromp, Evertsen, De With en De Ruyter en enkele anderen, zich wanhopig „in defensye defendeerende", hun best deden om te redden, wat er
nog te redden was. Langs de Vlaamsche banken werd de aftocht voortgezet, lang bemoeilijkt door Blake en Monck, die weinig schade hadden geleden maar zich met hun groote schepen niet tusschen de banken durfden
wagen, en met verlies van nog meer schepen, waaronder 5 ten gevolge van
aan elkander vastraken, totdat de Wielingen en vervolgens de Schelde gelukkig werden bereikt. De Ruyter is toen blijkbaar haastig naar Vlissingen
gegaan, want zijn journaal is niet met de gewone formule afgesloten. Andere schepen redden zich naar Goeree en Texel. Het verlies aan schepen was
te stellen op 20, dat aan manschappen op ongeveer 3000, waarvan de helft
aan gevangenen op de genomen schepen, de andere helft aan dooden en
gewonden ; de Engelschen hadden Been enkel schip verloren en slechts ongeveer 35o dooden en gewonden.
De Staatsche vlootvoogden waren ten diepste verontwaardigd, omdat
de Staten-Generaal, niettegenstaande hunne waarschuwende betoogen reeds
lang to voren, hen met een zoo slecht uitgeruste vloot in zee hadden gezonden. Zij protesteerden gezamenlijk en ieder afzonderlijk tegen zulk een onverantwoordelijke handelwijze. De Ruyter 59) verklaarde ronduit, „dat hij
niet van meening was weer in zee to gaan, tenzij de vloot met meer en beter
schepen dan totnogtoe gebruikt waren, werd versterkt". De With liet zich
niet minder scherp uit : „de Engelschen zijn nu meester van ons en diensvolgens van de zee." Allen te samen betuigden, dat de Staatsche vloot wel
3o schepen telde, die zwakker dan de Engelsche schepen waren, en dat de
Engelschen daarentegen er wel 5o bezaten, waarvan het minste beter was
dan Tromp's Brederode, het prachtschip van de Staatsche vloot. Zij eischten voor het vervolg nogmaals betere, zwaardere schepen, zwaarder geschut en meer yolk, zorg voor voldoende munitie, hooger bezoldiging voor
de matrozen, wien, als zij zeilree lagen, een maand soldij moest worden beloofd, eindelijk bij iedere Admiraliteit en bij iedere directie eenige goed bezeilde en ruime fluitschepen, met water en bier in reserve, om zich daarvan
te bedienen, als de vloot in zee was.
Inderdaad beheerschten nu de Engelschen, bij wie Blake zich wegens zijn
ziekte niet meer beyond, het opperbevel aan Monck latend, op hunne beurt
de Noordzee en bedreigden voortdurend de Hollandsche kust, die feitelijk
geblokkeerd werd, met een landing, gelijk de onzen onder Tromp dit in het
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begin van den oorlog hadden gedaan op de Engelsche kust bij de Theems.
Zij achtten, zegt een pamflet 60), de Hollanders en Zeeuwen „als honden en
katten". Zoo zelfs was de toestand, dat het hoogst moeilijk werd geacht om
de deelen van de bij Zeeland, Goeree en Texel nieuw uit te rusten vloot te
vereenigen zonder ieder voor zich met de op de kust kruisende Engelschen
een ongelijken strijd te wagen. Ook de kustvisscherij, laat staan de haringvangst en de Groenlandvaart, moesten den geheelen voorzomer stilstaan.
De Sontvaart moest eveneens worden gestaakt en het ontbreken van toevoer van granen uit Rusland en Polen dreigde bier te lande met hongersnood, terwijl de handel op Frankrijk, de Middellandsche Zee, Oost- en
West-Indie ook al stillag wegens de volstrekte onmogelijkheid om het
thans geheel afgesloten Kanaal of zelfs den noordelijken handelsweg om
Schotland of de Shetland-eilanden heen te volgen. Het was de tijd, toen
binnen het van alien handel en zeevaart beroofde Amsterdam het gran op
de verlaten straten groeide.
Diepe verontwaardiging ontstond bij dit alles in den lande tegen de
Staten-regeering, die de verantwoordelijkheid voor een en ander had te
dragen. Oproer dreigde aan alle kanten en opnieuw klonk alom de roep om
een „eminent hoofd", om de verheffing van den jongen Oranje onder voogdij eener krachtige, tot leiding in staat zijnde persoonlijkheid, als hoedanig
vooral werd gewezen op graaf Johan Maurits van Nassau, den befaamden Braziliaan, of op den minder populairen en minder bekwamen graaf
Willem Frederik, stadhouder van Friesland en Groningen. Met moeite bedwongen de Staten van Holland en Zeeland de in hunne provincien zoo
ernstig dreigende gevaren voor hunne regeering zelve en deden wat zij konden om onder leiding van Tromp en diens medeaanvoerders den toestand
van de vloot zoo spoedig mogelijk te verbeteren.

4. Terheiden
Io Augustus 1653
EN onhoudbare toestand — men mag gerust van een Engelsche
blokkade spreken, waartegen de kust met alle middelen in staat
van verdediging werd gesteld — duurde nog in den voorzomer
voort. Al bleven weldra alleen een paar vijandelijke eskaders voor
Texel en Bing Monck tegen half Juli tijdelijk met het Bros zijnervloot naar So-
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lebay om er zijn schepen schoon to maken, zijn door ziekten zeer verzwakte
manschappen to laten uitrusten en zijn voorraden aan to vullen, de vereeniging der gescheiden deelen van de herstelde Staatsche vloot bleef een zeer
moeilijk vraagstuk. Tromp in de Maas, De With te Amsterdam en De Ruyter
te Vlissingen deden hun uiterste best om hunne verschillende eskaders uit
te rusten, al hadden zij daarbij opnieuw te klagen over gebrek aan manschap, zoodat men eenige honderden soldaten op de vloot moest plaatsen, en
gebrek aan voorraden, over slechte discipline, to kleine schepen en niet al te
energieke medewerking der ieder op zichzelf werkende Admiraliteiten, die
veel kostelijken tijd lieten verloren gaan. De Ruyter wist zich met een nieuw
soort van donderbussen to voorzien, waaruit vuurpijlen konden worden geschoten 61). Allereerst moest de vijand van de kust worden verdreven en
moesten de zeegaten weder worden geopend voor den handel. En dat kon,
meenden Tromp en de zijnen, alleen geschieden met de geheele vereenigde
vloot van den Staat. Maar de voorbereiding daarvan kostte tijd en de maand
Juli verliep, alvorens men gereed was. Ook toen nog betuigde Tromp zijn
beduchtheid wegens de onvoldoende toestanden op de vloot.
Eindelijk dan kon hij op 4 Augustus 1653 met in het geheel 85 schepen
en 5 branders de Wielingen uitzeilen 62). De Ruyter, weder op het Witte
Lam 63), was 2 Augustus met het Zeeuwsche eskader uit Vlissingen voor
Zoutelande bij hem aangekomen om „met den eersten te vertrecken ten
dyenste van ons lyeve vaderlandt", met welks droevig lot hij zeer begaan
was en waarvoor hij, hoewel nog steeds niet in vasten krijgsdienst, nogmaals zijn leven Wilde wagen. Bij Schooneveld lag ook hij den 4den voor
anker met het Bros van Tromp's vloot, die, de eskaders van Maas en Zeeland gelukkig vereenigd hebbend, thans eenige uitvarende Oostinjevaarders en andere koopvaarders een eindweegs zou konvoieeren.
De vloot zou allereerst dicht langs de Hollandsche kust naar Texel
varen om zich met de daar liggende 26 schepen en 4 branders onder De
With te vereenigen. Men zou dan gezamenlijk 112 schepen met 3450 kanonnen en 13.000 man sterk zijn. Bij Scheveningen gekomen, zou Tromp nog
met de Staten-Generaal raadplegen. De Staatsche vloot zou dus ongeveer
even talrijk zijn als de Engelsche, die thans onder Monck en Lawson —
Blake was nog steeds ziek — weder voor Texel was gekomen en meer dan
zoo schepen telde met 4000 kanonnen en 17.000 man. Ook nu waren de
Engelsche schepen echter grooter en zwaarder gebouwd. Toen De With
zwarigheid maakte om tegenover een zoo sterke overmacht met zijn eskader het Marsdiep te verlaten, besloot Tromp, die den Eden voor de Maas
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was gekomen, thans dadelijk langs de kust op te zeilen om de Engelschen
van voor het Marsdiep weg te lokken en zoo aan De With de gelegenheid
te geven om uit te gaan.
Inderdaad verliet de vijand nu de kust voor Texel en ontmoetten de
vloten van Monck en Tromp elkander den 8sten voor Katwijk en Noordwijk
omstreeks 4 of 5 uur in den middag 64). Een kort gevecht ontstond, dat
eerst om 6 uur algemeen werd en tot den donker duurde. Slechts de Engelsche voorhoede kwam in actie, terwijl Tromp zuidwaarts aanhield om
Monck van De With's eskader af te trekken en zoo dezen gelegenheid te
geven, zich met hem te vereenigen. Het gevecht was scherp genoeg, o. a.
liepen De Ruyter en Evertsen daarbij belangrijke schade aan twig en zeilen
op. Het bleef ditmaal echter bij een hevig schieten op een afstand. In den
nacht gelukte het Tromp om Monck voorbij te komen en noordwaarts te
stevenen ten einde De With's eskader te ontmoeten, dat voorzichtig Texel
had verlaten en thans zuidwestwaarts aanhield.
Den volgenden dag werd met harden wind opnieuw ongeveer voor
Scheveningen eenigen tijd uit de verte met Monck gestreden ; maar Tromp,
die ditmaal vooral zelf in gevecht kwam, trok zich na een uur weder noordwaarts terug. Hij wenschte geen algemeen gevecht uit te lokken, voordat
het reeds in zicht zijnde eskader van De With hem had bereikt, wat tegen
zonsondergang eindelijk het geval was. De With's komst en het opkomende
slechte weder deden de Engelschen „wyken soo haest sy onse vlote gewaer
werden". Thans was men sterk genoeg, zoo meende ook De Ruyter den
volgenden dag, om „een goede fyktorye to bevechten tegen onse moetwillige
(overmoedige) vijanden".
Den ioden Augustus, dwars voor de Maas, vijf mijlen van de kust bij Terheiden, waarheen de noordwestenwind de beide vloten had gedreven, greep
Tromp eindelijk met zijn thans vereenigde macht de Engelsche vloot aan 65) .
De Ruyter vormde den uitersten linkervleugel van de door Tromp gevormde uitgestrekte linie, Evertsen den middeltocht, Tromp den rechtervleugel, terwijl De With en Pieter Florist., midden tusschen De Ruyter en
Evertsen, aan de lij van de Engelschen lagen. Tweemaal „passeerden", na
een schietgevecht op grooten afstand in den vroegen morgen van 6 uur af,
de vloten elkander zeer dicht onder een hevig gevecht, sours van boord tot
boord. Monck had bevolen, dat men geen prijzen zou trachten te nemen
maar den vijand zou trachten te vernielen en geen kwartier zou geven: de
Engelsche opperbevelhebber Wilde door dezen slag den oorlog zoo mogelijk
beslissen. Bij de eerste maal werd het schip van Evertsen, dat reeds lek
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was, zoo beschadigd, dat hijzelf, gewond, zich naar Goeree moest laten
wegsleepen ; drie andere schepen van zijn eskader volgden hem. Het werd de
bloedigste slag van den geheelen oorlog en ooggetuigen vermelden, dat de
zee over een groote oppervlakte rood van bloed zag en menschelijke
lichaamsdeelen overal ronddreven.
Omstreeks II uur werd, helaas, Tromp zelf door een musketkogel doodelijk getroffen. Zijn kapitein, Kortenaer, riep aanstonds de vlagofficieren
door de roode vlag aan boord van het admiraalsschip ; De Ruyter alleen
blijkt het to hebben gezien, al vermeldt zijn journaal dit niet, dat blijkbaar
tijdens den strijd onvolledig bijgehouden is ten gevolge van het groote gevaar, waarin zijn eigen schip zich weldra beyond. De With en Pieter Florisz.
hebben blijkbaar het sein niet opgemerkt en Evertsen, de door de StatenGeneraal aangewezen opvolger van Tromp, was, zooals wij zagen, niet meer
aanwezig. De Ruyter, die, naar hij aan Hare Hoog Mogenden geroerd
schrijft, „den nobelen Heer Admirael tot myn groot leedwezen in zyn hutte
doodt vond liggen" 66), schijnt Kortenaer to hebben gelast om de admiraalsvlag ook verder nog te laten waaien, ten einde paniek in onze vloot te
voorkomen. Maar reeds vluchtten verscheiden kapiteins uit de linie weg.
De Engelschen, met hun zooveel zwaarder geschut, waren bij dit snort
van gevecht alleszins in het voordeel. Nog tweemaal passeerden de beide
vloten elkander ; vooral de Staatsche vloot, die het voordeel van den
wind verloren had, Teed daarbij weder zware verliezen, terwijl nu natuurlijk
de leiding van den slag aan onze zijde, die eigenlijk van Evertsen of van De
With had moeten komen, zoogoed als ontbrak, daar aan De With met Tromp's
sneuvelen en Evertsen's aftocht niet bekend was De Ruyter, die nog bij het
vierde passeergevecht met zijn zeer beschadigd schip dapper had medegestreden, had het zwaar to verantwoorden ; van zijn bemanning van 15o man
waren toen reeds 43 „morsdoodt" en 35 gekwetst ; hij verloor ten slotte zijn
fokkemast en groote steng en had nog slechts enkele kogels en zeven eaten
kruit over. Ook hij liet zich nu wegsleepen door het schip van Claes Allertsz., en wel naar de Maas tot voor Den Briel. Dit verlaten van den slag is
hem zeer ten kwade geduid. Sommigen meenden, dat hij veeleer op een
ander schip had moeten overgaan, maar hij verklaarde, dat dit hem onmogelijk was geweest : hij had dan op een vijandelijk schip moeten overgaan,
d. i. zich overgeven.
Terwijl een 25-tal kapiteins zuidwaarts afzakte naar de Maas en Goeree,
hielden anderen bij dit alles den hopeloos geworden strijd nog dapper vol.
De With trachtte de wijkenden to vermanen om stand to houden ; maar toen
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dit niet gelukte, gaf ook hij omstreeks 3 uur kamp en hield noordwaarts af,
tot ongeveer 6 uur vervolgd door den vijand, die zelf ook veel geleden had en
zich op de Hollandsche kust niet buiten gevaar achtte.
Pieter Florisz. week, met in het geheel 15 schepen, eveneens in de richting van Texel, gevolgd door een groot deel van Tromp's eigen eskader,
terwijl andere schepen daarvan op eigen gelegenheid zoo snel mogelijk naar
de Maas en Goeree vluchtten. Minstens twaalf schepen gingen in den slag
verloren en 24 werden zwaar beschadigd, meer dan i000 dooden, i000 gewonden en i000 gevangenen waren er te betreuren. Maar de overwinnaar
had ook veel schade geleden en had aan het einde van den slag gebrek aan
munitie en victualie. Hij moest daarom, na De With tot bij Wijk aan Zee
te hebben vervolgd, de Hollandsche kust verlaten om in zijn havens zijn
vloot te herstellen, die omstreeks 1200 dooden en gewonden had te betreuren doch slechts een pear schepen had verloren.
Zoo was dan toch het doel van Tromp bereikt : de hinderlijke Engelsche
blokkade was geeindigd. Maar het zware verlies door den dood van den
grooten admiraal maakte atom grooten indruk en gaf aan den slag het
karakter eener buitengewoon zware nederlaag, nog meer dan de zware verliezen of het onloochenbare feit, dat de Staatsche vloot vluchtend hare
havens had moeten opzoeken. „De lauwren zyn te flier, die wy met Tromp
betalen," klaagt de dichter Jan Vos, met die laurieren doelend op het door
diens dood in de schaduw gestelde voordeel van het eindigen der blokkade.
Doch nog leefde, naast Evertsen en De With, De Ruyter „zonder schroom" 68
wiens roemvolle laden in dit jaar in menig volksliedje zoowel als in de deftige verzen onzer dichters vermeld worden.
Kort na den slag zijn Evertsen en De Ruyter op last der Staten-Generaal den nden langs de thans vrije kust op een galjoot naar De With voor
Texel gevaren, op gevaar af van schepen der Engelsche vloot tegen te komen en in handen van den vijand te vallen. Zij vonden er De With met
het grootste deel der vloot, nog 84 schepen in het geheel. Maar er ontstond
weder ernstig verschil tusschen de beide Zeeuwsche bevelhebbers en De
With over het beleid in den gehouden slag, met name over hun zich terugtrekken. Evertsen en De Ruyter gingen daarom aanstonds naar Den Haag
terug en deelden den 'Oen aan de Staten-Generaal hunne bevindingen
mede, waarop de Staten hun in vleiende bewoordingen dank brachten voor
hun „aengewende debvoiren, goed beleit, directie ende manlycke couragie", hen verzoekend, daarmede voort te gaan en hun een waardige belooning in uitzicht stellend. Hun verlaten van de vloot tegen de gewoonte
,
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in om in zulke gevallen op een ander schip over te gaan vond op grond der
door hen afgelegde getuigenissen gereede verklaring. Op hun beleid is dan
ook verder geen aanmerking gemaakt. Ook in Zeeland werd aan De Ruyter
door de Staten in hunne zitting van den 25sten, na het aanhooren zijner
rapporten over de laatstelijk geleverde gevechten, hartelijk dank gebracht.
De Ruyter verklaarde zich dan ook bereid om nog larger in dienst to blijven ; maar hij verzocht instantelijk niet in aanmerking te komen voor een
nieuwe benoeming, waarvoor hij meende te moeten vreezen, namelijk die
van „chef to vlote" van de thans voorgenomen expeditie naar „het Oosten"
d. i. naar de Oostzee, waarvan hij „meerdere inconvenienten" vreesde,
blijkbaar met betrekking tot De With en Evertsen. Men zeide hem toe, hem
„van die charge" te zullen ontheffen en hem bij die expeditie alleen „als
tweede persoon" t& later gebruiken. Daartoe zou hij volgens den reeds verstrekten last der Staten-Generaal zich zoo spoedig mogelijk, met zooveel
schepen en yolk als doenlijk was, uit Vlissingen naar Texel begeven om
zich daar bij de vloot van De With te voegen.
Hij heeft op den 5den September de plechtige begrafenis van Tromp in
de Oude Kerk te Delft bijgewoond en daar, volgens gewoonte, met Johan
Evertsen, Pieter Florist. en den commandeur Gideon de Wildt de slipper
van het kleed over de lijkkist vastgehouden.
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Iv. Met De With om de Oost
Naj aar 1653
A den slag bij Terheiden was niet Evertsen, die eigenlijk van
rechtswege Tromp had moeten opvolgen, maar De With tijdelijk
met het opperbevel over de vloot belast. De laatste kreeg (16
Augustus) inderdaad bevel om de talrijke Oostvaarders, die in de
havens lagen, naar de Oostzee te konvooieeren, de wegens de blokkade in
Noorwegen en de Sont aanwezige thuisvaarders veilig naar het vaderland
te brengen en de mogelijk nog in zee rondzwervende en op onze koopvaarders loerende Engelsche fregatten uit die wateren te verdrijven. Eerst in het
begin van September was De With in staat om aan dit bevel te voldoen.
Hij zeilde den I2den September met 43 oorlogsschepen en meer dan 400
koopvaarders uit Texel naar het noorden, vergezeld door de onder hem gestelde commandeurs, Pieter Florisz. en De Ruyter.
Deze 69) was, na slechts een paar dagen verlof te Vlissingen, reeds den
29sten Augustus weder van daar naar Texel vertrokken, ook in verband
met „eenige misverstanden by den vice-admirael De With okenomen
ende qualyck geduydt", denkelijk weder het verschil van opvatting om.
trent zijn heengaan uit den slag bij Terheiden. Die „misverstanden" blijken
spoedig opgelost te zijn en, nadat De Ruyter De With bij de voorbereiding van den tocht terzijde had gestaan, was hij weder naar Vlissingen
teruggekeerd en vervolgens van daar den ioden September op het schip
't Huis te Kruiningen voor Huisduinen en Texel gekomen, vergezeld door
zijn vrouw, die hem den volgenden dag heeft verlaten 7°). Als vlootpredikant hadden de Staten van Holland hem op zijn verzoek Paulus Vezard,
predikant te Ritthem op Walcheren, medegegeven met de instructie om
dezen op zijn schip te huisvesten, „opt eerlyckste te herbergen ende tracteren in deselve cajuite" en hem in zijn ambt „te assisteren ende te handhaven" 71). De Ruyter stelde er steeds hoogen prijs op een predikant bij
zich aan boord te hebben, die de geestelijke belangen zijner bemanning had
te behartigen, iederen Zondag een „predicasye" to houden en nu en dan het
Avondmaal te bedienen. Reeds op zijn eerste zeetochten in dezen oorlog
had hij een predikant, maar thans voor het eerst hooren wij diens naam.
Ook. de Engelschen waren onder Monck en Lawson weder in zee, ten
7*
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geleide van een aantal koopvaarders en tot hervatting van de blokkade der
Hollandsche kust. De With had dan ook geaarzeld om met zijn veel zwakkere macht uit te gaan. Monck wendde zich werkelijk weder naar de Hollandsche kust ; maar hij ontmoette de vloot van De With niet en keerde
terug naar Yarmouth, daar ook hij ditmaal ernstig te kampen had met onwil zijner bemanningen, met geldgebrek en onvoldoende uitrusting. Zoo
kon De With ongehinderd zijn tocht om den Oost beginnen en waagde het
reeds den eigen dag van zijn vertrek bij het Vlie 5o voor Brazilie, WestIndie, Frankrijk en Spanje bestemde koopvaarders om de Shetlands heen to
zenden. Langs de „Neuse" (Lindesnaes) aan de zuidoostpunt van Noorwegen
bereikte hij zelf met zijn vloot den I7den kaap Skagen, waar het rendezvous
was bepaald voor de koopvaarders, die uit Noorwegen en de Sont onder zijn
vlag zouden komen. De hem beloofde aanzienlijke versterking zijner scheepsmacht bleef intusschen nog uit evenals de aanvulling van munitie ; maar gelukkig vertoonde de Engelsche vloot zich aanvankelijk nog niet op zijn weg.
Tusschen kaap Skagen en de Noorsche kust bij Mard6 (Mandal) bleef
De With voorloopig kruisen onder dikwijls onstuimig weder, totdat half
October eindelijk eenige versterking uit het vaderland aankwam. Hij zeilde
toen met ruim 200 koopvaarders uit de Sont weder naar de Neuse, waar hij
met nog 33 oorlogsschepen onder den Amsterdamschen commandeur Willem van der Zaen versterkt werd. Met zijn thans 76 oorlogsschepen en meer
dan 400 koopvaarders, waarbij eenige rijk beladen Oostinjevaarders, die
lang in de baai van Bergen in Noorwegen op konvooi hadden gewacht, zette
hij den 25sten koers langs Doggersbank naar Texel, dat hij den 5den November in het zicht kreeg. De koopvaarders vielen in Texel en het Vlie binnen, zoodat het doel van den tocht ten voile bereikt scheen.
De vloot bleef op bevel der Staten-Generaal nog buitengaats, hoewel
De With ernstig zijn beklag deed over nijpend gebrek aan victalie en, toen
de victalieschepen eindelijk gekomen waren, wegens de hooge zee, in de onmogelijkheid verkeerde om zijn vloot behoorlijk daaruit te voorzien. Hij
wees op het gevaar van Novemberstormen, die inderdaad den 9den, ioden
en mien als ware orkanen loskwamen 72), gelukkig echter nadat een deel
zijner vloot reeds binnen was geloopen. Zijn overige schepen hadden
door die stormen zwaar te lijden : niet minder dan 14 hunner en verscheiden koopvaarders verdwenen met hunne bemanningen in de golven, 23
vaartuigen dreven na den storm masteloos en hulpeloos rond. De Ruyter
swam er nog vrij goed af, al verloor hij twee ankers en een paar kabels en al
verkeerde hij herhaaldelijk in groot gevaar 73). Den ganschen winter was er
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in deze omstandigheden geen sprake meer van om de vloot weder te doen
uitzeilen, evenmin trouwens als bij de Engelschen, die ook door dezelfde
stormen veel hadden geleden. Slechts enkele schepen bleven beschikbaar
om thuisvarende koopvaarders in de Noordzee op te vangen.
Daarmede was de taak der vloot zoogoed als afgeloopen, want in den
winter begonnen ernstige vredesonderhandelingen en de vrede was nabij,
toen de vloot in het voorjaar gereed was om opnieuw uit te zeilen.

V. Vice-admiraal van Holland en West-Friesland— Vrede
NTUSSCHEN had er in de vlootzaken een groote verandering
plaats gehad. Het werd terwille van de eenheid noodzakelijk geacht
om aan het hoofd der vloot vanwege de Staten-Generaal een bekwaam opperbevelhebber als luitenant-generaal to plaatsen. Maar
de dappere doch niet zeer beleidvolle Johan Evertsen werd, ook als Zeeuw,
door de Staten en Admiraliteiten van Holland wederom niet gewenscht en
De With was zoo gehaat, dat vele bevelhebbers zich opnieuw ronduit ongezind verklaarden om onder hem te dienen en het scheepsvolk zich daartoe
evenmin bereid toonde. Van commandeur De Ruyter, die het met de With
over het algemeen wel vinden kon, was ook ernstig sprake. Men heeft er een
oogenblik aan gedacht om hem met Evertsen en De With afwisselend het
opperbevel van uit to zenden vloten toe tevertrouwen. Maar ook dit plan liet
men wijselijk waxen, al was het slechts als een voorloopig redmiddel bedoeld
de begeerde eenheid in de vlootleiding zou daarbij geheel zoek zijn geraakt.
Wat De Ruyter betreft, deze was bovendien niet eens in vasten dienst van den
Staat. Zoo kwamen de Staten van Holland ten slotte tot de keuze, als luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland, van een aanzienlijk militair
bevelhebber te lande, evenals in Engeland het geval was geweest, toen de
landofficieren Monck en Deane, zij het dan tijdelijk onder den ervaren
Blake, op de vloot waren aangesteld. De gekozene was Jacob van Wassenaar, heer van Obdam, kolonel van de Staatsche ruiterij en gouverneur
van Heusden, die den 22sten zijn benoeming aannam en daarna ook door
de Staten-Generaal tot opperbevelhebber van de geheele Staatsche vloot,
zij het dan nog slechts voorloopig, werd aangesteld.
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Den 27sten werd bovendien door Holland besloten om commandeur
De Ruyter, zoodra deze uit het Noorden terug zou zijn, te verzoeken om
zich, als Obdam met de vloot in zee zou steken, zich op diens schip te vervoegen om als „assistent", — dus weder zonder bepaalden rang — van den
nieuwen vlootvoogd op to treden en hem van „raad" en „hulp" to dienen ; behalve De Ruyter zou ook kapitein Cornelis Adriaensz. Cruik den onervaren
Obdam ter zijde staan 74). Evertsen en De With zouden in rang dadelijk na
Obdam komen. Maar De Ruyter weigerde pertinent om op deze wijze te
dienen. Hij begeerde blijkbaar de verantwoordelijkheid van zulk een post
niet te dragen.
Zes weken later (8 November) werd door de Staten van Holland verder
besloten, ten einde een geregelde uitrusting der vloot te bevorderen, om bij
ieder der drie Hollandsche Admiraliteiten een vasten vice-admiraal en een
vasten schout-bij-nacht aan te stellen. Voor de Admiraliteit van Amsterdam werd tot vice-admiraal commandeur De Ruyter gekozen. Nadat hij
den 2isten November in de vergadering van Holland omstandig rapport
had gedaan van de lotgevallen zijner laatste expeditie met De With naar
het Oosten en door de Staten wederom ten zeerste voor zijn diensten was
bedankt, werd hem die benoeming medegedeeld.
De commandeur weigerde echter haar aan te nemen zonder nader
beraad, waarop hem werd toegestaan zich aanstonds naar Zeeland, welke
provincie hij totnogtoe gediend had, te begeven om zich met de zijnen
en eenige hem bekende invloedrijke deskundige personen te beraden. Na
eenige dagen van overweging verzocht hij schriftelijk (2 November) van
de nieuwe task verschoond te blijven, omdat hij, „na zooveel zwervens"
op den leeftijd van 47 jaren gekomen, nu toch werkelijk rust wenschte
te nemen, gelijk hij lit ook bij vroegere gelegenheden reeds herhaaldelijk
had verklaard. Maar de Staten van Holland hielden aan en 9 December 75)
zonden zij hem opnieuw een dringend en hoogst vereerend schrijven, waarbij zij „overwegende, dat de deugd geloond en gekroond behoort to worden,
alleszints en zonder onderscheid van personen", „ten volle vergenoegt ende
versekert wesende van (zijn) mannelycke en couragieuse laden", bekend
met de „goede qualiteiten daermede de groote Godt U. L. heeft gesegent",
en zijn „sonderlinge modestie" waardeerend, hem het belang van het „lieve
vaderlant" nogmaals dringend voor oogen hielden en hem verzochten in
ieder geval nog eens naar Den Haag over te komen ten einde met hen zijn
bezwaren te bespreken, vertrouwend, dat zij hem „alle contentement ende
satisfactie" zouden kunnen geven.
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Zoo is dan De Ruyter inderdaad weder naar Den Haag getogen en hij
heeft ten slotte in het bijzonder door den jongen raadpensionaris Johan De
Witt, then men ongetwijfeld mag beschouwen als den man, die bij deze
onderhandeling in de Staten-vergadering de leiding heeft gehad, met aan-

drang toegesproken 76 ) op de welsprekende, overtuigende wijze, waarvan
deze het geheim bezat, zich bereid verklaard, waarop hem onmiddellijk de
reeds gereedliggende commissie onder datum van II November is uitgereikt 77). Zoo werd de grondslag gelegd voor de vriendschap, die de twee
grootste mannen van dit tijdperk bijna 20 jaren lang zonder eenige stoornis
heeft verbonden, den grooten staatsman en den grooten admiraal. Zij zou
eerst eindigen met den noodlottigen dood van den eersten.
De Ruyter heeft 2 Maart 1654 in de vergadering der Staten van Holland den eed op zijn commissie afgelegd. Zijn plechtig afscheid van de
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Zeeuwsche Admiraliteit had den Iiden Maart daaraanvolgende plaats 78)
onder wederzijdsche dankbetuiging en aanbeveling vanwege de Staten
der belangen van Zeeland en van de ingezetenen deter provincie, die slechts
noode van den reeds beroemden zeevoogd afstand deed.
Zoo was De Ruyter dan nu eindelijk voorgoed in landsdienst getreden.
Onder hem werd te Amsterdam als schout-bij-nacht kapitein Cornelis
Tromp, de reeds zeer gunstig bekende zoon van den admiraal, aangesteld ;
bij de Admiraliteit van het Noorderkwartier werd Pieter Florist. viceadmiraal en kapitein Jacob Cornelis De Boer schout-bij-nacht ; voor diekan
de Maas De With vice-admiraal en kapitein Jan Aerssen Verhoeff schoutbij-nacht. De vloot 79), thans door den nieuwen aanbouw tot 86 oorlogsschepen met eenige wachtschepen en ander klein vaartuig vermeerderd,
terwijl nog 30 schepen op stapel stonden, was bestemd om in het voorjaar
van 1654 opnieuw tegen de Engelschen op te treden. Zij was ten slotte
sterker dan hare voorgangsters in dezen oorlog ooit waren geweest.
Maar reeds waren sedert den voorwinter ernstige, hoewel aanvankelijk
nog geheime besprekingen over den vrede in gang 80). Cromwell, de machtige leider der Engelsche Republiek, toonde zich zeer geneigd om vrede te
sluiten met de „broeders in het geloof" over de Noordzee. Eind Januari
1653 had de toenmalige raadpensionaris Adriaan Pauw te Londen doen
weten, dat de Staten-Generaal bereid waren tot onderhandeling en zijn in
Februari opgetreden opvolger, Johan De Witt, was daartoe niet minder geneigd, al schoten de besprekingen aanvankelijk weinig op. Toen waren de oorlogsactien van het voor- tot het naj aar gevolgd, gedurende welke het vredeswerk echter geenszins stilstond om weder krachtig te worden voortgezet,
nadat Cromwell (16 December 1653) tot Lord Protector van Engeland was
verheven. Ook vroeger tegenstander van den „broedermoord", bewees hij
den naar hem gezonden Staatschen gezanten metterdaad zijn ernstige begeerte naar een goed erode der onderhandelingen, die echter ten slotte
dreigden of te stuiten op zijn eisch van uitsluiting van den jongen Prins
van Oranje van alle ambten. Ook dit bezwaar wist Johan de Witt 81) te
boven te komen en 22 April was de vrede een feit. Wel leverde die eisch nog
ernstige moeilijkheden op, maar De Witt wist ze handig op te lossen,
zoodat in Juni het doel bereikt en de vrede definitief van beide zijden geratificeerd werd.
Nog 25 Maart 1654 had vice-admiraal De Ruyter van de Staten bevel
ontvangen om „sich gereet te maecken ende te houden" voor een nieuwen
tocht 82 ), lien men — mocht de vrede niet tot stand komen — met de
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thans opnieuw uitgeruste vloot had voorgenomen. Hij bereidde zich ook
werkelijk voor om aan dezen tocht „in functie" deel te nemen. Maar reeds 2
April kregen de vlootvoogden, bij de thans gewettigde verwachting van een
spoedigen vrede, verlof om „yder na den synen" te gaan, totdat de luitenant-admiraal hen eventueel noodig zou hebben voor den dienst. De Ruyter zal dus toen weder naar Vlissingen zijn gekomen, waar hem bij aanschrijving van den I5den Mei werd medegedeeld, dat de vrede door Cromwell
geteekend was en dus de „hostiliteyten" van beide zijden ten eenenmale als
geeindigd moesten worden beschouwd.
Uit dezen tijd dagteekent het eerste portret, dat wij bezitten — Van
den Eeckhout heeft het „ad vivum" geteekend en Michiel Mouzyn heeft
het gegraveerd — van „den Edelen Manhaften Zeeheld, Wiens Heldendeught verduurt de Nyt, de Tyd, de Dood". Het toont hem, evenals het
ongeveer gelijktijdig door C. Udemans gegraveerde (zie blz. 109), als den
eenvoudigen zeeman, die hij was.

ZEVENDE HOOFDSTUK
KRUISTOCHTEN NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE, DANZIG EN PORTUGAL
I.

Middellandsche Zee en Salee
Juni—November 1654

E NIEUWE VICE-ADMIRAAL BI J DE ADMIRALIteit van Amsterdam stond dus voortaan als militair onder zijn chef, den opperbevelhebber, luitenant-admiraal
van Holland en Zeeland, Wassenaar-Obdam, ook als hem
een zelfstandig commando in zee werd opgedragen. Als
overheden had hij in de eerste plaats Hare Hoog Mogenden
de Staten-Generaal to beschouwen, die hem zulk een zelfstandig commando konden opdragen en hem dan daartoe de noodige instructies hadden te geven. De Edelmogende Heeren Staten van Holland,
vertegenwoordigend de souvereine macht in het gewest, hadden in het
college der Staten-Generaal den grootsten invloed, zoodat hij, behalve als
zijn gewestelijke overheid, op hen ook als invloedrijke machthebbenden
had te letten. Verder was er nog de Raad van State, welks bevoegdheid ten opzichte van het zeewezen, als uitvoerend college namens de
Staten-Generaal, echter was overgegaan op de onmiddellijk onder de Staten-Generaal staande Admiraliteitscolleges, van welke men er drie in Holland had : dat van de Maas te Rotterdam, dat van Amsterdam en dat
van het Noorderkwartier; dat van Zeeland was te Middelburg, dat van
Friesland te Dokkum, later te Harlingen gevestigd. Het eerste in rang
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was dat te Rotterdam, zoodat de daar werkzame vice-admiraal (thans Witte de With) de eerste in lien rang onder den luitenant-admiraal was en
deze laatste er zijn hoofdkwartier had. Dit college en dat van Amsterdam
telden ieder 12 leden, benoemd door de Staten-Generaal op voordracht der
betrokken provincien ; voor Amsterdam werd een der leden benoemd uit de
Hollandsche ridderschap, een door ieder der steden Haarlem, Leiden, Amsterdam, Gouda en Edam en een door ieder der andere provincien. Deze admiraliteitscolleges, waarvan de luitenant-admiraal voorzitter was en die in
belangrijke gevallen, als bijvoorbeeld bij een plan tot uitrusting eener vloot,
gedeputeerden zonden naar het „algemeen besogne" in Den Haag, droegen
aan den luitenant-generaal dubbeltallen voor bij de benoeming van kapiteins ; de vlagofficieren werden aangesteld door de Staten-Generaal. Die
colleges hadden tot taak de jurisdictie over genomen prijzen, het beramen
van de beveiliging ter zee, de kustverdediging, die van havens en vaarwaters,
bouw en onderhoud van oorlogsschepen, de uitrusting van vloten en eskaders, dan de monstering, betaling en afdanking van zeevolk, eindelijk het beheer van de konvooien en licenten, waaruit zij voomamelijk hunne werkzaamheden bekostigden 1).
Bij verschillende van die werkzaamheden van het Admiraliteitscollege
kwam natuurlijk ook de vice-admiraal te pas, wanneer hij zich aan land
ophield. In 165579 werd op het kort te voren binnen de stad Amsterdam
getrokken eiland Kattenburg (Kadenburg) 's Lands Zeemagazijn met het
groote dok en de werven daarbij behoorende gebouwd 2), waar, naast de
burgemeesters, de vice-admiraal zijn medewerking verleende bij den bouw
en de uitrusting van oorlogsschepen voor de uit te zenden vloten en eskaders en bij het gereedmaken der talrijke konvooien voor koopvaardijschepen. Het was aan de zeezijde tegen alle aanvallen van buiten verzekerd
door een zware palisade. Het Prinsenhof 3) op den Oudezijds Voorburgwal
was sedert de oprichting van het Admiraliteitscollege in 1597 de zetel van
dit lichaam, dat in 1656 de algeheele beschikking daarover had en er vijf
jaren later het aanzienlijke gebouw stichtte, dat nu stadhuis is. Ook daar
heeft de vice-admiraal in de beroemde „raadkamer", zetel van de Witsens en Huddes, herhaaldelijk zijn rapporten ingediend of toegelicht, zijn
adviezen gegeven, dankbetuigingen in ontvangst genomen.
De groote verandering in het leven van De Ruyter, thans „den heer
vice-admirael" van Holland en West-Friesland bij het college der admiraliteit van Amsterdam, kreeg spoedig haar beslag. Hij moest nu natuurlijk Vlissingen voorgoed verlaten en zich vestigen in de drukke koopstad aan het Y,
8
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wat hem en den zijnen, aan Vlissingen gehecht, een groote opoffering
moet zijn geweest. Daarmede heeft hij dan ook voorloopig geen haast gemaakt : de verhuizing naar Amsterdam met „het gantsche huyshouwen"
heeft eerst plaats gehad in het vroege voorjaar van 1655 4) en wel eind
Februari of begin Maart van dat jaar. Ten opzichte van zijn traktement
in zijn nieuwe functie werd voor hem, wegens „eenighe particuliere consideratien" een bijzondere regeling door de Admiraliteit getroffen om
hem „op de ghenoeglyckste manier dienthalve satisfactoire contentement"
te geven. 6)
13 April van datzelfde jaar 6) trof De Ruyter en de zijnen het groote
verdriet van het verlies van zijn oudsten noon Adriaan, nog geen 18 jaar
oud, die de loopbaan zijns vaders had gekozen ; hij was reeds luitenant ter
zee, denkelijk op zijns vaders schip, en werd in de Zuiderkerk te Amsterdam
begraven. De geboorte van een dochter Anna (13 September) 7) die door de
aanzienlijke mevrouw Witsen, echtgenoot van den Amsterdamschen burgemeester dr. Cornelis Witsen en moeder van den beroemden Nicolaas, ten
doop werd gehouden, volgde nog in dit jaar.
Bij De Ruyter's komst in Amsterdam had de stadsregeering (2 Maart
1655) den „Ed. manhaften" vice-admiraal, „ten opzigte van zyne voortreffelijke diensten aen den Lande gedaen ende die van zyn Ed. alsnoch verhoopt werden", vereerd met het kort te voren ingestelde grootburgerrecht
der stad, welk recht hem, zonder betaling ervoor, het poorterschap schonk
en hem op gelijken rang met de leden der stadsregeering plaatste 8). Hij
vestigde zich voorloopig in een gehuurd huis op het Nieuwe Waalseiland,
welk terrein enkele j aren to voren voor bewoning was ingericht, hoogstwaarschijnlij k het in 1651 gebouwde huis, dat hij in Januari 1661 voor ruim f 28.000
van den eigenaar kocht 9). Het is dat aan de tegenwoordige Prins Hendrikkade, No. 131. Daar heeft De Ruyter tot zijn dood gewoond en zijn weduwe
ook daama. Het is later van binnen zeer veranderd maar de gevel heeft
over het geheel zijn nog zeventiende-eeuwsch karakter behouden en de
daarin aangebrachte buste van den gxooten admiraal stempelt het huis tot
het merkwaardigste in deze buurt.
Wij kennen het huis in bijzonderheden, zooals De Ruyter het bewoond
heeft, uit den nauwkeurigen inventaris, na zijn dood door de zijnen opgemaakt 1°) . Na de hooge stoep to hebben beklommen en de in boven- en onderdeur verdeelde deur met klopper to hebben geopend, stond men er in een niet
al te ruim voorhuis, een snort van hal. Daarop volgde links de gang, waarin
rechts een kantoortje, bestemd voor het behandelen van zaken en vervol-

)

'

) )

‘;

1.1,
)
)) 11;

',
. )' ; '`'/")

0 0))

:
I IT., / i

,/i 11 ),1 , ) , /

1) 1 )

) i)

; ) 1)1
) II )1)1 1 1 ; )i :'
, P1 1 1 1 ''' .
,, 10, i 1 , I,i ! .1 1 ) ; :1:1 '; ..); . i
'

-

----,:iii ,
,,,',, ''

t‘
' ' ,',/ ) ; : ', ;, s,'. . „

i),
sliI!)

,,,

,1 1,

I

)

.

1

i

)

)

'

ic--■,,a
''

,It )
' ') ,
,,..,
))
i'
'
I
st ,) ). . ))
)1 ))I1 ) '
)1) . )

rfa

:/;

.1 If ; t.!: ,;,,,,,
la
,i ' ll ) ''' '' a
„), 1 / ) I' ) i ) 1 i t I
'•
I- f
' I 'l l
'or
At'
/fi , ,
/1 CI ,
'a
:) 1 / ii 1) )1 a
—a.1
.

., :
i.
...
a
A Ai

No'

:I

_,,,

iff .
,
if '

.,0,-

)1

„

1

y,
' 1) 4 ill
;` ))1VII 1).

11 Y )1' ,- . 10, • .' . ..„, ) p
.,,
liftP■ 7r..,,..,... __ .
);))"17 I ))) ) , :: ; ,,, ii.,. —
----_-.,„
- ;
iii,) li ))) i) k a,
,
Yr, / ) ) ) '02f) ))) ))) ,al
1') 11 ). ) ) )1,,i f ) .: 1
. ! 4 ,) ) ,.„,,
1 ri) ' ) ) ) ,,,,„-*a'a
i 4)1'
)))) )
) 41') '1:1;):
)1 1).) :'
-, ,

Y1
:1).

1,,
,,44'
'

41 - _

) j)

. ,r
1-,

))))

) )

)

I

I, ■R)

,111')t);)))1
....
'

`,..0",.r.
r_._ ... - -z,

HETNIEUWE WAALSEILAND (BIJ DENRS. 102EN103). HIER, AANDENBUITENKANT, WOONDEDERUYTER SEDERT 1655

..,J)

KRUISTOCHTEN NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE, DANZIG EN PORTUGAL 115

Bens een „zykamer", waar gewone bezoeken konden worden ontvangen. Een
„lantaren", een met glas gedekt vertrek, volgde achter de trap naar boven.
Een trapj e naar beneden leidde uit de gang naar keuken en kelder, die beide
nog zoo goed als in den oorspronkelijken zeventiende-eeuwschen staat aanwezig zijn, beide ruim en samen onder het geheele huis doorloopend tot aan
de straat, waarmede zij door een kelderdeur in verbinding stonden ; de legende
verhaalt van een onderaardsche gang naar den Buitenkant. Langs de trap
naar boven kwam men aan de „groote zaal", de pronkzaal, die in den aanyang nog niet zoo fraai voorzien zal zijn geweest als later, toen zij, evenals
de andere groote kamers, vol kostbaarheden, schilderijen, porselein, enz.
was. Op het portaal volgde dan een eenvoudig kamertje en drie slaapkamertjes, denkelijk voor de meisjes en de dienstbode, de kamer van Engel en
eindelijk achteraan een eetkamer met een van tafellinnen en eetgerei ruim
voorziene „spinde". Het eenvoudige kamertje zal wel de slaapkamer van
den admiraal en zijn vrouw zijn geweest, terwijl de „lantaren" op de eerste
verdieping voor huiskamer gediend zal hebben. Bowen de tweede verdieping, van waar uit men toen nog een mooi, ruim uitzicht naar het open
Y had met links de „eilanden" en rechts het Zeemagazijn, kwamen vier
voor- en achterzolders, bestemd voor het bewaren van des admiraals zeeuitrusting, die er in kisten verpakt stond, kajuitmeubelen enz. Daarboven
volgde nog de „opperste vliering". Een kleine tuin strekte zich achter het
huis uit.
Zoo ongeveer moet het huis aan den Buitenkant er toen hebben uitgezien. Het lag in een echte zeemansbuurt, waar De Ruyter's huis en nog
enkele andere van lien aard met hun sierlijke, nog bewaarde gevels — de
vensters zijn natuurlijk door meer moderne vervangen — een goed figuur
maakten. De Vlissingsche meubels en de verdere eenvoudige zeemansinboedel zullen aanvankelijk in dit als koopmanshuis gebouwde ruime perceel
een ietwat pooveren indruk hebben gemaakt ; nog j aren later getuigen bezoekers van den eenvoud, die er heerschte.
De Ruyter had als vice-admiraal reeds spoedig een belangrijke zending
to vervullen. Den i7den Juli 1654 is hij, op het schip 't Huys to Swieten n),
van Texel, waarheen zijn vrouw en twee kinderen hem hadden vergezeld, uitgezeild met nog drie andere oorlogsschepen, ter begeleiding van
14 Straatvaarders naar de Middellandsche Zee, gelijk twee dagen te voren
zijn schout-bij-nacht Tromp met 6 oorlogsschepen een veertigtal voor
Spanje en Portugal bestemde koopvaarders was gaan konvooieeren. De
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beide eskaders zouden „in een company seylen", dus elkander op zee zooveel mogelijk in het oog hebben te houden.
Beider tocht leverde aanvankelijk geen bezwaren op, al kwam voor De
Ruyter den 22sten eenige moeilijkheid met een Parlements-oorlogsschip bij
Bevesier tengevolge van een misverstand bij het salueeren volgens de bepalingen van den pas gesloten vrede. Wat betreft de kwestie van het strijken van de vlag, die de onmiddellijke aanleiding was geweest tot het uitbreken van den oorlog ten gevolge van admiraal Tromp's handeling te dezen
opzichte bij Duins in 1652, was bij het verdrag van Westminster bepaald
(art. 13), „dat de schepen ende vaertuyghen der Vereenighde Provincien,
soo wel van Oorloge ende om de macht van den vyandt af te weren uytgherust, als andere, dewelcke eenigh schip van Oorloge van dese Republycque in de Brittannische Zeeen sullen komen te ontmoeten, de Vlagge
van den top van de Mast sullen strycken ende het Marszeyl laten vallen, invoeghen ghelyck oyt in voorige tyden ende in enige voorgaende Regeeringe
gebruickelyck is geweest".
Het was er echter verre van af, dat deze bepaling voortaan de zaak uitmaakte. Het was allereerst de groote vraag, wat eigenlijk die „Brittannische
Zeeen" waren. Omtrent het Kanaal, de Iersche Zee en de Engelsche kust
behoefde geen twijfel te bestaan, maar wat en tot welke grens moest men
doen in de Noordzee en op den Atlantischen Oceaan ? Verder valt nog op
te merken, dat de verwijzing naar „voorige tyden" en „voorgaende Regeeringe" tot allerlei verschillen moest leiden, aangezien men het eigenlijk niet
geheel eens was geweest over deze kwestie. Dat men, voor een Engelsche
haven of een Engelsch kasteel komende en de ook toen bestaande internationale beleefdheidsvormen volgende, de Engelsche vlag moest salueeren,
ook met eereschoten, die dan van den wal beantwoord moesten worden, lag
voor de hand. Maar het „in voorige tyden gebruickelycke" was zeer afwisselend geweest en reeds Tromp had desgevraagd geantwoord, dat hij alleen
placht te strijken, als de Engelschen „de sterckste waeren" en bovendien
alleen als een admiraal, vice-admiraal of schout-bij-nacht bij hen het bevel
voerde : dan placht hij vlag en marszeil te strijken en respectievelijk 9, 7
of 5 eereschoten te lossen, waarop de andere partij met evenveel schoten
had to antwoorden ; hij hield de vlag vervolgens gestreken, totdat men met
een „adieu-schot" afscheid nam ; ontmoette men een „particulier" (alleen
varend) Koningsschip, dan streek hij niet en men salueerde elkander dan
slechts met eenige eereschoten. De Engelschen beweerden daartegenover,
dat men nog in 1635 altijd, als burgers eener Republiek, voor de Fransche
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en Engelsche vlaggen, koningsvlaggen, had gestreken zoogoed als Venetie,
welks voorbeeld men in dezen had gevolgd. Uit deze verklaring van Tromp
blijkt, dat het „gebruick" niet overeenkwam met het eerste deel van art.
13, waaruit dus steeds bij ontmoeting met Engelsche vloten verschillen
konden ontstaan 13).
Het was reeds weder een drukke vaart in het Kanaal, waar De Ruyter
voortdurend gansche vloten terugkeerende koopvaarders van alle zeevarende natien en verscheidene Engelsche en Staatsche oorlogsschepen ontmoette. Zoo kwam hij den 2den Juli aan de kust van GaAie, waar te letten viel
op Turksche en Portugeesche schepen, welke laatste, wegens de ernstige
moeilijkheden tusschen Portugal en de West-Indische Compagnie over Brazilie, niet geheel te vertrouwen waren, zoodat De Ruyter in zijn instructie
bevel had gekregen om alle Portugeesche koopvaarders, die hij kon bemachtigen, naar Amsterdam op te zenden. Bij kaap St. Vincent keerde Tromp,
wiens taak toen zoogoed als vervuld was, na een korten kruistocht voor de
Straat van Gibraltar naar het vaderland terug. De Ruyter ging met zijn
klein „esquadron" verder en passeerde den 7den de Straat met het plan
om, zijn instructie opvolgend, zijn koopvaarders veilig naar de Italiaansche
havens te geleiden, aangezien. Moorsche en Fransche kapers en zeeroovers
uit Majorca in dit deel van de Middellandsche Zee in grooten getale rondzwierven, zoodat het zeer wenschelijk scheen om ook de daar aanwezige
terugkeerende koopvaarders onder zijn bescherming te nemen. Langs de
Balearen en de kust van Provence zette hij koers naar Genua.
Van al deze bewegingen was hij verplicht niet alleen zijn eigen Admiraliteit maar ook de Staten-Generaal geregeld schriftelijk op de hoogte te
houden. Zeer talrijk zijn dan ook de brieven, die, sedert zijn eerste optreden
als vice-admiraal aan het hoofd van vloten en eskaders, door hem aan deze
colleges werden gezonden. Die brieven werden hetzij door naar het vaderland
terugkeerende vaartuigen, hetzij door kleine galjoten uit zijn eigen eskader,
doch, wanneer het zeer belangrijke zaken gold, door bemiddeling van de in
de vreemde havens aan het Kanaal, den Atlantischen Oceaan, de Oostzee en de Middellandsche Zee gevestigde Staatsche consuls, sours langs den
langeren weg der in Frankrijk, Spanje, Portugal, Denemarken bestaande
Staatsche gezantschappen naar het vaderland gezonden. Die correspondentie en bovendien de particuliere briefwisseling met zijn vrouw, waarvan in
zijn joumalen dikwijls melding wordt gemaakt, gaf hem veel te doen ook
op zee. Van de eerste is een groot deel der geschreven brieven zoowel in zijn
eigen tot ons gekomen brievenboeken als in de archieven der Staten-Ge-

I18 KRUISTOCHTEN NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE, DANZIG EN PORTUGAL

neraal en die der Amsterdamsche Admiraliteit, voor zoover niet door den
grooten brand van 1844. vernietigd, ook in die der Staten van Holland bewaard gebleven ; van de particuliere brieven weinig.
De oorlog tusschen Spanje en Frankrijk, die na 1648 nog steeds voortduurde, moest hier aanleiding geven tot groote behoedzaamheid, omdat
Fransche eskaders, van de oorlogshaven Toulon uit, herhaaldelijk Catalonia
bedreigden en Fransche kapers het de scheepvaart lastig maakten. De stemming der Franschen tegenover de onzen liet over het geheel te wenschen
over wegens het fait, door de Franschen nog steeds bitter gevoeld, dat de
Staten-Generaal bij den vrede van Munster Frankrijk feitelijk in den steak
hadden gelaten.
Onderweg werd een aantal metalen kanonnen, die uit den tijd van den.
Engelschen oorlog nog te Genua waren opgeslagen, daar aan boord genomen. Van Genua ging het toen langs Spezia en het eilandje Gorgona verder. Te Livorno werd in Augustus geruimen tijd vertoefd, weder om „geborgen" goederen, kruit en kanonnen uit den pas geeindigden oorlogstijd
over te nemen van de Toscaansche autoriteiten en te wachten op uit de
Levant en de Adriatische Zee terugkeerende koopvaarders met „kostelyke" lading zijde, enz. De Ruyter toonde daarbij weder helder inzicht
in de belangen van den koophandel, dien hij zelf zoo lange jaren had gedreven. Op verzoek van Hollandsche en Italiaansche kooplieden en schippers
werd het vertrek van het eskader telkens weder uitgesteld, totdat op het
eind van Augustus de zeilen werden bijgezet en de terugweg werd ingeslagen,
weder langs de Fransche kust en van daar langs de Balearen en Pithyusen,
dan langs Alicante, Cartagena en Malaga, overal raadplegend met de Nederlandsche consuls en kooplieden, terwijl voortdurend Nederlandsche koopvaarders werden ontmoet. Van zeeroovers werd niet veal bemerkt, maar De
Ruyter hoorde weldra van moeilijkheden, die Cornelis Tromp met den Sant
van Salee had gehad wegens het nemen van een daar thuis behoorend vaartuig. De Ruyter besloot daarom daarheen to gaan, naar de hem zoo bekende
kust van Barbarije.
De verhouding der Staten-Generaal tot den van den Sultan van Marokko zoogoed als onafhankelijken Sant van Salee was sedert z65 z, toen De Ruyter daze kust het laatst had bereisd, er niet beter op geworden. De in dat jaar
door de Staten-Generaal met Salee gesloten vrede was door den Sant tamelijk wel gehandhaafd ; maar de daad van Tromp had weder kwaad bloed
gezet en den Sant aanleiding gegeven om een Amsterdamsch schip in bezit
te nemen en de bemanning gevangen te houden, terwijl de de Staatsche
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belangen in Marokko vertegenwoordigende consul David De Vries tevergeefs pogingen had aangewend om den Sant te bewegen van dergelijke
maatregelen of te zien. De Vries had dan ook herhaaldelijk om de komst van
eenige oorlogsschepen gevraagd.
De Ruyter kreeg te Cadix nauwkeurig bericht van deze zaken en besloot gehoor te geven aan de door bemiddeling van den consul tot hem gerichte vertoogen en smeekingen der gevangen bemanning, die hoopte van
zijn persoonlijke betrekking tot den Sant grooten dienst te zullen hebben.
Trouwens hij had reeds voor zijn vertrek zijn diensten hierbij aangeboden
en de Staten-Generaal hadden dan ook reeds in Juni aan de Amsterdamsche Admiraliteit verzocht, „by gelegenheid" te Salee „de vlag eens te gaen
vertoonen" ten erode den in den laatsten tijd minder goed gezinden Sant
tot andere gedachten te brengen. Dit bleek nu zeer wenschelijk, daar de
Sant, behalve zijn optreden ten opzichte van het Amsterdamsche schip en
zijn bemanning, ook den consul zelven herhaaldelijk lastig viel en dezen
zelfs onder bewaking had gesteld.
De Ruyter deed dus (I October) Cadix aan, waar hij nog twee Zeeuwsche oorlogsschepen vond, zeilde met deze den Eden naar de Straat, zond
twee zijner schepen naar Malaga en ging toen alleen met het zijne naar Salee.
Hij kwam er den ioden op de reede, waar de beide andere schepen zich weldra weder bij hem voegden. Voor Salee gekomen, kon hij zich, ondanks de
gewone moeilijkheden om daar met den wal in geregelde verbinding te
komen wegens de zware branding op de kust, spoedig in betrekking stellen
met De Vries, die hem mededeelde, dat Tromp zelf na het nemen van het
Saleesche roofschip ook al voor Salee was geweest maar Been vrijlating van
het Amsterdamsche schip had kunnen verkrijgen en evenmin zijnerzijds bereid was bevonden om zijn eigen prijs, waarover het verschil ging, zonder
naderen last van de Staten terug te geven.
De Ruyter, beter dan Tromp wetende, hoe men met Marokkaansche
overheden moest omgaan, gaf het gewone saluut op de reede en schreef den
Sant aanstonds een beleefden brief met een beroep op den gesloten vrede
en de vriendschap der beide natien. Deze brief trof aanvankelijk doel. De
consul mocht bij hem aan boord komen om inlichtingen te geven omtrent
de zaak en de Sant, Sidi Abdullah ben Buquer, liet van het havenkasteel
zeven beleefdheidsschoten lossen ter beantwoording van den groet van den.
Staatschen vice-admiraal en maakte geschenken in vee en andere ververschingen voor hem gereed. Maar de hevige branding belemmerde weder
een geregelde onderhandeling en de Sant verldaarde ten slotte, dat hij het
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Amsterdamsche schip zou vasthouden, totdat Tromp's prijs zou zijn teruggegeven. De Ruyter, zijn eskader te zwak achtend om vijandelijkheden te
openen, antwoordde met een nieuw beroep op de reeds oude vriendschappelijke gezindheid van weerszijden en herhaalde met aandrang zijn vriendelijk verzoek om vrijlating van het Amsterdamsche schip en van de bemanning daarvan. Hevige stormen en hooge zeeen belemmerden telkens
weder de verdere besprekingen en daar hij geen voldoende instructie had,
hoe hij in deze handelen moest, ging De Ruyter, ook omdat zijn schip, evenals de beide andere, zeer vuil was geworden en op de woelige kust veel had
geleden, den I5den met stormweder onder zeil naar Cadix om er zijn schepen schoon te maken en de vermelde koopvaarders onder zijn hoede te
nemen. Eerst 3 November kon hij met II koopvaarders die Spaansche
haven, waar de verhouding tot de autoriteiten uitstekend werd bevonden,
verlaten en naar het vaderland terugkeeren. Den 29sten November kwam
hij behouden voor Texel aan.

II. Middellandsche Zee

Juli 1655—Mei 1656
E aanhoudende rooverijen in de Middellandsche Zee en op de
Barbarijsche kust, vooral van Algiers uit, maakten het spoedig
noodig om hem opnieuw daarheen te zenden, ditmaal met aanzienlijker macht. Een instructie der Staten-Generaal van den.
29sten Juni 1655 13) gelastte hem om met een eskader van acht oorlogsschepen, 4 groote en 4 fregatten, benevens twee als branders in te richten
jachten, de zeeroovers uit Tetuan, Algiers, Tunis en Tripoli te bestrijden,
de daarbij gevangen genomen renegaten overboord te werpen of hen op
andere wijze als „Christenverraders" met den dood te straffen, tenzij zij
emstig berouw toonden of zich tegenover Christenen goedertieren hadden
betoond, als wanneer hij hun leven mocht sparen. De bevrijde Christenslaven mocht hij naar hun keuze aan land vrijlaten of wel ze in dienst
nemen ; de op de roofschepen gevangen Turken en Mooren moest hij tegen
behoorlijken prijs in de Spaansche of Italiaansche havens als slaven ver-
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koopen. Vervolgens zou hij koers moeten zetten naar Salee om opnieuw
met David de Vries bij den Sant op herstel van den vrede aan te dringen
en ten opzichte van de in beslag genomen schepen tot een vergelijk te
komen. Eindelijk werd hem opgedragen om een aantal met hem vertrekkende koopvaarders te beschermen en de bij zijn terugkeer eventueel in
Italiaansche of Spaansche havens of op zee te ontmoeten retourvaarders
naar bier te konvooieeren.
Zoo begaf De Ruyter zich dan den 5den Juli met vrouw en zuster naar
Texel 14), waar hij naar gewoonte het eskader monsterde met de heeren van
de Admiraliteit, die daartoe met het admiraliteits- of heerenjacht uit Amsterdam plachten over to komen. Nadat de commandeurs Van der Hulst en
De Wildt met eenige voor Fransche havens bestemde koopvaarders reeds
waren uitgezeild en een ander konvooi voor de vaart naar Rusland was
ingericht, stale De Ruyter zelf den LE3den in zee op het schip Tijdverdrijf
(215 man, 52 kanonnen), met zijn eskader en 55 voor St. Ubes, Lissabon
en Cadiz en de Middellandsche zeehavens bestemde koopvaarders. De
geheele oorlogsvloot telde 1165 man en 298 kanonnen. De Wildt zou onder
hem als commandeur optreden, kapitein Verveen als schout-bij-nacht.
Tot in het Kanaal had de reis veel van een pleiziertocht : burgemeester
Witsen en diens vrouw benevens een aantal andere „vrienden", die tot
hiertoe waren medegevaren, gingen bij Dover aan wal. De gansche vloot zeilde vervolgens het Kanaal in. De Ruyter verdeelde haar bij Start Point in drie
eskaders en bereidde zich voor op een mogelijke ontmoeting, reeds dadelijk
buiten het Kanaal, met de in den laat,sten tijd zeer overmoedige, zelfs tot
daar zich vertoonende Moorsche zeeroovers. Commandeer De Wildt en
de kapiteins Willem van der Zaen, Van Salingen en Isaac Sweers werden
iederen morgen met hen schepen vooruitgezonden om uit voorzorg alle
„voorkomende" schepen te „bezeilen" en naar „onraet" te informeeren.
Vijf koopvaarders werden in de Fransche Kanaalhavens achtergeraten.
Met de overige 5o en zijn acht oorlogsschepen zeilde De Ruyter den 24sten
zuidwaarts.
Op de kust van Portugal werden de St. Ubes- en Lissabonvaarders
naar hunne bestemming aan de kust gebracht, zoo dicht mogelijk „als seemanswyse conden toelaten". Voorbij kaap St. Vincent ontmoette men een
sterke Engelsche vloot, die onder Blake uit de Middellandsche Zee was
gekomen.
Cromwell had namelijk sedert 1654 reeds het oog gevestigd niet alleen
op de noodzakelijkheid tot beteugeling van den zeeroof in deze zee maar
8*

122 KRUISTOCHTEN NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE, DANZIG EN PORTUGAL

ook op de groote beteekenis voor den Engelschen handel van de Straat van
Gibraltar 15). Er wordt melding gemaakt van een plan om zich meester te
maken van Gibraltar zelf en, na het graven van een kanaal, van het maken
van de rots, waarop de stad gelegen is, tot een Engelsch eiland en vlootstation. Daarvan is toen niet gekomen, maar wij vinden in deze jaren toch
Engelsche vloten steeds in de buurt werkzaam ; dit tot bekommering van.
de Staten, wier belang bij de Straat van Gibraltar, toegang tot de Middellandsche Zee, evenzeer in het oog springt, zonder dat men evenwel verneemt van hun plannen om zich daar vast te zetten, al vreesde Engeland
deze wel degelijk.
Het bij den vrede van Westminster vastgestelde saluut werd gewisseld,
waarop Blake, wien De Ruyter zijn eigen kapitein, Jacob Van Berchem, ter
begroeting aan boord had gezonden, vriendschappelijk vroeg om een ton
bier, die hem ook dadelijk werd gezonden met een half aam rijnschen wijn,
welken dienst Blake vriendelijk beantwoordde met een „party confitures".
De Engelsche admiraal zond daarop nog zijn eigen secretaris met zijn kapitein aan boord van De Ruyter, then zij , „alles in goede trouwe", verwittigden
van den toestand van den zeeroof in de Middellandsche Zee, in het bijzonder in de buurt van Algiers. De Ruyter vermoedde, dat Blake, uit „vreese
van oorloge" tusschen Engeland en Spanje, waarvan toen ernstig sprake
was, kruiste op een verwachte zilvervloot. De beide vloten scheidden „in
groote vriendschap" en De Ruyter zeilde met nu nog 36 koopvaarders
voort naar Cadix, waar victalie werd ingenomen en tevens ernstig onderhandeld met den hertog van Medina Celi, die er het bevel voerde over de
geheele kust. Er was namelijk door de Spanjaarden, onder vermoeden van
vervoer van contrabande, een Hollandsch schip genomen waartegen De
Ruyter krachtig protesteerde, daar het vermoeden weinig gegrond scheen
en de „vrijheid van de zee" door zulke handelingen ernstig werd bedreigd 16).
Het gold het fluitschip de Jonge Tobias uit Maassluis, onder het bevel
van een Amsterdamschen schipper, dat door een Spaansch oorlogsschip bij
de Canarische eilanden, met „schelmachtig" gebruik van de Hollandsche
vlag, was aangevallen en na een scherp gevecht genomen en geplunderd,
waarna het was opgezonden naar Cadix. Van een en ander door den consul
Joachim Van der Hoeven en de kooplieden te Cadix in kennis gesteld, liet
De Ruyter den Spanjaard „ronde Hollandse tael" hooren en eischte vrijlating van den schipper en diens volk, teruggave van de lading en schadeloosstelling voor het geleden verlies, met name van 5o paarden, die het schip
aan boord had gehad. De Spanjaarden beweerden daartegenover, dat het
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ten deele met Fransche goederen bevrachte vaartuig aan Fransche reeders
behoorde en vijandelijk goed vervoerde. De Ruyter dreigde nu, bij niet-voldoening binnen 24 uren aan zijn eisch, met „andere middelen", in het bijzonder met inbeslagneming van het eerste het beste Spaansche schip, dat hij
zou ontmoeten. De hertog, over dit forsche optreden' „ontstelt", beloofde
spoedige terugzending van schip en lading, maar het daarop door de Spaansche autoriteiten gevelde vonnis was geenszins bevredigend, want de schipper kreeg, naar zijn meening, veel to weinig toegewezeri voor zijn reeds verre
beneden de waarde verkochte paarden en zou zelf de plaats, waar zijn verdere goederen zich bevonden, moeten aanwijzen. De Ruyter zond toen uit
zee een nader schrijven aan den hertog, waarin hij aandrong op grondige
herziening van het vonnis en opnieuw dreigde met ernstige represailles,
terwijl nu ook de van de zaak onderrichte Staten-Generaal emstig te
Madrid protesteerden. De Ruyter's krachtig optreden vond bij de StatenGeneraal alleszins goedkeuring, ook bij de Admiraliteit van Amsterdam
men begreep, dat het hier, wegens de consequenties, een zaak van groot
belang gold. Het slot was dan ook, dat aan de Staatsche eischen werd voldaan en dus het altijd door den Staat hoog gehouden beginsel van de vrijheid ter zee werd gehandhaafd.
Na deze minder aangename besprekingen verliet De Ruyter Cadix en
bereikte den Oen Augustus de Straat van Gibraltar, vervolgens Cartagena
en Alicante, waar hij afscheid nam van de nog bij hem gebleven koopvaarders, bestemd voor de oostelijke Spaansche en Fransche havens. Slechts
een drietal, die naar Messina, Malta en Genua moesten, bleven nog tot
Ivica bij zijn vloot en werden toen door een konvooi onder De Wildt verder
begeleid.
De Ruyter's naaste doel was Algiers. Daarheen zette hij dan ook koers.
Hij had, overeenkomstig het gebruik en de hem te Amsterdam verstrekte
orders, reeds dadelijk bij het binnenvaren van de Middellandsche Zee bepaald, dat ieder zijner 4 groote schepen, in geval van gevecht, een der fregatten tot assistentie zou krijgen ; de twee jachten, die hij bij een aanval op
de Algiersche roofschepen als branders Wilde gebruiken, werden op Ivica
van het noodige brandhout en van zware steenen als ballast voorzien.
Iederen morgen zouden de vier het best bezeilde schepen vooruitzeilen om,
evenals in den Oceaan was geschied, alle te bereiken vaartuigen te praaien
maar de eigen vloot goed in het oog te houden en des avonds onder de vlag
terug te komen. Het bleek toch uit brieven van de drie laatstelijk bij hem
gebleven koopvaarders, die onverwacht naar Ivica waren teruggekeerd,
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dat er werkelijk roovers in zee waren, terwijl andere denkelijk nog voor
Algiers lagen : de schippers waren zelfs reeds vlak bij Ivica bedreigd
door zeven roofschepen, die echter ten slotte Been aanval op hen hadden
gedaan, blijkbaar uit vrees voor de in de nabijheid kruisende Hollandsche
vloot.
De Ruyter zond nu drie zijner schepen vooruit naar Algiers, waar men
een vijftal roofschepen op de reede en 6 of 7 andere binnen den havendam,
de „moelje" (molo), zag liggen. Hij naderde den 3osten de stad tot op een
kanonschot, om den vij and— die juist vrede met Engeland had gesloten — to
misleiden zijn Hollandsche vlaggen vervangend door Engelsche, een krijgslist, die tegenover roovers in die dagen geoorloofd werd geacht. Windstilte,
die zijn schepen belette om anders dan roeiende vooruit te komen, en de
zware branding voor de kust verhinderden echter den voorbereiden aanval
der branders op de thans alle achter den havendam teruggetrokken roofschepen. Het bleek echter welds, toen men onder den wal kwam, onmogelijk om het plan van aanval door te zetten, nu de Mooren, die men kon
zien heen en weder loopen, volkomen op hunne hoede bleken te zijn. De
Ruyter, voorzichtig als altijd tegenover de door de sterke forten aan den
wal gemakkelijk tegen zijn houten schepen te verdedigen Algiersche vloot,
besloot volgens eenstemmig gevoelen van zijn krijgsraad den aanval voorloopig op te geven en zich tot onderhandelen te bepalen. Wie anders zou
hebben gedacht, schrijft hij in zijn journaal, „dye moet son ende mane om
soo te seggen" (wil alles tegelijk). De stad toch was zeer „gefortyfyseerd"
en blijkbaar op een aanval ten voile voorbereid. Zoo verliet hij zonder een
schot te lossen de reede, ook met het oog op zijn nauwelijks voldoenden
voorraad kruit, en bepaalde zich vooreerst tot eenige dagen kruisen tusschen Algiers en kaap de Gata bij Almeria in Spanje.
Te Malaga, waar de Spaansche autoriteiten alles gereedmaakten voor
den oorlog met Engeland, die ook welds zou uitbreken, werden bij mooi
weder de eaten met versch water gevuld (9 September). Den 1 'den weder
in zee gestoken, vernam De Ruyter, door een voorbijzeilend Nederlandsch
konvooi, alweder van de nu blijkbaar uit de haven van Algiers voor den
dag gekomen roovers. Op hen kruisende tusschen Malaga en de Barbarijsche kust, gelukte het hem eiridelijk den i7den een roofschip uit Tetuan
met 20 Mooren machtig te worden. De kapitein, een berucht Spaansch
renegaat, die wel 2000 Christenen had geroofd, werd aan de fokkera opgehangen ; schip en bemanning werden te Malaga verkocht, de laatste
voor 17oo realen als slaven aan een Spaanschen graaf uit de buurt ; slechts
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vier man werden behouden om ze, zoo mogelijk, te Salee in to ruilen voor
gevangen Christenen.
Nadat de schepen voor Gibraltar waren schoon gemaakt en Cadix nog
eens was aangedaan, werd thans (26 September) slechts met zijn eigen
schip — de overige bleven kruisen — de tocht naar Salee ondernomen. Reeds
den 27sten ontmoette hij bij Arsila een groot roofschip, dat aanstonds de
vlucht nam naar die haven maar door hem werd achtervolgd en beschoten
en Been andere kans zag dan om zich aan den grond te zetten, waarna het
grootste deel der bemanning het verliet en zich door zwemmen aan land
wist te redden. De schepen van Van der Zaen en Van Salingen voegden zich
nu weder bij het admiraalsschip, waarop, na een hevigen strijd met het overschot der bemanning, die wel wist, welk lot haar te wachten stond, en de
opneming van 10 Christenslaven, die tijdens het gevecht in zee hadden
weten te springen, het geheel reddeloos geschoten roofschip werd verlaten.
Een paar dagen later bleek aan een drietal naar Arsila gezonden schepen
van de thans weder vereenigde vloot, dat het roofschip werkelijk „om
hals" was „gebracht", welk lot nog een tweede roover en een Moorsch
fluitschip moesten deelen ; andere roofschepen werden vervolgd maar „ontdonkerden".
Zoo kwam De Ruyter (1 October), thans met behoorlijker macht dan
de vorige maal en gereed tot krachtig optreden, voor Salee, waar hij op de
gebruikelijke wijze op de reede de Saleesche vlag met kanonschoten salueerde, wederkeerig nit de beide kasteelen vriendschappelijk werd begroet
en den volgenden dag volgens zijn instructie voorloopig begon te onderhandelen, vriendschappelijk als gewoonlijk, daarbij echter weder ten zeerste
belemmerd door de hevige branding. Hij zond daarom 5 zijner schepen onder commandeer De Wildt naar Gibraltar om daar te kruisen en bleef met
de 3 andere op de reede van Salee ten erode de onderhandeling voort te
zetten en intusschen ook daar het oog te houden op roofschepen, die, naar
hem was bericht, in de omgeving rondzwierven. Het gelukte hem inderdaad op den uden bij Mamora een daarvan machtig te worden.
Aanvankelijk liep het met de onderhandelingen wederom slecht, daar
de Sant den consul De Vries nog steeds zoogoed als gevangen hield, meenend „genoech te hebben als sy den consul maer hebben". Bovendien stied
juist de gouverneur van het kasteel. Toch kon de consul met een te Salee
gevestigden Jood, Benjamin Cohen, ten slotte aan boord komen als brenger van een brief van den Sant met eenige geschenken, welke De Ruyter
met een fraai stuk scharlaken beantwoordde. Onder voortdurende bezwa-
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ren wegens de altijd gevaarlijke communicatie met den wal, waarmede men
van zijn schepen uit herhaaldelijk alleen in verbinding kon komen door in
kardoeskokers gestoken brieven, die door de branding aan wal werden geworpen, kwam men den 24sten tot het sluiten van een voorloopig vredesverdrag.
De toestand der zee had intusschen De Ruyter gedwongen om nog een
zijner schepen met den pas genomen prijs alvast naar Cadix te zenden, terwijl het zijne en het andere schip het nauwelijks op de reede konden uithouden : de zee, schrijft hij, „rolde met ons schip gelyck een vyssch in de Noortzee doet". Maar het beoogde doel was bereikt en de herstelde vrede werd te
Salee met groot gejuich en het uitsteken van witte vlaggen begroet. De
zaak van het door Tromp genomen vaartuig werd eindelijk zoo goed mogelijk geregeld evenals de schadevergoeding voor te Salee in beslag genomen
goederen en schepen van Nederlandsche kooplieden. Over het volledige herstel van de oude vriendschap door een definitief verdrag zou in het volgende
jaar worden onderhandeld, zoodra De Ruyter daarvoor zou terugkomen ;
voorloopig bepaalde men zich tot wederzijdsche vereffening der gerezen
geschillen, waaromtrent plechtig gezegelde stukken werden gewisseld.
Den 3den November vertrok De Ruyter weder naar Cadix om er zijn
schip opnieuw voor verder verblijf geschikt te maken. Aileen kapitein
Sweers met zijn schip bleef nog op de reede van Salee om er te wachten op
de officieele stukken, die consul De Vries, na eenig verder overleg met den
Sant, aan de Staten-Generaal zou zenden. Het bleek echter niet eens mogelijk om den consul en den afgevaardigde van den Sant, die op het schip van
Sweers waren overgegaan, naar den Saleeschen wal terug te brengen, zoodat zij ten slotte ook met Sweers naar Cadix moesten komen.
Het slechte weder en de jacht op Moorsche roovers had intusschen ook
De Ruyter eenige dagen opgehouden, zoodat hij eerst den ioden Cadix kon
bereiken. Het gelukte De Wildt en de zijnen, die waren blijven kruisen, nog
twee roof schepen uit Algiers bij El Arisch op het strand to j agen en to nemen ;
een derde met 3o stukken en 200 man werd daarna nog door De Wildt veroverd, waarbij hem 27 Christenslaven en eenige renegaten in handen vielen,
terwijl de Moorsche bemanning zelve grootendeels ontsnapte ; een vierde
met 3o stukken en meer dan 30o man onder den Amsterdamschen renegaat
Jan Leendertsz. werd eveneens na dapperen tegenstand genomen. Op dit
schip werden 52 Christenslaven gevonden; 120 man van de bemanning
werden als slaven in Spanje verkocht, een aantal renegaten naar de Spaansche galeien verwezen, doch de rooverkapitein zelf op aandringen der goed
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door hem behandelde Christenslaven in het leven gelaten en later naar het
vaderland medegenomen.
Den i6den zeilde De Ruyter toen weder van Cadix weg en hernieuwde
om en bij de Straat van Gibraltar den kruistocht. Hij beschoot den 3osten
Arsila, dat zich dapper weerde, en bemachtigde daar weder een paar groote
roofschepen met „wonderlycke segen" d. i. veel geldelijk voordeel. Daarna
opnieuw de Middellandsche Zee binnen gezeild, zette hij in December de vervolging der zeeroovers langs de Spaansche kust en bij de Pithyusen te
midden van hevige stormen voort, totdat gebrek aan kruit hem noodzaakte
op Oudejaarsdag voor Alicante op de reede te loopen om zijn voorraad
aan te vullen ").
Nog tot half April bleef hij kruisen in de buurt van de Balearen en
Pithyusen en tusschen Sardinie en Algiers, tegen welke stad hij nog een paar
malen een aanval voorbereidde maar die hij door harden tegenwind niet kon
bereiken, jacht makend op Moorsche en Fransche roovers, evenwel met
weinig meer succes dan het verdrijven Bier „schelmen" uit deze, door Nederlanders druk bezochte streek. Na een flinke schoonmaak der kielen voor
Malaga en een nieuw verblijf voor Cadix werd toen voar half April op bevel
der Staten-Generaal de terugreis naar het vaderland aanvaard met zes oorlogsschepen, de twee branders — twee zijner schepen liet hij nog achter —
en een twintigtal Hollandsche koopvaarders, die, geladen met aanzienlijke
hoeveelheden zilver, allengs te Cadix waren bijeengekomen. Den 24sten
kwam hij met deze vloot bij Ouessant en zeilde toen het Kanaal in.
Den 27sten ontmoette hij bij de Singels een Engelsch eskader van 7
schepen onder commandeer Whithorn, die hem schriftelijk verzocht, „volgens bevel van protector Cromwell", alle uit Spanje komende koopvaarders,
die hij bij zich had, als denkelijk bevracht met Spaansche, des met voor
Engeland vijandelijke goederen, tot onderzoek naar Duins fe laten opbrengen. De Ruyter weigerde dit absoluut, ook bier het beginsel der vrije
zeevaart handhavend en met de fiere mededeeling aan den Engelschen
bevelhebber, dat de zich bij hem bevindende koopvaarders „geen boodschap" in Duins hadden maar naar Amsterdam moesten, waarheen hij ze zou
geleiden, en dat zij ook geen vijandelijke goederen in hadden. Hij dreigde verder het Engelsche eskader zonder schromen „vyandelyck aen to tasten", als
Whithorn het waagde hem, „soo lang by eenig volck ofte magt zou by zich
hebben", nog verder lastig te vallen. Na heel wat „over ende wedervaren"
legde de Engelsche vlootvoogd op de herhaaldelijk geuite ontkenning van.
De Ruyter, dat hij vijandelijke goederen in bescherming zou hebben geno-
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men, met name eenig aan Spanjaarden behoorend zilver, zich „perfors" bij
diens verzet neder en hield af 18). Den laatsten April bereikte De Ruyter
ongehinderd de Maas en den 3den Mei 1656 liet hij het anker vallen voor
Oudeschild op Texel.
Te Amsterdam werd hij met hartelijke dankbetuiging voor zijn welgelukten kruistocht en voor zijn houding tegenover de Spaansche en Engelsche eischen begroet. Hij had immers zes groote en twee kleinere roofschepen veroverd en vernield, drie prijzen genomen en verkocht en meer dan
zoo Christenslaven uit de slavernij verlost, waaronder een aantal Nederlanders, honderden Mooren gedood, gevangen of als slaven verkocht, den vrede met Salee hersteld, de vrije zeevaart tegen Spanjaarden en Engelschen gehandhaafd, de veiligheid van den handel in de Middellandsche Zee
tien maanden Lang verzekerd en de vlag der Staten in die streken doen eerbiedigen.
Die de zee zoo vaeck ontfeylen
En roven schatten in haer nest,
Schricken voor d'Hollandsche zeylen
En schuwen Ruyter als de pest,
zoo kon men in die dagen op de straten zingen 19).

(
III. Danzig
Joni—November 1656
ET was er verre van af, dat De Ruyter na dezen langen en vermoeienden tocht te midden der zijnen eenige rust kon genieten.
Nauwelijks thuis gekomen, kreeg hij van de Staten-Generaal
bevel met een in het Vlie reeds ten deele gereedliggende vloot
zoo spoedig mogelijk een reis naar den „Orysont" (de Sont) en de Oostzee
te ondernemen, ten einde er met zijn schepen, waarvan later Obdam het
opperbevel zou komen aanvaarden, het door de Zweden bedreigde Danzig
te beschermen. De Staatsche vloot moest trachten deze voor den koren-
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handel zoo belangrijke stad, middelpunt van dien alouden moederhandel van
Amsterdam, bijtijds to bereiken, voordat de oorlogzuchtige koning Karel X
Gustaaf van Zweden, die de geheele Oostzeekust Wilde beheerschen en dit
doel voor het noordelijk deel reeds had bereikt, zich van haar meester zou
kunnen maken en daardoor ook het zuidelijk deel van de Oostzee in zijn macht
zou krijgen. Het was inderdaad een levenskwestie voor den Staat, die voor de
voeding zijner eigen bevolking zoowel als voor zijn verderen uitgebreiden
korenhandel afhankelijk was van de handhaving van den rechtstoestand in
de Oostzee, dat Danzig, zijn korenschuur, niet in handen viel van den rusteloozen Zweedschen worst, die toen met Polen oorlog voerde. .
Reeds op het einde der maand Mei begaf De Ruyter zich over Enkhuizen naar het Vlie 20), waar hij reeds 15 oorlogsschepen verzameld vond ; het
waren de eskaders van de Admiraliteit van Amsterdam, bijeengebracht
door Cornelis Tromp, en van het Noorderkwartier, onder den vice-admiraal
Pieter Florisz. Na een haastige monstering, waarbij hij zich onder protest
moest laten welgevallen, dat de admiraliteitsheeren de bemanning van zijn
vlaggeschip, wederom Het Tydverdryf, op 200 man terugbrachten, ging hij
den 3 'sten onder zeil om den 5 den Juni kaap Skagen, den 8sten Helsenor in de
Sont to bereiken. Daar gingen de drie vlagofficieren aan land om zich to verstaan met de naar de Noordsche rijken afgevaardigde Staatsche gezanten:
Van Beuningen, Van Rheede en Van Vierssen, die reeds eenigen tij d to Kopenhagen vertoefden, en met de hoofden der Deensche regeering en der Deensche
vloot. Voor Helsenor, waar nog zes oorlogsschepen uit het vaderland zich bij
hem voegden, bleef De Ruyter wachten op Obdam.
Obdam kwam eindelijk den 27sten met nog drie schepen van de Admiraliteit van de Maas de vloot versterken en nam nu zelf het opperbevel in handen.
Zijn taak zou allereerst moeten zijn om den Nederlandschen handel in de Oostzee, tevens dien van Engeland en Denemarken, te beschermen tegen alien
overlast en vervolgens de Zweden, desnoods met geweld, to beletten den toe- ,
gantohevdlzijngsoteDa kvndzeijoftsluten. In overleg weder met de Staatsche gezanten en de Deensche regeering,
wachtte Obdam nog op de komst van de rest van het eskader van de Maas onder Witte Cornelisz. de With, die eerst den 2osten Juli voor Kopenhagen verscheen. Den 23sten ging het clan langs Falster en Bornholm op Danzig aan.
De Staatsche zeemacht in de Oostzee bestond thans uit 42 schepen met
17oo kanonnen en 6400 man en kwam den 27sten voor de door de Zweden
bedreigde oude Hanzestad, waar men haar met groote vreugde begroette,
clam- de door de Zweden aangekondigde blokkade thans verijdeld mocht
9
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heeten, want de Zweden waagden het niet de Staatsche vloot, weldra nog
door 9 Deensche schepen versterkt, te wederstreven en zagen zich genoodzaakt te berusten in het (I September) gesloten verdrag van Elbing, waardoor de Zweedsche plannen voorloopig werden verhinderd. Toen was langer blijven der vloot onnoodig geworden en den Eden October ging het
grootste deel ervan dan ook onder zeil. Tromp alleen bleef met een 12-tal
lichte vaartuigen nog voor Danzig liggen ; de overige schepen zeilden van
Kopenhagen, waar men de gezanten opnam, den 2isten naar het vaderland.
Gedurende dien ganschen tocht had De Ruyter niets bijzonders ondervonden behalve dat zijn schip (29 Augustus) door den bliksem, die
van den top van de groote steng tot in het ruim naar beneden sloeg, gevaarlijk was getroffen, echter zonder merkelijke schade, en dat hij met Obdam
en de andere hoofden van de vloot zoowel te Kopenhagen als te Danzig
met groote eerbewijzen en dankbaarheid was begroet. In het bijzonder vermeldt hij zijn bezoek bij den Deenschen koning, „een seer (h)eerlyck pryns
om mede te spreken". Onder storm en onweder, waardoor bij de Friesche
eilanden verschillende schepen aan den grond liepen —een oogenblik ook het
zijne in het Vlie — bereikte hij den 3den November den vaderlandschen wal.
De tocht naar Danzig had ten minste voorloopig paal en perk gesteld
aan de eerzucht en de machtsbegeerte van den Zweedschen koning en de
vrijheid van de zeevaart op de Oostzee voor eenigen tijd verzekerd. Voor
De Ruyter zelf had deze tocht de beteekenis van een eerste kennismaking
met de staatkundige en militaire toestanden in de Oostzee, waarop hij
later zoo grooten invloed zou oefenen.

IV. Middellandsche Zee
December 1656—December 1657
EEDS een maand na zijn terugkeer ontving De Ruyter last om
opnieuw naar de Middellandsche Zee te vertrekken en op 8 December 1656 21) vinden wij hem weder met vrouw en dochter op
het Amsterdamsche heerenjacht, waarop twee admiraliteitsheeren hem vergezelden, uit Amsterdam naar Texelzeilende. Naeenpaar storm-
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dagen, die hem en de zijnen tot den 1 'den in de haven van Medemblik ophielden, kwam men bij Texel aan maar werd door storm en tegenwind op
het Schil" (Dude Schild) opgehouden, zoodat het tot den 24sten Rep, alvorens hij , na vrouw en dochter aan Den Helder to hebben aan land gezet, onder
zeil kon gaan. Met zijn admiraalsschip, thans de Amsterdam, en 4 andere
Amsterdamsche oorlogsschepen zouhij een 8o-tal koopvaarders naar de Middellandsche Zee hebben te konvooieeren met het recht om andere Amsterdamsche schepen, die hij onderweg mocht ontmoeten als konvooi voor andere koopvaarders, tijdelijk bij zijn vloot tevoegen ; ook commandeur De Wildt
en kapitein Van der Zaen, die reeds bij Cadix kruisten, zouden zich bij hem
hebben aan te sluiten 22) , zoodat hij ten slotte een aanzienlijke macht bijeen
zou hebben, voldoende om aan den na zijn vertrek in het voorj aar nog steeds
hinderlijken zeeroof paal en perk te stellen.
Wegens eenige verwarring in den laatsten tijd ten opzichte van de door
de hoofdofficieren gevoerde vlaggen ontstaan, werd voor deze reis vastgesteld 23), dat De Ruyter als vice-admiraal de generaliteitsvlag : oranje, wit
en blauw, aan de groote steng zou voeren , De Wildt de zijne aan de voorsteng ; kapitein Van Brakel, als schout-bij-nacht, de zijne aan de bezaanssteng. Seinen zouden alleen met wimpels mogen worden gegeven.
De Ruyter had in last om, behalve de Hollandsche koopvaarders, ook
de bevriende Engelsche en Deensche to beschermen, als die denzelfden koers
volgden. Hij moest alle Portugeesche schepen, benevens Fransche en Barbarijsche zeeroovers, die hij ten westen van Candia ontmoette, veroveren
en opbrengen , eigenlijk Turksche oorlogsschepen moest hij ontzien, als behoorende aan een bevriende mogendheid , met Salee eindelijk moest hij
onderhandelen over een definitieven vrede.
Geheime orders waren reeds 3 November door de Admiraliteiten aan
alle bevelhebbers van konvooischepen en ook aan hem verstrekt ten opzichte van eventueele ontmoetingen met Engelsche oorlogsschepen, die
door hen gekonvooieerde koopvaarders met „onfatsoenlycke manieren van
doen" zouden willen onderzoeken. De koopvaarders zouden in zulke gevallen alleen hunne zee- en ladingbrieven hebben te vertoonen en vrije doorvaart mogen eischen ; zoodra door de Engelschen met geweld werd gedreigd,
zouden de begeleidende oorlogsschepen zich onmiddellijk tot den strijd
hebben toe te rusten ter handhaving van de „eere ende achtbaerheid" van
den Staat ; in geval van duidelijk gebleken overmacht in „besloten" havens
of onder het kanon van kustkasteelen, zou De Ruyter zich van gewelddadigheden hebben te onthouden ; in het bijzonder ook als hij in aanraking kwam
„
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met de, naar de berichten, in zee zijnde vloten van Blake en Mountagu
werd hem gematigdheid en tegemoetkoming aanbevolen 24).
Kort daarna bleek echter, dat Engeland en Frankrijk ernstig onderhandelden over de gezamenlijke handhaving van den door hen begeerden
regel : „robe d'ennemi confisque celle d'ami", waardoor in het bijzonder de
Staatsche koopvaarders zouden worden belemmerd, daar diensvolgens een
scherp onderzoek zou moeten worden gedaan naar hunne lading. Herhaaldelijk waren reeds ernstige klachten bij de Staten-Generaal ingediend over het
veroveren, op dezen grond, door Fransche kapers van Nederlandsche koopvaarders; sedert 165o waren, zoo verzekerde men, niet minder dan 35o schepen tot een waarde van 3 millioen gulden door de kaperij van Frankrijk verloren gegaan. De door den Staatschen gezant te Parijs, Willem Boreel, bij
de Fransche regeering dienaangaande ingediende protesten hadden wel
eenige vonnissen van Fransche rechters ten gunste van de benadeelde Hollandsche schippers en kooplieden ten gevolge gehad; maar de uitvoering ervan was meestal uitgebleven, ook zelfs nadat een koninklijke Fransche
commissaris naar Toulon, uitgangspunt van die zeerooverijen, was gezonden ; deze was evenwel spoedig door de belanghebbende reeders en hunne
aanzienlijke beschermers en participanten, onder wie zelfs de leidende minister, kardinaal De Mazarin, werd genoemd, de stad uitgejaagd. Ook de Nederlandsche consul te Toulon, De la Fleur, was daar herhaaldelijk lastig gevallen en ten slotte zelfs op straat gewond, en wel zoo, dat hij er nauwelijks het
Leven had afgebracht. Een en ander had aanleiding gegeven tot verwikkelingen met de Fransche regeering, die op den duur ernstige gevolgen konden hebben, ook weder in aanmerking genomen, dat, sedert den vrede van
Munster, de stemming in Frankrijk tegenover den Staat allesbehalve
vriendschappelijk was. De Staten-Generaal echter, alle onnoodige wrijving
met Frankrijk en Engeland willende vermijden, besloten nu de Admiraliteiten aan te schrijven om de order van 3 November in te trekken, wat
dan ook 16 December was geschied, dus nog voor het vertrek van De
Ruyter's eskader. De Amsterdamsche Admiraliteit, ofschoon niet geneigd
om het onderzoek toe te laten, had op uitdrukkelijk bevel der Staten-Generaal, haren vice-admiraal gelast de hem verstrekte order aanstonds terug to
geven.
De Ruyter was over dit laatste besluit zeer ontstemd 25), daar het ongetwijfeld tot onaangename voorvallen zou moeten Leiden, zoodra maar een
enkel Engelsch oorlogsschip begeerde „onse scheepen tot haer contentement te visiteeren". Hetzij uit eigen beweging, hetzij door de Admiraliteit
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van Holland aangezet, schreef hij, dat hij het zeer vreemd vond thans te
moeten toelaten, dat de Engelschen de met hem vertrekkende koopvaarders
„op de minste pretensie" zouden opbrengen en „ons voor Jangats uitlachen", wat „ondraeghlyck" was en „voor eerlycke dienaers van den Staet
seer droevich te noemen". Hij protesteerde dus ten sterkste tegen deze kennisgeving en vroeg met aandrang „een andre resolutie". De Admiraliteit
van Amsterdam berichtte hem toen nog den 2osten op eigen gezag — in
tegenstelling dus met het bevel der Staten-Generaal en bij geheim schrijven,
dat hij krachtens den met Engeland gesloten vrede slechts het daarbij vastgestelde saluut aan Engelsche oorlogsschepen had te geven en, wat het
recht van onderzoek betreft, kon volstaan met „exhibeeren van zeebrieven
en paspoorten" der met hem mede vertrokken koopvaarders benevens c.q.
zijn verklaring, dat deze geen goederen geladen hadden, die op grond van
art. 13 van het vredestractaat van Westminster als contrabande konden
worden aangemerkt ; hij zou dan evenwel streng hebben toe te zien, dat dit
laatste ook niet het geval was, in het bijzonder wat betreft Spaansch eigendom, nu Spanje met Engeland in oorlog was. Als de Engelschen, niettegenstaande zulk een verklaring, toch op zijn koopvaarders een eigen onderzoek
naar contrabande zouden willen instellen, zou hij zich, na zoo lang en zoo
ernstig mogelijk to hebben geprotesteerd en op de emstige gevolgen to hebben gewezen, zich „mogen ende moeten couragieuselyck ende mannelyck
defendeeren", zonder zelf op eenigerlei wijze aanleiding to geven tot „quaede bejegeningen". In Engelsche havens, onder het kanon van kustkasteelen of tegen „overmacht van schepen" moesten hij en zijn kapiteins echter
blijven bij „serieuse doch civile termen" van protest en zich „van feitelykheden onthouden", — alles in afwachting van een „rechtmaetig tractaet
der Marine", waarop men in de Republiek hoopte.
Deze inderdaad onduldbare handeling van de Amsterdamsche Admiraliteit, den 24sten door haar in de vergadering der Staten-Generaal medegedeeld, wekte in het bijzonder bij Zeeland ergernis over dit ingrijpen in
aangelegenheden van den ganschen Staat ; maar Holland bleek met de
houding van het Admiraliteitscollege zeer ingenomen te zijn, daar het de
bezwaren van onzen handel tegenover de eischen van Engeland ten dezen
grootendeels scheen weg te nemen. Ook De Ruyter blijkt de nieuwe door
hem ontvangen instructie bevredigend te hebben geacht en bereid te zijn
geweest om zich ernaar te gedragen.
Nog voor Kerstmis was De Ruyter met een eskader van vijf schepen in
zee. Hij zeilde langs de kust naar het Kanaal en dit „met goede voortganck
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af", had dan met zware stormen te kampen, zooals op een „vvinterreis" als
deze trouwens te verwachten was, werd op de Spaansche kust voor San
Lucar opnieuw door een zwaren storm overvallen en verscheen eindelijk 20
Januari voor Cadix, waar hij weder bij Medina Celi over „onfatsoenlycke
bejegeninge" door de Spanjaarden van onze koopvaarders ernstig had te
klagen. Den 29sten stak hij van daar met zijn eskader in zee en ontmoette
welds de 25 schepen sterke vloot van Blake, die hem intusschen na het
gewone saluut weder „met alle vrintlicheyt" bejegende, „sonder gewach te
maecken van eenige onser coopvaerders te willen visiteeren". Hij stevende
nu de Straat van Gibraltar binnen en ontmoette bij Malaga De With en
Van der Zaen, die zich bij hem voegden, zoodat hij thans 7 schepen bij zich
had.
Met die scheepsmacht zeilde De Ruyter nu verder de Middellandsche
Zee in ten einde zijn koopvaarders naar hunne bestemming te geleiden en
jacht to maken op de roovers, die, naar hem was bericht, onlangs ten getale
van 15 in Algiers waren uitgerust. Langs Alicante, de Balearen, Barcelona,
vervolgens weder terug naar de Balearen, dan naar de Provencaalsche kust,
Toulon en Corsica richtte hij zich naar het middelpunt van den Hollandschen handel in deze streken, Livorno, waar de consul Sautyn en de Nederlandsche kooplieden zich aanstonds bij hem beklaagden, dat van Toulon
uit Fransche kapers wederom de zee in deze streken onveilig maakten.
Na zijn schepen daar grondig te hebben schoon gemaakt — de aanhoudende zorg daarvoor is typisch bij hem ; het was noodig voor meer
vaart — en met zijn eskader weder in zee te zijn gestoken, ontmoette
hij tusschen de eilanden Corsica en Gorgona in den vroegen morgen van
den 28sten Februari een Hamburger koopvaarder, die hem berichtte, dat
hij bij Gorgona was aangevallen door twee Fransche kapers, die hem en zijn
schip naar de Fransche kust bij Cannes hadden medegevoerd en vervolgens
geplunderd doch daarna weder vrijgelaten. De Ruyter maakte met zijn
eskader dadelijk jacht op deze Franschen en kreeg ze werkelijk spoedig in
het zicht. Hij heesch de Engelsche vlag om hen to misleiden 26). Zij trachtten
eerst hem te ontwijken maar moesten tegen den middag bijdraaien en werden zonder veel moeite door den Hollandschen vice-admiraal, die hen onmiddellijk door zijn schepen liet omsingelen, „verovert en vermeestert" 27).
Het bleken te zijn de indertijd door Zweden aan koning Lodewijk XIV
vereerde schepen La Regine en Le Chasseur, het eene met 23 stukken en 230
man onder het bevel van markies De Lalande, het laatste met 28 stukken
en 182 man onder dat van kapitein Ladignac. De beide schepen waren voor-
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zien van een „commission du Roy" en blijkens hun papieren uitgerust voor
rekening van den oud-gezant bij de Staten-Generaal, Servien, den abbe
De Sainte-Croix, rekestmeester, diens broeder, den chevalier Mole, den
garde-officier Boyer, den kamerdienaar des Konings Chamarante en den heer
De Beaujeu, semen voor 87.000 livres. De beide schepen, de beste, naar men
zeide, uit Toulon, en die reeds vele, ook Nederlandsche, koopvaarders hadden
gekaapt, werden volgens De Ruyter's instructie als kapers in bezit genomen.
Lalande bleek dezelfde te zijn, die indertijd schipper De Ruyter aan de kust
van Barbarije op diens kalm betoog had losgelaten, toen deze door hem was
lastig gevallen 28) ; maar hij had, volgens den Hollandschen admiraal, zich
te verantwoorden voor niet minder den 20 gevallen van bewezen zeeroof.
De wijze, waarop een en ander geschiedde, was intusschen aan ernstige
bedenking onderhevig, want De Ruyter, aanvankelijk meenend, dat hij
met gewone kapers of zeeroovers te doen had — zooals hem te Livorno
door den consul en de kooplieden was gemeld en ook uit het voorbeeld van
den Hamburger scheen te blijken — was hen genaderd onder de Engelsche
vlag. Hij had bovendien, volgens het officieele aan de Staten-Generaal gerichte Fransche protest 29), dat, wet de feiten aangaat, niet is tegengesproken, toen hij dicht bij het schip van Lalande was gekomen, dezen toegeroepen een sloep bij hem aan boord to zenden. Na aanvankelijke weigering had
Lalande toch een sloep met zijn luitenant Moreau naar De Ruyter's schip
gezonden met de schriftelijke bewijzen, dat hij juist terugkwam van troepenvervoer voor den Koning van Frankrijk, bestemd tot hulp van den
hertog van Modena. De Ruyter had op die bewering weinig acht geslagen
maar Moreau bevolen om zijn chef een brief te schrijven met den read, dat
deze zelf ook naar De Ruyter's schip zou komen. De laatste toch had op
het hooren van den naam Lalande verrast uitgeroepen, dat lit „zijn beste
vriend op aarde" was. Moreau weigerde evenwel dezen brief te schrijven,
ook na bedreiging van als roover aan de ra opgehangen te zullen worden en
na door drie van De Ruyter's matrozen met pistolen te zijn gedreigd. De
Ruyter had daarop Lalande met een door den vlootpredikant of den fiscaal opgesteld Latijnsch schrijven, dat bij het latere officieele vertoog
van de Fransche regeering aan de Staten-Generaal gevoegd was, onder
herinnering aan hun vroegere vriendschap uitgenoodigd om bij hem aan
boord te komen ten einde thans „simili benevolentia" als vriend te worden behandeld. Lalande was toen inderdaad ook bij De Ruyter aan boord
gegaan en de Hollandsche admiraal had hem aanvankelijk zeer vriendelijk
ontvangen en hem zijn schip laten zien. Op de kampanje gekomen, had hij
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Lalande echter verklaard, dat hij volgens zijn instructie dezen met zijn beide
schepen moest vasthouden, maar dat hij wegens Lalande's bewering, dat
hij in 's Konings dienst voer, hem naar Toulon zou brengen om daar te
laten uitmaken, of de schepen werkelijk koningsschepen dan wel kapers.
waren. De dappere Lalande had toen heftig geprotesteerd tegen de hem
aangedane behandeling en verzocht om hem naar zijn schip terug te zenden
om door openlijken strijd uit te maken, wat er gebeuren moest. De Ruyter
had dit geweigerd en hem gedwongen Moreau met twee Nederlandsche kapiteins naar de beide schepen terug te zenden. Hij had daarop de officieren
als gevangenen behandeld, de Fransche bemanning over zijn eigen schepen
verdeeld en een Nederlandsche equipage op de Fransche geplaatst.
Het was weldra duidelijk, dat deze zaak tot moeilijkheden aanleiding
moest geven,want de Fransche schepen waren inderdaad voor particuliere
rekening te Toulon en wel degelijk op kaperij uitgerust ; en het was
spoedig overtuigend uitgemaakt, dat zij ook werkelijk reeds langen tijd
kaperij hadden uitgeoefend, hoewel het waar was, dat zij laatstelijk in
's Konings dienst niet minder dan 1600 soldaten met het aangegeven doel
naar Viareggio hadden overgebracht. De Ruyter's krijgsraad besloot nu de
Fransche bemanning, die zeer vervuild en verwaarloosd was, in een Spaansche haven aan wal te zetten met verzoek aan de autoriteiten aldaar om
haar, onder vrijgeleide en verzorging met voedsel, te land of te water naar
Frankrijk terug te laten gaan ; de beide bevelhebbers en hunne luitenants
werden echter gevangengehouden en zouden met de beide schepen zelf zoodra mogelijk naar patria worden opgezonden.
Het Hollandsche eskader zeilde dus niet naar Toulon, zooals aanvankelijk het plan was geweest, maar westwaarts naar de Spaansche kust en.
zette 12 Maart de Fransche bemanning inderdaad op de aangegeven voorwaarden te Barcelona aan land. Na eenige dagen oponthoud op de reede
aldaar wegens hevigen storm werd de kruistocht weder voortgezet, terwijl
commandeur De Wildt en kapitein Ooms eenige onderweg opgevangen Nederlandsche koopvaarders en de beide Fransche prijzen naar Alicante begeleidden ; een Maltezer schip, dat men ontmoette, werd op verzoek van den
gezagvoerder ook vriendschappelijk onder geleide genomen, „alsoo het een
coopvaerder was". Langs Alicante en Malaga kwam het eskader terug in de
Straat van Gibraltar en (2 April) op de reede van Cadix, waar men een aantal koopvaarders en 6 Staatsche oorlogsschepen onder commandeur Verveen
vond, die er pas uit Texel waren aangekomen.
Het was De Ruyter gebleken, dat de Regine een oud schip was, „gans
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onbequaem om thugs te brengen", daar het, zoodra het in een „styve koelte" was gekomen, al dadelijk allerlei ernstige schadeleed, zoodat het niet dan
na zware en kostbare reparatie Holland zou kunnen bereiken. De Ruyter
besloot dus — op grond van dringende noodzakelijkheid — het schip te
Cadix te verkoopen. Na eenige onderhandeling met Medina Celi geschiedde
dit (7 April) voor den prijs van io.000 realen ; het geschut, ten deele kostbare metalen stukken, werd evenwel niet verkocht maar over de Nederlandsche oorlogsschepen verdeeld. Lalande en zijn officieren werden, tegelijk
met het kleine schip Le Chasseur, medegenomen door een Zeeuwsch oorlogsschip, dat juist van Cadix naar het vaderland zou varen, om aan de Amsterdamsche Admiraliteit te worden overgeleverd. Na deze regeling ging De Ruyter half April van Cadix uit naar Salee, dat hij bereikte met 4 zij Her schepen ;
de 8 andere, die hij te Cadix vereenigd had, zouden bij Gibraltar tegen de
roovers blijven kruisen of wel Nederlandsche koopvaarders in de Middellandsche Zee konvooieeren. Te Salee werd het Staatsche machtsbetoon, met emstige waarschuwingen gepaard, op de juiste waarde geschat en in overleg
met consul De Vries werd nu spoedig de begeerde definitieve vrede gesloten
met „Zyne Excellentie", den Sant van Salee. Reeds na vier dagen kon het
eskader onder wederzijdsche plichtplegingen de altijd gevaarlijke reede
verlaten en de tack van de beteugeling der roovers in de Middellandsche
Zee weder ter hand nemen.
Langs de Barbarijsche kust werd allereerst weder koers gezet naar Cadix, waar De Ruyter 1 Mei aankwam en drie weken vertoefde, ten deele om
de schepen schoon to maken, ten deele om met Medina Celi verder te onderhandelen over de nog altijd, ondanks alle „Spaensche complementos" niet
vereffende zaak van de Jonge Tobias 30), en over het wederrechtelijk nemen
door Spaansche oorlogsschepen van nog een anderen Hollandschen koopvaarder ; ten deele ook wegens de dreigende moeilijkheden met Blake, die
nog altijd hier kruiste en die zich thans bij De Ruyter emstig beklaagde
over contrabande in eenige onder geleide uit Amsterdam te Cadix bin-.
nengeloopen Staatsche koopvaarders. De kapiteins Bier schepen verklaarden bij navraag, dat zij van contrabande in hunne lading niets afwisten ;
maar De Ruyter waarschuwde den Eden Mei zijn Admiraliteit te Amsterdam, dat door hem wel degelijk „hier anders Overt bevonden" en dat, als
men te Amsterdam bij het verleenen van zeebrieven niet beter oplette,
„op deep of ander tyt d'onnooselen daervoor sullen moeten payen", daar
Blake „seer verstoort" dreigde, wegens het bedrog, voortaan alle Nederlandsche koopvaarders ter fine van onderzoek te zullen aanhOuden. Inderdaad
9*
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werd, zooals niet alleen De Ruyter erkennen moest, door onze kooplieden
in dit opzicht veel gezondigd.
Daarna zeilde De Ruyter den 24sten Mei met 5 zijner oorlogsschepen
weder door de Straat noordwaarts langs de Spaansche oostkust, terwij1 De
Wildt met de 5 andere bij Ivica zou blijven kruisen. Hijzelf bleef vervolgens
noordelijker op vervolgens ook kruisen, eerst bij Majorca, daarna bij Sardinie en Corsica, overal jacht makend op Algiersche en Fransche roovers.
Zoo kwam hij den 22sten weder voor Livorno, waar hij van den consul
Sautyn en van de Nederlandsche kooplieden vernam, dat niet minder dan 5
Fransche kapers met 4 reeds door hen geroofde Nederlandsche koopvaarders in de buurt van Viareggio lagen. Onmiddellijk het anker lichtend — het
waren de eenige Fransche kapers, naar de berichten, die nog in zee waren
— vond hij de Franschen, wier bevelhebber De Fricqambault was, den
26sten met hun prijzen in de baai van Spezia gevlucht. Ook zij hadden
kort te voren koninklijke troepen op de door hen „begeleide transportschepen", d. i. die vier Nederlandsche koopvaarders, naar Viareggio gebracht
en dus in 's Konings dienst gevaren. Het Witte Lam, een der Hollandsche
koopvaarders-transportschepen, die de kapers bij Toulon genomen en met
24 stukken en 6o man der hunnen hadden bemand, viel hem spoedig „sonder slag of stoot" in harden ; maar de roovers zelf, ofschoon belemmerd door
de windstilte, die ook De Ruyter noodzaakte om door roeien met alle macht
nog iets vooruit to komen, „steldent op een loopen" en slaagden erin om zich
te redden order het kanon van het zeer sterke Genueesche havenkasteel,
„'t capitaelste van tgeen in de Middelandsche Zee hebben gesien".
Spezia heette echter een „vrye haven" en de Franschen waren het
eerst in de baai binnengeloopen, zoodat de gouverneur, hoewel overigens
zeer op de hand van De Ruyter, bezwaar maakte om een aanval op hen toe te
staan zonder vergunning van zijn meesters, de Signoria te Genua ; hij weigerde ook de zoogenaamde transportschepen uit te leveren. De Ruyter
schreef dus „syto" aan den Doge deter stad en verzocht om liens toestemming tot den aanval op de roovers. Die toestemming was noodig, maar hij
durfde hen eigenlijk toch niet aanvallen, omdat hij nog antwoord uit Den
Haag of uit Amsterdam wachtte naar aanleiding van zijn eigen berichten omtrent de zaak van Lalande en thans ook die van de „ingesloten Fransche
kapers", waaromtrent hij den 28sten aan zijn Admiraliteit had geschreven 31 ). Intusschen legde hij, na een krijgsraad de zeer mime baai binnen
gezeild, „alvast" zijn schepen „neffens haer sydde" ; twee ervan liet hij aan
den ingang van de baai om ontvluchting, voorziening met levensmiddelen
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of andere help van buiten te beletten, terwijl ook zijn sloepen zich nacht en
dag gereedhielden tot den aanval op de Franschen. De roovers, op hun
eigen geringen mondvoorraad aangewezen, zagen hun hongerige matrozen
bij troepen naar den wal deserteeren en dreigden hunne schepen te zullen
verbranden, als hun mondkost geheel zou zijn opgeteerd ; vele matrozen
zwommen zelfs naar de onzen, verklarend, „dat sy met roovers opgescheept
waren en dat tegen haer dank".
Het antwoord uit Genua, waar men tegenover Frankrijk met de zaak
verlegen zat, bleef intusschen lang uit, daar De Ruyter's fiscaal, De Vianen,
die den brief aan de Signoria zou brengen, onderweg door twee Fransche
barken was opgelicht en naar Toulon gevoerd; wel vernam De Ruyter, dat
zes Fransche oorlogsschepen uit Toulon op weg waren naar Spezia 32). Op
I Juli kwam eindelijk antwoord. De Signoria weigerde den aanval toe te
staan, op grond dat het weliswaar roovers waren maar dat zij kortelings
belast waren geweest met het overbrengen van koninklijke troepen naar
Viareggio, waarmede zij, evenals Lalande, in Franschen staatsdienst waren getreden. De Ruyter schreef nu een tweeden brief, waarin hij opnieuw
aantoonde, dat het eenvoudig „particuliere, infame, gebandeerde roovers"
waren en, als men hen thans ongemoeid liet gaan, dergelijke, zoo feitelijk
door Genua beschermde „piraten" voortaan vrij spel zouden hebben. In
ieder geval eischte hij loslating van de drie nog door hen vastgehouden Nederlandsche koopvaarders, anders zou hij moeten doen, waarschuwde hij,
wat zijn plicht was. Hierop antwoord wachtend, kreeg hij den 4den Juli versterking met de 4 schepen van zijn eskader, die nog onder De Wildt gekruist hadden op de te Toulon tot help van De Fricquambault uitgeruste
schepen.
Toen den 7den Juli nog geen antwoord op dezen tweeden brief gekomen was, drong De Ruyter bij den afgevaardigde der Signoria, Doria, die
hem de eerste weigering had overgebracht en nog te Spezia vertoefde,
nogmaals met kracht van woorden aan, opmerkend, dat Genua in deze
zaak al heel weinig ontzag voor de bevriende Staten-Generaal toonde.
Het den 9den eindelijk ontvangen tweede antwoord van de Signoria hield
in, dat binnen Genua de pest heerschte, waarom het eenige dagen was uitgebleven, maar dat de Signoria hem beleefd verzocht om de Pranschen
toch niet te willen aantasten, ten erode Genua niet in zwarigheid te brengen, want er lag een Fransch leger op de grenzen dezer Republiek en ook de
hertog van Modena had haar gewaarschuwd. De Ruyter antwoordde den
bode weder, dat dan Genua feitelijk de roovers beschermde. Deze laatsten,
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wier bevelhebber bij deze houding van Genua moed vatte op een voor hem
goeden afloop, vroegen nu brutaalweg hun overloopers terug; maar De
Ruyter weigerde dit en daarop gingen de roofschepen met hun prijzen nog
dichter onder het kasteel liggen. De Ruyter kwam nu ook dichter bij ; mar
van het kasteel maakte men zich in ernst gereed om te schieten op zijn
schepen, die, evenals bij Algiers was voorzien, tegen de zware kanonnen
der vesting niet bestand zouden zijn. De roovers verlieten eindelijk
hunne schepen met zeilen, geschut, pak en zak en De Fricquambault liet
er gaten in boren om ze te laten zinken, als De Ruyter ze zou aanvallen. Deze hield krijgsraad en besloot om den aanval nog niet te wages
maar voorloopig alien toevoer van voedsel voor de Franschen of andere
hulp van zee uit te beletten, waartoe Brie der schepen van het eskader opnieuw in zee werden gezonden. Toen kwam plotseling den 'Oen Juli kapitein Schey met zijn schip uit Livorno terug met brieven van de Staten-Generaal en van de Amsterdamsche Admiraliteit, waaruit bleek, dat het tusschen Frankrijk en de Staten wel tot een schikking zou komen en dat alle
gerezen geschillen tusschen de beide regeeringen zouden worden vereffend 33).
Het bericht omtrent het nemen der schepen van Lalande had namelijk
in Frankrijk en in het bijzonder aan het Fransche hof groote beroering gewekt.In een te Parijs gehouden Kroonraad had de persoonlijk belanghebbende Servien beweerd, dat De Ruyter, die aanvankelijk de Engelsche vlag
had geheschen („action de pirate"), ofschoon onderricht van Lalande's
militaire zending, dezen en diens schepen ten onrechte als roovers had aangehouden, dat hij den Koning als souverein daarmede diep had beleedigd
en dat dus onmiddellijk de oorlog aan de Staten moest worden verklaard,
als Been schitterende voldoening werd gegeven en de admiraal „exemplairement puni" ; zelfs van zijn uitlevering was sprake. De Koning zelf had op
een audientie den Staatschen gezant Boreel dan ook ten zeerste vertoornd
toegesproken. De gematigde raadslieden der Fransche Kroon wilden echter
niet verder gaan dan tot een beslag op alien Hollandschen eigendom in
Fransche havens en op alle Hollandsche wissels, wat toch al een forsche
maatregel mocht heeten. Zoo was een ernstig verschil ontstaan, dat door
den scherpen toon van den altijd forsch optredenden gezant Bored aan
het Fransche hof nog verergerd werd, zoodat een oorlog, die wegens de
Fransche kaperijen reeds Lang had gedreigd, thans zeer nabij scheen.
Het gelukte ten slotte echter om den vrede te bewaren, al lieten de Staten
van Holland, als represaille tegen het Fransche embargo, alvast ook alle
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Fransche goederen in hunne provincie in beslag nemen en al begon men
een vloot uit te rusten.
Door de gematigdheid van den juist uit Parijs naar Den Haag vertrokken Franschen gezant De Thou en diens overleg met Johan DeWitt, Van Beverningk en Pieter De Groot, die het evenmin tot een uiterste wilden laten
komen, werden de moeilijkheden alsnog bezworen en den 2osten Juni werd
door de Staten, die een oorlog met Frankrijk geenszins begeerden, ter biFlegging van de gerezen geschillen besloten om, als Frankrijk het beslag op
de Hollandsche eigendommen ophief — dit beslag was daar in werkelijkheid nog niet uitgevoerd — De Ruyter te bevelen de Chasseur naar een
Fransche haven terug te zenden en de Regine to Cadix terug te koopen en
eveneens uit te leveren ; de thans te Amsterdam vertoevende gevangen
Fransche officieren zouden dadelijk worden losgelaten.
Op deze berich ten moest de door deze oplossing teleurgestelde De Ruyter, die zich natuurlijk bij de beslissing der Staten nederlegde, ook den bijna
in zijn handen gevallen kostbaren buit in de haven van Spezia loslaten.
Hij gaf daarvan aanstonds kennis aan De Fricquambault, die groote vreugde
betoonde over de onverwachte redding, en liet den volgenden dag de an-kers lichten om in een anderen inham der baai zijn schepen te gaan schoonmaken, waarna hij den I8den met 5 schepen wegzeilde, de overige onder
De Wildt op een kruistocht naar de Spaansche kust bij Malaga afzendend.
Twee dagen later vertrok hijzelf naar Toulon en berichtte den 25sten op de
reede aldaar den gouverneur der stad beleefdelijk, ingevolge de ontvangen
bevelen, het geschut van de beide genomen schepen to zullen teruggeven.
Daar verscheen weldra ook De Wildt met de overige schepen van het Nederlandsche eskader. Na eenige dagen kon de overdracht van het geschut
plaats hebben, waartoe De Ruyter, bij het lazaret in de buurt van Cannes
aan land gekomen, met den uit Marseille overgekomen Franschen commissaris de noodige afspraken maakte. Hij weigerde echter de in de baai van
Spezia naar zijn schepen overgeloopen Fransche matrozen over te geven,
tenzij de admiraal van Provence beloofde hun gratie te verleenen ; toen
hierin was toegestemd, liet hij hen vertrekken. Eerst in Augustus 1657 zijn
van beide kanten alle wederzijdsche maatregelen van beslag ingetrokken.
Een „marine-tractaat" heeft ten slotte de moeilijkheden opgelost.
Zoo eindigde deze zaak, die bijna tot een oorlog met Frankrijk had geleid 34). De Ruyter verliet den 2den Augustus de reede van Toulon en zond
daarop 4 zijner schepen onder commandeur De Wildt en 4 onder commandeur Verveen op een nieuwen kruistocht ten erode de to ontmoeten Neder-
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landsche koopvaarders veilig naar Malaga te geleiden en eventueel roovers
te bestrijden. Hijzelf zeilde langs de Balearen en de Spaansche kust ook
naar dit „randevous" om vervolgens den 2osten met het onderweg weder
met hem vereenigde eskader van De Wildt voor Cadix te ankeren. Daar
gelukte het hem de Regine terug te koopen, welk schip evenwel deugdelijk
gerepareerd moest worden, alvorens het weder zee kon houden. Over den
verkoop en zijn recht daartoe krachtens de hem gegeven instructie handelt
de merkwaardige brief, die hij 26 Augustus 1657 uit de baai van Cadix aan
zijn Admiraliteit schreef $ 5). Hij wees er daarin op, dat hij bij dien verkoop
en in deze zaak geheel gehandeld had volgens de hem bij zijn uitzeilen verstrekte instructie en de latere brieven, die hem veroorloofden om „soo wanneer de (bemachtigde) scheepen onbequaem souden syn om naer 't Vaderlandt gesonden te worden, dat men die alsdan aan de meestbiedende soude
verkoopen" ; dat hij dus de hem dienaangaande toegevoegde verwijten
geenszins verdiende, terwiji hij over de onzeewaardigheid van het schip
verwees naar de „deskundigen", in de eerste plaats naar Lalande zelf.
Voor Cadix ontmoette De Ruyter ditmaal een Engelsche vloot van 20
zeilen onder admiraal Stokes 36), then hij sedert jaren kende en met wien
hij aan diens boord vriendschappelijk opnieuw de altijd netelige zaak der
visitatie van Nederlandsche koopvaarders besprak. De Engelsche admiraal,
die ziek was, had zich verontschuldigd, dat hij deswege niet zelf bij hem
kon komen, maar toonde zich in het gevoerde gesprek bereid om, voorzoover zijn eed en eer toelieten, ten opzichte van die koopvaarders alle welwillendheid te betrachten, al klaagde ook hij, evenals vroeger Blake, dat
hij zeker wist, dat zij dikwijls contrabande te Cadix aanvoerden. De Ruyter scheidde van hem in de beste verstandhouding en zeilde nu opnieuw de
Straat door naar de Middellandsche Zee, en wel naar Malaga, van waar hij
(17 September) de Regine onder geleide van een zijnerschepen eindelijknaar
Toulon kon zenden.
Hij vond to Malaga weder de andere schepen van zijn eskader en kwam
er in het bezit van een bevel der Staten-Generaal om thans met de geheele
macht, die hij bij zich had, naar de kust van Portugal te zeilen en er bij de
Barlengas te wachten op een vloot, die, met de zijne vereenigd, onder Obdam zelven de Portugeezen zou komen dwingen om de hun aangeboden
voorwaarden betreffende Brazilie aan to nemen of anders hun den oorlog to
verklaren. Een maand later, 18 October, volgde het nadere bevel om een
met suiker rijkbeladen Portugeesche koopvaardijvloot, die uit Brazilie
verwacht werd, zoo mogelijk op te vangen en verder alle Portugeesche
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schepen, die hij ontmoette, in beslag te nemen. Hij ontving dit bevel eerst
voor Cadix en begaf zich thans onmiddellijk naar de Taag, waar hij den
26sten Obdam met diens vloot vond.
Obdam, die De Ruyter volgens de aan dezen gezonden bevelen reeds
sedert langer dan een maand met ongeduld voor de Taag had verwacht en
niets van hem gehoord had dan dat hij nog 16 Augustus voor Cadix was
geweest, kon thans zijn schepen afzenden om te Cadix water to halen, waaraan hij groot gebrek had. Hij had nog op den lag van De Ruyter's komst
aan de Staten gemeld, dat hij wanhopig werd over diens „achterblyven",
waarvan hij de oorzaak niet kon bevroeden, zoodat hij zelfs „syn sinnen
niet machtig" was. Hij had er ernstig aan gedacht, om de reeds begonnen
blokkade van de Taag op te geven en met zijn vloot naar Cadix te vertrekken ten einde het gewenschte water te verkrijgen. Gelukkig was een paar
uren na dezen brief De Ruyter met io schepen komen opdagen, nadat reeds
den 2isten Verveen met 4 schepen van diens vloot was aangekomen.
De gansche Staatsche scheepsmacht, nu 27 schepen sterk, kwam
thans voor de Taag liggen en de beide met Obdam medegekomen Staatsche gezanten, Ten Hove en De Witt, begonnen te Lissabon onderhandelingen, die evenwel niet opschoten, terwijl de Portugeezen alle Nederlandsche koopvaarders, met tout van St. Ubes, zuidvruchten enz. geladen, in
hunne havens achterhielden en de Staatsche vloot op hare beurt zich van
een aantal Portugeesche schepen meester maakte. Om een einde aan het
getalm te maken werd ten slotte officieel door de Staatsche gezanten de
oorlog aan Portugal verklaard en kon de vloot eindelijk in actie komen. Zij
veroverde (4 en 5 November) een deel van de door den storm op den Oceaan
uiteengedreven Portugeesche suikervloot, dat bij toeval in den nacht op
De Ruyter's eskader was gestooten en door dezen aanstonds midden in den
nacht onder zwaren regen was aangevallen en veroverd; 14 suikerschepen
vielen bij die gelegenheid in De Ruyter's handen. Den volgenden morgen
liet Obdam — die wel hevig had hooren schieten en in de richting van het
gevecht had rondgezocht maar door de duisternis niet had kunnen bemerken wat er gaande was, eerst tegen den avond door De Ruyter, wiens
eskader ook verspreid was geraakt, van de toedracht op de hoogte gesteld
— jacht maken op de hoogst begeerlijke rest van de suikervloot, die wel
84 rijk beladen schepen had geteld en door 7 Portugeesche oorlogsschepen
werd begeleid. Het gelukte echter niet om haar te vinden , zij was reeds
de Taag binnengeloopen, waarheen ook een deel van de door De Ruyter
aangevallen schepen had kunnen ontsnappen. Na nog enkele dagen tever-
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geefs op haar te hebben gekruist, besloot Obdam in overleg met de viceadmiraals De Ruyter en Pieter. Florisz., daar verscheidene der genomen
Portugeesche prijzen slecht zee konden houden en het jaargetijde ongunstig was, zoo spoedig mogelijk den rijken buit, die ten deele reeds door
enkele van De Ruyter's schepen in de baai van Vigo in veiligheid was
gebracht, ten deele uit de deerlijk lekke Portugeesche vaartuigen was ge-

lost, veilig naar het vaderland te brengen, ook omdat de Hollandsche vloot
zelve weder groot gebrek aan water had en niet veel langer in zee zou kunnen blijven.
Onder hevige stormen en tegenwind zette de geheele vloot dus noordwaarts koers. Eindelijk eind November tot het Kanaal gevorderd, was
Obdam genoodzaakt met zijn prijzen in verschillende Engelsche havens
binnen to loopen ten einde hun ondergang te ontgaan en het thans op zijn
vloot zoogoed als geheel ontbrekende water in te nemen. De Ruyter, wiens

KRUISTOCHTEN NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE, DANZIG EN PORTUGAL 145

schip ook een prijs op sleeptouw medevoerde, moest met dezen, die zijn
mast verloren had, in Tor Bay binnen vallen en er bijna 14 dagen (tot 3
December) geankerd blijven liggen, wachtend op beter weder. Den Eden
bereikte hij het gat van Texel, waar zijn schip ten slotte nog driemaal op de
daar liggende zandbank, den „Dorpel", stiet, met groot gevaar van te
stranden, totdat hij eindelijk op de veilige Texelsche reede kon ankeren.
Obdam kwam eerst enkele dagen later te Hellevoetsluis binnen.

V. Naar de Portugeesche kust
Mei—November 1658
A dezen langen en vermoeienden tocht, die zooveel moeilijkheden had doen ontstaan maar ten slotte met succes was bekroond,
daar de rooverijen in de Middellandsche Zee ten minste maanden
lang zoogoed als opgehouden hadden, kon De Ruyter bijna een
half jaar rust genieten. Maar langer duurde dat ook al niet. De moeilijkheden
met Portugal over Brazilie, die reeds lang hadden gedreigd tot een werkelijken oorlog te zullen leiden, hadden eindelijk dit lang verwachte gevolg gehad en in het voorjaar van 1658 werd door de Staten-Generaal besloten den
vice-admiraal De Ruyter opnieuw met een vloot van 22 oorlogsschepen en
twee jachten naar de Portugeesche kust te zenden om, zoowel te water als
te land, den Portugeezen afbreuk te doen doch den neutralen en eigen handel op dat rijk niet te vernietigen maar zich te then opzichte te bepalen tot
onderzoek der zee- en vrachtbrieven met het oog op contrabande. Ook moest
hij weder trachten de zeer lastige Biscaysche kapers in de golf van Biscaye
en op de kusten van Spanje en Portugal te beletten om hun rooverijen voort
te zetten. De vloot, die niet ten onrechte de „Amsterdamsche" werd genoemd, omdat zij uitsluitend van daar uit was toegerust, voerde 914 kanonnen en 330o man en stond onder De Ruyter als admiraal, commandeur De
Wildt als viceadimraal en kapitein Pieter van Brakel als schout-bij-nacht.
Met vrouw en kinderen, onder wie de achtjarige Engel"), begaf De
Ruyter zich reeds half Mei op het heerenjacht uit Amsterdam weder naar
Texel om deze vloot te helpen uitrusten in overleg, zooals altijd, met een
10
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paar gecomitteerden der Admiraliteit. Die uitrusting en de nog loopende
onderhandelingen met Portugal hadden blijkbaar nog al wat voeten in de
aarde, want den 25sten moest hij „syto" over Haarlem naar Den Haag rij den
om er nogmaals met de Staten-Generaal to raadplegen ; twee dagen later was
hij in Den Helder terug en den volgenden morgen weder aan boord van zijn
admiraalsschip 't Huys te Swieten; dat 6o stukken en 23o man voerde. Den
'sten Juni ging hij onder zeil ; een viertal koopvaarders had zich onder zijn
geleide gesteld. Een hevige storm dwong hem den 7den zijn toevlucht to zoeken in Duins, waar de Engelsche commandeer Whithorn en de gouverneur
van het kasteel, ofschoon zijn vloot eigenlijk to groot was om zich daar to mogen ophouden, hem eenige dagen lang op vriendschappelijke wijze alle help
en steun verleenden. Eerst den i6den kon hij verder gaan naar Dover en
van daar door het Kanaal naar Portugal, welks kust hij den 3den Juli bij
Oporto bereikte. Het bleek reeds toen, dat de mondvoorraad voor den tijd
van 6 a 7 weken, waarop de expeditie berekend was, nauwelijks voldoende
kon heeten, terwijl er ook spoedig gebrek aan water en bier te wachten was;
er waren o. a. veel te weinig watervaten aanwezig voor een zoo „kostelycke" vloot.
Ofschoon de oorlogstoestand reeds was ingetreden en aangehaalde
Portugeesche visschers mededeelden, dat de Portugeezen op de Taag bezig
waren een dertigtal oorlogsschepen uit te rusten, bleek men van weerszijden nog niet aan het succes van onderhandeling te wanhopen. Er was kort
te voren een Portugeesche gezant naar Den Haag vertrokken en een aantal
visschersvaartuigen werd tegen levering van lemoenen en oranjeappelen,
tot bestrij ding van de wegens onvoldoende voorziening met water en vruchten uitgebroken scheurbuik, weder vrijgelaten, „alsoo niet waerdych"
waren.
De admiraal, die den Portugeezen mededeelde, dat hij aan het spoedig
herstel van den vrede geloofde, en hunne autoriteiten met alle welwillendheid behandelde, kon zich in deze omstandigheden voorloopig beperken tot
„vysyte" van niet-Portugeesche koopvaarders en kruisen langs de Portugeesche kust, afwisselend met de Brie eskaders, waarin hij de vloot had verdeeld, en in afwachting van de voorgenomen zending van aanzienlijke yensterking onder Obdam zelven, die evenwel, wegens de goede kansen op den
vrede, voorloopig nog niet uit de vaderlandsche havens vertrok. Van Cadix
en elders uit werd telkens de watervoorraad aangevuld door twee als „waterschepen" ingerichte jachten. Veel bijzonders viel daarbij den geheelen
voorzomer niet voor en er werden ook opvallend weinig koopvaarders
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waargenomen in verband met den feitelijken oorlogstoestand, die echter
niet belette, dat De Ruyter den consul Abraham van der Hoeven te Lissabon meldde, dat „eenige Portugeesche messieurs" gerust zonder bezwaar
op zijn vloot konden komen kijken, als zij er lust in hadden. Telkens verscheen hij intusschen met nadrukkelijk machtsvertoon voor den mond van
de Taag, zoodat de Portugeesche handel ten slotte geheel stillag. Op den
3osten Juli had er ten gevolge van de onachtzaamheid van den stuurman
op een ander schip „tegens alle reden van zeemanschap" een aanvaring
plaats, waarbij de boegspriet van het admiraalsschip het zoodanig moest
ontgelden, dat een groote reparatie noodig was en de admiraal tijdelijk met
zijn zoon 38) en zijn secretaris moest overgaan op Het Zuiderkruis van kapitein Van der Zaen. Een kort gevecht tusschen zijn eskader en een Portugeesch kustfort liep zonder resultaat af.
Het bleek bij dit kruisen welds, dat een Portugeesche oorlogsvloot
niet te vreezen viel en De Wildt met zijn eskader zonder bezwaar een tocht
naar Salee kon ondernemen ten erode de nog niet geschiede uitwisseling der
ratification van het ten vorigen fare hier gesloten vredesverdrag te doen
plaats hebben, terwijl andere schepen af en toe naar Cadix en Malaga konden worden afgezonden om water to halen en koopvaarders te geleiden. Het
was dan ook noodig om het scheepsvolk, dat zich begon te vervelen, wat te
doen te geven : telkens hooren wij van desertie, van onnoodig aan land
gaan van bevelhebbers en bemanning, van liederlijke dronkenschap bij kapiteins en bemanning. Daartegen moest krachtig worden opgetreden, terwijl
op eenige matrozen, die in Duins gedeserteerd maar met behulp der Engelschen weder teruggebracht waren, de gewone straffen van laarzen, van de
ra vallen en zelfs kielhalen werden toegepast. Tijdens de nog altijd voortgezette onderhandelingen te Lissabon moest men echter nog voortdurend
blijven kruisen, totdat eindelijk (25 October) bij het naderen van den winter,
De Ruyter volgens zijn instructie de terugreis kon aanvaarden. Den I2den
November kwam de vloot behouden op de reede van Texel aan en den 25sten
heeft De Ruyter bij de Staten „binnengestaan" om zijn rapport te doen.
De aanteekening „niets byzonders", door Engel De Ruyter, die na den
dood zijns waders al diens journalen nauwkeurig bestudeerde, achter dit
journaal geplaatst, wijst terecht op de geringe militaire beteekenis van
dozen tocht, die echter ten slotte door het krachtige machtsvertoon, op de
tusschen de beide Staten gevoerde onderhandelingen wel degelijk invloed
heeft gehad, al is de vrede eerst in 1661 tot stand gekomen.
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23 Mei 1659-3 September 166o
ERWI JL DE RUYTER OP DE PORTUGEESCHE
kust de Nederlandsche belangen beschermde, hadden de
toestanden in het Noorden opnieuw krachtige tusschenkomst van de Staten wenschelijk, j a noodig gemaakt. Admiraal Obdam had er de expeditie geleid, die den 8sten
November 1658 uitliep op den bloedigen slag in de Sont,
,ccg . waarin Witte de With en Pieter Florisz. den heldendood
stierven. Maar met lien slag, waardoor de doortocht der Staatsche oorlogsvloot naar Kopenhagen afgedwongen werd en de naar Landskrona geweken Zweedsche vloot voorloopig buiten gevecht was gesteld, terwijl
de belangrijke versterking met 300o man Staatsche troepen onder kolonel
Piichler en met een aanzienlijken voorraad proviand het reeds belegerde
Kopenhagen ongehinderd had kunnen bereiken, was de Noorsche oorlog
nog geenszins beslist. Koning Karel Gustaaf, die zoogoed als alle Deensche
eilanden, ook Funen en Seeland, benevens het landschap Skonen aan de
overzijde van de Sont had bemachtigd en van de landzijde Kopenhagen
nauw ingesloten hield, hoopte de Deensche hoofdstad binnenkort tot overgave te dwingen en zoo toch een einde aan den oorlog te maken, ofschoon
de stad thans aan de zeezijde was ontzet 9 .
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Dit wilden de Staten ten eenenmale beletten en zij waren daartoe door
de met Denemarken gesloten tractaten ook verplicht. Obdam met zijn zeer
beschadigde vloot, thans 34 schepen sterk, hield zich nog voor Kopenhagen
op en kon de Sont, den toegang tot de Oostzee, door de blokkade van
Landskrona voor de Nederlandsche koopvaardij geopend houden. De Staten besloten, zich ook in den winter niet te onttrekken aan de noodzakelijkheid om den toestand in de Sont te beheerschen en zoo aan de reeds
lang aangevangen onderhandelingen over den vrede in het Noorden krachtigen steun te verleenen. Daartoe zou het echter niet noodig zijn om de
geheele vloot van Obdam in de Sont te laten. Deze, wiens beleid, ook in
den geleverden slag, te wenschen had overgelaten, kreeg dan ook bevel om
met de zwaarste schepen naar het vaderland terug te keeren ; 12 zijner
schepen zouden in Denemarken overwinteren en, zooals oorspronkelijk het
plan was geweest, een nieuw legertje van poo man zou onder kolonel
Killigrew, bevelhebber van het oude Engelsche regiment Vere in Staatschen dienst, door vice-admiraal De Ruyter met 4 oorlogsschepen naar
Kopenhagen worden gebracht. De Ruyter, om wien de Deensche regeering,
die zijn beteekenis op den tocht naar Danzig in 1656 had leeren kennen,
uitdrukkelijk als bevelhebber gevraagd had, zou dan verder het bevel voeren over het overwinterende eskader.
Dit werd hem den 3osten November 1658 door Hare Hoog Mogenden
opgedragen. Vijf dagen later gaf diensvolgens de Admiraliteit van Amsterdam hem last om zoo spoedig mogelijk met de genoemde vier schepen
en 10 gewapende fluiten, waarop de soldaten zouden worden ingescheept,
van Texel uit zee te kiezen. De naderende winter zette aan tot buitengewonen spoed.
Dit plan werd evenwel niet uitgevoerd. De dubbelzinnige houding van
Frankrijk en Engeland, die beide het overwicht der Staten in de Sont en
in de Oostzee vreesden, deden de Staten-Generaal besluiten om erop terug
te komen, vooral nadat was gebleken, dat een Engelsche vloot onder viceadmiraal Goodson gereedstond om eveneens daarheen te vertrekken, wat
dan ook nog begin December reeds gebeurde. Maar Goodson werd door het
ijs in het Skagerrak tegengehouden en keerde, onverrichter zake en door
hevige stormen geteisterd, eind December naar Engeland terug 2). Dientengevolge, ook wegens de juist ingevallen worst, kreeg De Ruyter bevel
om, ofschoon de troepen reeds lang waren ingescheept, voorloopig nog niet
uit te zeilen en ze weder te ontschepen : aan Obdam werd gelast, om nog
voor Kopenhagen te blijven, daar te overwinteren en de stad tegen de
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aanhoudend door de Zweden ondernomen aanvallen to helpen verdedigen.
Maar men ging in Den Haag weldra toch verder. Den 28sten Februari
1659 werd, met het oog op het hernieuwde beleg van Kopenhagen door Karel Gustaaf en op de geruchten over een aanzienlijke Engelsche vloot, die
onder de admiraals Mountagu en Lawson naar Denemarken zou gaan, door
de Staten-Generaal besloten om De Ruyter niet met een zoo geringe macht
als aanvankelijk was bepaald, naar de Sont te zenden maar aanstonds een
aanzienlijker vloot uit te rusten, waarvoor men de bemanning zou verkrijgen door algeheel verbod van het uitloopen van eenig vaartuig, zoolang de
vloot niet voorzien zou zijn, in het bijzonder van de Groenlandsche visscherij. Toen echter eenige Groenlandreeders aanboden om vrijwillig 1200
bevaren matrozen voor de uit te zenden hulpvloot of te staan, werd het
verbod ten opzichte van die reeders opgeheven. Ook het uitloopen van
koopvaarders en kapers werd tijdelijk verboden en op die wijze konden de
Admiraliteiten een nieuwe aanzienlijke vloot bemannen, waarop de soldaten van Killigrew weder zouden worden ingescheept 3).
De nieuwe vloot zou bestaan uit 38 oorlogsschepen met eenige branders en victaliefluiten 4), noodig wegens het in Denemarken heerschende
gebrek aan levensmiddelen. Zij zou 175o kanonnen en noo man tellen. Het
opperbevel erover werd niet opgedragen aan den Zeeuwschen vice-admiraal
Johan Evertsen 5), hoewel die de oudste in den laude aanwezige opperofficier was en ook zou medegaan, maar met erkenning van diens rang in den
krijgsraad zoolang Obdam het bevel zou voeren, op sterken aandrang van
Holland en overeenkomstig den wensch der Deensche regeering aan De
Ruyter, onder wien verder voorloopig Evertsen en diens jongere ranggenoot Jan Cornelisz Meppel (ook wel Van Meppele geheeten), na den dood
van Pieter Florisz. admiraal van het Noorderkwartier geworden, •zouden
dienen ; de opvolger van Witte de With bij de Admiraliteit van de Maas,
Egbert Meeuwisz. Kortenaer, was reeds op de vloot in de Sont aanwezig.
Deze regeling was natuurlijk in het geheel niet naar den zin van den op
zijde gezetten Evertsen, die, evenals zijn provincie, terecht, zich zeer ontevreden toonde maar zich ten slotte in zijn lot schikte ; wij hooren echter op
dezen tocht weinig van hem : hij hield zich op den achtergrond en, voorzoover wij zien kunnen, werkte hij, na aanvankelijke stugge houding, zonder
ernstige bezwaren samen met De Ruyter, die blijkens zijn journaal het gevoel van zijn Zeeuwschen mededinger verstandiglijk heeft gespaard door
hem bij de leiding der vloot voortdurend to rade te roepen.
Onder De Ruyter dienden verder zijn oude wapenbroeders uit den En-
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gelschen oorlog : Gideon De Wildt, als vice-commandeur, Pieter Van Brakel
als schout-bij-nacht, Verburgh, Willem Van der Zaen, Isaac Sweers, Schatter, Den Haen enz., als kapiteins, terwijl in het Zeeuwsche eskader zijn wapenbroeders Cornelis Evertsen de Oude als vice-commandeur en Frans Mangelaer als schout-bij-nacht onder Johan Evertsen optraden 8). De Ruyter's
admiraalsschip was weder 'T Huys te Swieten, thans bewapend met 65
kanonnen en 279 man. Hij begaf zich 26 April 1659 uit Amsterdam naar
Texel, waar de vloot zich moest verzamelen 7). Hem vergezelde daarheen
ditmaal een geheele familiestoet : zijn vrouw, zijn schoonzoon De Witte en
diens vrouw Cornelia, zijn dochters Alida, Margaretha en Anna, weae
laatsten hij nog met hare oude Zeeuwsche namen „Aelke, Gry‘etken en Anneke Ruyters" noemt, zijn nicht Grietje van Gelder en Anna, de dochter
van zijn vriend en zaakwaarnemer te Amsterdam, kapitein Duym. De refs
ging ditmaal over Buiksloot en Purmerend, dan over Schagen naar „den
(H)Elder" en Oudeschild. De vrouwen bleven geruimen tijd bij de vloot, al
keerden zij nu en dan naar Amsterdam terug.
Er ontstond op het admiraalsschip weldra een eigenaardig geschil 8).
Nadat de admiraliteitsheeren met de afgevaardigden van de Staten-Generaal de noodige regelingen hadden getroffen en de bemanning den Eden Mei
gemonsterd was, kwamen den 1 'den 67 soldaten van de mede te nemen
hulptroepen met kolonel Killigrew zelven bij De Ruyter aan boord. Deze
bevelhebber maakte, volgens een pas genomen beschikking van de Staten-.
Generaal 9), aanspraak op de eerste plaats aan de admiraalstafel. De hoofdofficieren van het leger hadden namelijk toen ter tijd bij officieele gelegenheden den voorrang boven die van de vloot ; zij waren meestal van min of
meer hooge geboorte, terwiji de „pikbroeken" van de vloot uit de volksklasse
plachten op to komen, en het leger had in den Tachtigj arigen Oorlog onder
de Prinsen van Oranje de voornaamste plaats in 's lands weermacht bekleed. De kolonels der expeditie wilden ook militair niet onder een viceadmiraal dienen loch liefst als passagiers op de vloot beschouwd worden.
De Ruyter echter weigerde 1°) pertinent, als opperbevelhebber, op zijn
eigen schip, zooals hij zeide, bij den kolonel „aen taffel te comen", omdat
lit, verklaarde hij geergerd, zou strekken tot „verminderinge van respect
ende commando in de vloot" en daar onder de zijnen „groot ongenoeghte baren" zou. Bleven de Staten-Generaal bij deze regeling, dan zou hij zelf „taffel
appart nemen boven in de achterhut", wat echter ook al „onlusten" zou kunnen veroorzaken. Hij wendde zich daarom tot den luitenant-admiraal Obdam, zelf gewezen kolonel der ruiterij, lien hij „U Excellentie" betitelt 11),
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met verzoek om diens steun ten einde den kolonel aan zijn eigen tafel niet
de eereplaats te moeten toekennen. De zaak gaf aanleiding tot ernstige bespreking in de Staten-Generaal, die aanvankelijk bij schikking besloten
hadden en als hun „emstige meeninge" verkondigd, dat niet alleen Killigrew maar ook diens hoofdofficieren en kapiteins als „gasten" aan boord
der schepen „met de eerste plaetsen aan taeffell vereert" zouden worden doch dat zoowel in den „secreten" als in den „breeden" krijgsraad De
Ruyter voorzitter zou zijn en de landofficieren daar rechts, de zeeofficieren
links van hem zouden zitten. Ook de Raad van State adviseerde in lien
geest. Bij „militaire actien" moesten echter ook volgens hun gevoelen de
landofficieren onder De Ruyter en diens bevelhebbers staan. Toen De Ruyter volhield de eerste plaats ook aan tafel te willen innemen, droegen de
Staten-Generaal hun gecommitteerden in het Vlie en den aanwezigen leden
van den Raad van State op om de zaak „in der minne" te schikken en, als
dat niet gelukte, Killigrew met zijn soldaten op een ander schip te plaatsen. Het laatste heeft ten slotte niet plaats gehad, zoodat de tusschenkomst
der heeren den vrede hersteld schijnt te hebben.
Onder de voor het uitzeilen getroffen regelingen was van grooter belang die betreffende de houding van De Ruyter tegenover de Engelsche
vloot van 51 schepen, die onder lord Mountagu, „General of the Sea", inmiddels (16 April) in de Deensche wateren was verschenen en die, als het tot
dadelijkheden kwam, naar men in Den Haag met alle reden vreesde, de
zijde van Zweden zou kiezen 12). Engeland toch, blijkbaar beducht voor de
overmacht der Staten in de Oostzee, had reeds tal van vrijwilligers en zelfs
geregelde regimenten in Zweedschen dienst doen overgaan en was ook bij
de gemeenschappelijke onderhandelingen zeer Zweedschgezind gebleken 13).
Onder de Engelsche zeeofficieren, die tijdelijk in Zweedschen dienst waren
gekomen, was ook Sir George Ayscue, die in 1656 door Cromwell als deskundig raadsman in zeezaken naar den Zweedschen Koning was gezonden
en door dezen zelfs tot Zweedsch admiraal werd benoemd. Aan De Ruyter
werd daarom in diens instructie van 14 Mei 14) bevolen om, mocht hij de
vloot van Mountagu in de Sont of elders ontmoeten, zich te bedienen van
de verklaring, dat hij zich kwam stellen onder het bevel van Obdam en voor
verdere besprekingen te verwijzen naar dezen als zijn opperbevelhebber ;
hij moest verder Mountagu op de bij den vrede van Westminster voorgeschreven wijze vriendschappelijk bejegenen door het strijken van de vlag
en door het gewone saluut met kanonschoten ; doch ingeval van door dezen
to gebruiken geweld, kon hij geweld daartegenover stellen. Hij moest er even-
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wel naarstreven om „zooveel doenlijk" den vrede met de Engelschen te bewaren : een instructie, die in de practijk veel zou overlaten aan zijn beleid.
Volgens de met Engeland gesloten overeenkomst mocht hij echter voorloopig noch de Sont noch een der beide Belten invaren om Kopenhagen of
de Oostzee te bereiken. Aan de andere zij de was door de Engelsche regeering aan Mountagu gelast om, als de Staatsche vloot zich niet strikt onzijdig Meld, onmiddellijk den openlijken strijd met haar te beginnen.
Nadat den I4den de „wijven" van bevelhebbers en matrozen, „met de
kysten van de mans" aan land waren gezet en de vloot, voor zoover de Amsterdamsche en Noordhollandsche schepen betreft, door het Nieuwe Gat
buitengaats was geraakt (2o Mei), moest nog worden gewacht op de Zeeuwsche, Rotterdamsche en Friesche schepen. De ontmoeting van De Ruyter
met Johan Evertsen geschiedde van diens kart, zooals De Ruyter opteekent, aanvankelijk „met seer cleyn respect" ; maar de beide vice-admiraals
spraken then avond „met malcanderen" en de verhouding werd spoedig
beter. De Ruyter toonde zich zeer tevreden met de talrijke en welbemande
vloot van „seer schoone schepen", die aan zijn zorgen was toevertrouwd.
Zoo ging hij eindelijk den 23sten Mei voorgoed onder zeil, thans met
niet minder dan 83 vaartuigen bij zich, waaronder io koopvaarders, eenige
fluiten met soldaten en verscheidene branders en victualieschepen, de laatste
met het oog op den toestand van de voeding in het belegerde Kopenhagen
en op de door de Zweden reeds veroverde Deensche eilanden, zoodat men
daar op weinig toevoer kon rekenen. Volgens de, blijkbaar wegens de verhouding tusschen Evertsen en De Ruyter, ditmaal door de Staten-Generaal
gegeven instructie zou Evertsen de voorhoede, De Ruyter den middeltocht
en Meppel de achterhoede leiden.
Langs Doggersbank, het Jutsche rif en de Neuse aan de Noorsche kust
bereikte De Ruyter den isten Juni kaap Skagen, waar hij 15) een brief
ontving van Mountagu, die hem in het Skagerrak had afgewacht, met
het bericht, dat deze, volgens een even na De Ruyter's vertrek in Den Haag
gesloten verdrag tusschen Engeland, Frankrijk en de Republiek, in samenwerking met de gezanten der drie mogendheden en de Noordsche hoven zou
trachten den vrede tusschen de beide twistende Koningen te herstellen en
derhalve geen der beide partijen te hulp mocht komen, vertrouwend, dat
ook De Ruyter, „gelyke ordre" als hijzelf dienaangaande zou hebben, in
welk geval hij, Mountagu, zou „stille sitten". De Ruyter, die toen ook met
een nagezonden galjoot door een vrij dubbelzinnig bericht met een nieuwe
instructie van de Staten 16) kennis had gekregen van het jongste verdrag,
10*
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antwoordde den Engelschen admiraal in overleg met Slingelandt, dat ook
hij inderdaad in last had om in dien geest op te treden en dat hij voomemens was om zich stipt daaraan te houden"), in verband ook met den bij
het nieuwe verdrag vastgestelden wapenstilstand van drie weken tusschen
de beide oorlogvoerende mogendheden.
Terwijl Mountagu dus voorloopig bij den ingang van de Sont zou blijven, zeilde de tweede Hollandsche vloot onder De Ruyter op bevel van
Obdam thans door het Kattegat langs de eilanden Usti en Anholt naar de
Jutsche oostkust en vervolgens langs de gevaarlijke droogten en door de
„draaistroomen" van het nauwe vaarwater bij Samso, waar o. a. het schip
van Van der Zaen herhaaldelijk aan den grond stootte, naar de Groote Belt,
aan welker ingang, tusschen Sejra en Refsnas De Ruyter (16 Juni) in verbinding kwam met Obdam, die van Kopenhagen daarheen was gezeild en
thans aan de andere zijde van de Groote Belt bij Sprogo was gekomen en
voor het door de Zweden sterk bezette Nyborg op Funen lag. Volgens de
laatstelijk uit Den Haag ontvangen instructies mochten echter, ten einde
aan de Engelschen geen „ombrage" te geven, de beide Hollandsche vloten
zich aanvankelijk niet met elkander vereenigen.
De dicht bij elkander gelegen maar niet vereenigde Hollandsche vloten
blokkeerden dus feitelijk toch het belangrijke Nyborg, tot welks hulp de
Zweden van hunne zijde een goed uitgeruste vloot van 28 schepen onder
den jongen admiraal Wrangel uit de Sont hadden afgezonden. Tegenover
de thans samen wel go schepen tellende Staatsche vloten zou deze kleine
Zweedsche scheepsmacht echter bij een aanval spoedig het onderspit hebben
gedolven. Daarom kwam Mountagu, vreezend voor een aanval der Staatschen op de Zweedsche vloot, onmiddellijk na het einde van den wapenstilstand, nu ook naar de Groote Belt en ging gevechtsklaar liggen voor
de Kalundborg Fjord can de kust van Seeland, terwijl de Staatsche vloot
zich niet ver van Romso can de kust van Funen opstelde. Zoo gelukte het
Wrangel om zich, door de Engelschen gedekt, naar de Sont te redden, waar
hij door koning Karel Gustaaf zeer ongenadig werd ontvangen wegens het
gevaar, waaraan hij een zoo aanzienlijk deel der Zweedsche scheepsmacht
had blootgesteld. De Zweedsche vloot liep te Landskrona binnen, van waar
kort daarna Ayscue can het hoofd van een twaalftal schepen zich bij Mountagu voegde, waaruit de vriendschappelijke gezindheid der beide Staten ten
overvloede bleek.
Toen vervoegde zich den 2osten tusschen de eilanden Sprogo en Romsa
Obdam met zijn vice-admiraal Kortenaer en eenige kapiteins bij De Ruyter
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om onderling overleg to plegen, wat hun niet verboden was, en ging Meppel
van De Ruyter's vloot over in die van Obdam, zoodat er zoo toch nauwe
aanraking ontstond tusschen de beide Staatsche vloten. Ook na het aanvankelijk afloopen van den voorgeschreven wapenstilstand had hare vereeniging nog niet plaats. Die wapenstilstand werd nog met drie weken
verlengd. Ook een deel van de Deensche vloot kwam nu naar de Groote
Belt. De drie aanzienlijke vloten, benevens die der Denen lagen eind Juni
in de Groote Belt dicht bij elkander ten anker, hetgeen de besprekingen gemakkelijk maakte. Herhaaldelijk werd bier tusschen Obdam en Mountagu
schriftelijk en mondeling van gedachten gewisseld over de aan te nemen
houding, in de aangenaamste vormen en telkens met feestelijk onthaal van
de afgezonden officieren dock blijkbaar met wederzijdsch wantrouwen aangaande de werkelijke bedoelingen, zoodat men van weerszijden voortdurend gevechtsklaar bleef.
Op den 4 den Juli o.a. had er aan boord van Obdam tusschen dezen,
De Ruyter en den Engelschen vice-admiraal Goodson een samenkomst
plaats, waarop den volgenden dag De Ruyter, vergezeld van commandeer
Evertsen en kapitein Thijssen, bij Mountagu zelven aan boord kwam en
met dezen een aangename, vlot verloopende bespreking hield, ten gevolge
waarvan Mountagu, na een tiendaagsch verblijf in de Groote Belt, naar de
Lap, de groote zandbank bij den ingang van de Sont, terugzeilde en Obdam
naar Kopenhagen, terwijl De Ruyter met zijn vloot in de Groote Belt of
daaromtrent zou blijven kruisen. Van beide kanten zou men dan de Noordsche Koningen tot den vrede trachten te bewegen. Eerst na het definitieve
einde van den wapenstilstand (13 Juli) kreeg De Ruyter verlof om zich
bij Obdam in de K6ge baai bij Amager te voegen. Er was toen sprake van
evenredige vermindering van de Engelsche en de Staatsche vloten.
De vrees voor de dubbelzinnige houding van de Engelsche vloot kon
intusschen begin Augustus worden ter zijde gezet, want Mountagu zeilde —
op het bericht, dat de nieuwe Engelsche Protector, Richard Cromwell, die zijn
overleden wader in 1658 was opgevolgd, was afgetreden en dat de kansen
van den op het wasteland in ballingschap rondzwervenden koning Karel II
plotseling waren gerezen — den 5den September naar Engeland terug, ten
einde den toestand daar van nabij in het oog te houden ; hij sloot zich weldra aan bij Monck, die openlijk de zijde des Konings had gekozen.
Groot waren de blijdschap en de verlichting van Obdam en De Ruyter, die nu alleen met de veel zwakkere Zweedsche vloot te doen konden
krijgen, a waren zij voorloopig door den weder verlengden wapenstil-
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stand tusschen Denemarken en Zweden tot afwachten genoodzaakt ; wat
niet belette, dat de Zweden zich van hun kant aan allerlei overvallen van
Staatsche koopvaarders schuldig maakten, j a ook „onse (oorlogs)schepen
noch affronteerden" 18). Tot het laatste toe hadden De Ruyter en Obdam
het gevoel gehad, dat „by de Engelschen het werck op geen goeden moer
lag", al gedroeg Mountagu zich nog zoo beleefd, in overeenstemming met de
laatste instructies van den afgetreden Protector, en dat het dus steeds noodig was, „well op onse (h)oede te wesen" 19). Dat afwachten „als jongens"
tegenover de „Zweedsche" en „Engelsche fielten", zegt de ontstemde De
Ruyter, was een „seer verdrietich werck" voor een zoo talrijke vloot, wel
75 schepen van oorlog, als men nu in deze wateren bij een had. Op den duur
had men ook voor de talrijke bemanning en voor de landsoldaten, ten deele
ruiterij met hare paarden — die wegens het in Kopenhagen heerschende
gebrek daar niet konden worden aan land genet, maar „onder pericul van
sieckte ende infectie" op de vloot moesten blijven 20) — niet genoeg voedsel
aan boord, wat tot ernstige bezwaren zou moeten leiden. De gecombineerde vloten van De Ruyter en Obdam lagen dus sedert 17 Juli gezamenlijk in
de Ktigebaai zonder veel uitzicht, dat de vrede in afzienbaren tijd zou worden gesloten. De vloten werden echter nog steeds ten minste in naam gescheiden gehouden, waarop door de Engelsche en Fransche gezanten steeds
werd aangedrongen.
De Ruyter werd op Amager met de andere Staatsche admiraals door
den Deenschen koning feestelijk onthaald (19 Juli) en hij bezocht ook het
aan de landzijde nog altijd door de Zweden nauw ingesloten Kopenhagen.
Na herhaald overleg tusschen den Deenschen admiraal Bjelke en Obdam,
of men niet iets „by de handt soude nemen", ging de Staatsche vloot eindelijk (2 Augustus), 6o oorlogsschepen sterk, gezamenlijk met het Deensche
eskader van Bjelke, zuidwaarts om de Staatsche koopvaardij in de Oostzee
tegen de aanhoudende Zweedsche aanrandingen te beschermen. Het verwekte bij de Staatschen ernstige ergernis, dat de Denen ook thans bleven
weigeren om de soldaten van Killigrew, die veel geleden hadden van het
ongewone scheepsleven, de ongewone scheepskost en de bekrompen ruimte
aan boord, in Kopenhagen op te nemen, wegens het ernstige gebrek aan
levensmiddelen in de stad, waar zelfs aan de koninklijke tafel haring en gezouten vleesch het gewone menu uitmaakten. De Ruyter hield dus zijn
troepen nog aan boord 21), in afwachting van wat de „heeren gecommitteerde ambassadoors", die te Kopenhagen voortdurend met Zweden en Denemarken over den vrede „besoigneerden", gedaan konden krijgen. Het
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bleef in Augustus en September nog steeds afwachten van het resultaat
der langdurige onderhandelingen en De Ruyter beklaagt zich er telkens
over, dat hij bij dit „droevigh dienen" met een „soo considerabele macht"
moest rondzwerven in het zuidelijk deel der Oostzee, kruisend en koopvaarders konvooieerend.
Intusschen begonnen de Zweden reeds weder met werkelijke vijandelijkheden ook tegenover de Nederlanders en verbrandden, begin September,
zelfs drie Nederlandsche en vier Deensche oorlogsschepen, die in de Kleine
Belt lagen om de in Sleeswijk en in zuidelijk Jutland aanwezige troepen van
den keurvorst van Brandenburg, die ook aan den oorlog tegen de Zweden
deelnam, to helpen in diens plannen tot herovering van Funen. Met de voor
de koopvaardij zeer hinderlijke Zweedsche kapers werd telkens gestreden,
met name door vice-admiraal Meppel, die met een eskader was afgezonden
om op hen te kruisen. Dit laatste deed ook De Ruyter in de buurt van Fehmarn en Rostock, alvorens bij Obdam voor Kopenhagen terug te keeren,
waar hij den 5den September weder verscheen. Van daar stevende hij, om
door een krachtige demonstratie de Staatsche ambassadeurs op hun verlangen te steunen in hun vredeswerk, de Sont verder in en vertoonde zich
herhaaldelijk voor Kronborg en Landskrona om er „de wacht te houden" tegenover de Zweedsche vloot en de thans in Zweedsche handen zijnde Sontkasteelen. Het bleef echter een onaangename onzekerheid 22) en
De Ruyter klaagt (9 September), dat er „weynich apparentie tot een goede
vrede is" en de goede tijd voor de vloot onnut verloopt, terwijl toch „het
calf al verdroncken is" en het dus hoog tijd werd om de put definitief te dempen. Het voedsel in de vloot raakte op, de winter stond voor de deur en
er is van de Denen, zegt hij, weinig anders te verwachten dan „vileynige
scheltwoorden" en „groote woorden". Hij brandt van begeerte om iets te
doen en een einde te maken aan al dit gezeur. Tien dagen later schrijft hij
aan de Staatsche ambassadeurs, dat hij, mits men hem „sinckers ende goede loodsluyden" verschaft, zeer wel in staat zou zijn om de Zweedsche vloot
en haar kapers voorgoed in Landskrona op te sluiten, ook om de door de
Zweden veroverde steden Helsenor en Helsingborg „schadeloes te schieten". Men had, zegt hij, dit totnogtoe nagelaten ter wille van de Deensche
bevolking maar zoo iets zou ten minste een einde maken aan het afmattende werkeloos blijven van de vloot en kunnen strekken om de onderhandelingen wat sneller te doen verloopen 23). De nog steeds op succes hunner
pogingen hopende ambassadeurs rieden het plan af, al begon de victalie
uiterst schaarsch te worden zoowel bij Obdam als bij De Ruyter. Beiden
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drongen dan ook herhaaldelijk bij de Staten ernstig aan op het opnieuw
zenden van victalieschepen met leeftocht uit het vaderland en, voor het
geval, dat men in de Deensche wateren zou moeten overwinteren, van
warme winterkleeding en wat verder dienen kon 24).
Zoo bleef er voor de Staatsche vloot voorloopig weinig anders te doen
over dan de Zweedsche in Landskrona te blokkeeren. Ook de vestingen
Kronborg en Helsingborg konden van de zeezijde met succes geblokkeerd
gehouden worden. Een goed voorbereide nachtelijke aanslag voor Landskrona op een groot Zweedsch oorlogsschip, waarbij de tot „daden" geneigde De Ruyter „sells in persoon" een daartoe gereedgemaakten brander leidde, mislukte (14 September) „schandelyck" door de schuld van den
bevelhebber van den brander, zoodat hij onverrichter take naar zijn bij
Hven liggende vloot moest terugkeeren. Ook van een ten slotte toch voorgenomen bombardement van Helsingborg of Kronborg kwam niets ten
gevolge van tegenwind en stroom. Evenmin gelukte een aanval van Killigrew op de Zweedsche kust met eenige schepen en 1200 man.
Zoo bleef De Ruyter nog een paar weken de blokkade en de bedreiging
der Zweedsche Sontkasteelen en zeehavens voortzetten en onder hevige
stormen met een deel zijner schepen in de buurt kruisen, totdat hij (2 October) na herhaald overleg met de gezanten, die meer dan eens bij hem aan
boord kwamen in verband met de loopende onderhandelingen, weder naar
Kopenhagen koers zette. De voortdurende bemoeienis der gezanten met de
bewegingen der vloot en de herhaaide tegenstrijdigheid hunner bevelen,
naar aanleiding van den loop der onderhandelingen, leverde intusschen
voor de vloot groote bezwaren op.
Voor Kopenhagen aangekomen, werd hem eindelijk door de Staatsche
gezanten toegestaan om in samenwerking met de Denen een of andere belangrijke ondememing tegen de Zweden aan te vangen. Hij bleef tot II
October nog op de reede voor de stad liggen en zeilde toen met een getal
van omstreeks zoo koopvaarders, oorlogsschepen en transportvaartuigen
voor de in de Holstein op to nemen Deensche, Poolsche en Duitsche „militie"
naar de Mecklenburgsche kust, van waar hij het een of ander tegen de Zweden zou ondernemen. Op weg daarheen, bij Fehmarn, ontmoette hij den
I6den voor het laatst de eveneens in vrij doelloos kruisen in deze streek
rondzeilende vloot van Obdam en besprak met dezen en andere hoofdofficieren de verder te nemen maatregelen betreffende het inschepen der bedoelde soldaten en het getal der in de Deensche wateren te laten schepen.
De reeds lang ziekelijke Obdam zelf toch zou, met goedvinden van de Sta,
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ten, met 20 schepen naar huis terugkeeren. Na deze besprekingen bij Fehmarn ging Obdam (19 October) aanstonds onderzeil naar Kopenhagen,
vergezeld door Johan Evertsen, die hem naar huis zou volgen. Hij nam
.den 'sten November definitief de terugreis naar het vaderland aan.
De Ruyter was dus thans door de afreis van Obdam opperbevelhebber
in de Deensche wateren geworden en hij kon zoo eindelijk, nu de onderhandelingen, naar het scheen, definitief waren mislukt, naar zijn lang gekoesterden wensch krachtiger optreden dan zijn voorganger, die behalve door
zijn onervarenheid als zeeman en zijn aanhoudende jicht emstig belemmerd
was door den langzamen gang der onderhandelingen en den hem verstrekten last om zich te schikken naar de behoefte aan hulp van den Deenschen
koning zonder dezen al te zeer te onttrekken aan den Zweedschen druk,
waardoor hij van de omen afhankelijk moest blijven. Maar De Ruyter had
zich voorloopig nog steeds te schikken, behalve naar de bevelen uit patria,
naar de leiding der Staatsche gezanten te Kopenhagen, onder wier bevelen
hij uitdrukkelijk gesteld werd en naar wier aanwijzingen hij dus zijn vlootoperatien had in te richten. Al viel hem dit hard en al toonde hij aanhoudend geringe waardeering voor de diplomatieke onderhandelingen der „Excellenties" , hij had zich voor de bevelen van Hare Hoog Mogenden to buigen.
Na het vertrek van Obdam beschikte hij nog over meer dan 5o flinke oorlogsschepen, waarover, onder hem, als hoofdofficieren, behalve de viceadmiraal Kortenaer, commandeur Cornelis Evertsen en de schout-bij-nachten Van Brakel en Thijssen geboden : een macht, die den Koning van
Zweden meer vrees inboezemde dan die zijner overige vijanden maar
waartegen hij geen voldoende strijdkrachten, ten minste ter zee, kon plaatsen, in afwachting dus van wat de Nederlanders en Denen zouden ondernemen.
De Ruyter was na overleg met zijn hoofdofficieren voornemens, volgens reeds in het vaderland en ook met Obdam en de Denen herhaaldelijk
besproken maar vooralsnog niet uitgevoerde plannen, tot een aanval op
Funen, waar de Zweden slechts over 4000 man ruiterij en 2000 man voetvolk beschikten. Hij zeilde dus met zijn geheele vloot en een groot aantal
transportschepen naar Kiel om er de gecombineerde vreemde troepen in te
nemen. De voor de onderneming tegen Funen beschikbare troepenmacht
bestond ten slotte uit 5200 ruiters en 4600 man voetvolk 25), met inbegrip
van de op zijn eigen vloot uit het vaderland gekomen en nog altijd op zijn
vloot aanwezige Staatsche troepen. De Deensche vloot, die krachtige hulp
zou verleenen, stond onder admiraal Henrik Bjelke (Beelkens noemt De
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Ruyter hem) ; de Deensche landmacht, die nog in Jutland lag, onder veldmaarschalk Hans Schack (Schaeck).
Met de Deensche bevelhebbers werden nu de noodige maatregelen
afgesproken. Een eskader van io schepen onder commandeur Verburgh
werd op aandrang van de Staatsche gezanten door De Ruyter naar kaap
Skagen gezonden om de te verwachten proviandschepen uit het vaderland
naar de vloot te geleiden, op de koopvaarders uit het vaderland en uit Noorwegen te passen en ze veilig door de Sont te brengen ; twee schepen gingen
met gelijk doel naar Noorwegen. Het plan tegen Funen zou worden uitgevoerd met de 40 schepen, die hij overhield.
Er bleek echter van het begin of weinig „voortganck" te zijn bij de
Denen, op wier hulp en kennis van deze wateren men rekende. Terwijl De
Ruyter reeds 22 October met zijn groote scheepsmacht voor Kiel was gekomen, duurde het langer dan 14 dagen, eer alles daar gereed was, de noodige levensmiddelen waren ingeslagen en de vreemde troepen waren ingescheept. Met 116 schepen, klein en groot, verliet hij werkelijk in den namiddag van den Eden November de haven van Kiel om langs Langeland.
naar Funen te zeilen. Bjelke voerde den voortocht, De Ruyter den middeltocht aan, Van Brake' de achterhoede. Een zwakke Zweedsche vlootdivisie,
bestemd om te trachten den overtocht naar Funen te beletten, moest zich
in de haven van Wismar terugtrekken. De Ruyter vergewiste zich, dat ook
de Denen nu eindelijk bereid waren tot den aanval op Funen en nam zelf
de leiding van den aanslag in handen.
In den middag van den 8sten November kwam de geheele vloot zonder
eenig bezwaar voor Nyborg aan. Maar het bleek aanstonds tot De Ruyter's
diepe ergernis, dat van de Denen „nyemant daer bekent was" ; de voorgenomen landing werd door de laatsten dan ook „met seer weynich fatsoen"
voorbereid en de duisternis was ingevallen, alvorens men daarmede gereed
was, zoodat de vijand alle gelegenheid had om de reeds in de baai van Nyborg binnengedrongen Staatsche en Deensche vloten te beschieten en officieren, soldaten en matrozen den bitter kouden Novembernacht in de open
booten moesten doorbrengen.De Ruyter ergerde zich ten zeerste over den
weinigen ernst en de schandelijke traagheid bij de Denen, die blijkbaar
weinig zin hadden in de onderneming. Met Bjelke kreeg hij daarover heftige oneenigheid en werd daarbij, zegt een ooggetuige, zoo „rasende, dat by
syn haer uyt syn hoeft heeft getrocken van boosheyt" 26). Het bleef zoo bij
het wisselen in den vroegen morgen van den 9den van kanonschoten met
het door de Zweden sterk bezette kustfort Knudshoved aan den ingang van
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de baai en ten slotte werd besloten om de door de koude verstijfde troepen
maar weder in te schepen, de ankers te lichten en ergens anders aan de kust
te landen, zonder echter te laten blijken, waar dit zou geschieden. Zoo kwam
men, na een looze bedreiging van de kust ten widen van de baai van Nyborg,
den ioden November onverwachts voor Kjerteminde (Kortemunde), dat
aanstonds door de schepen heftig werd beschoten, zoodat het stadje „somtyds als in roock stont van stuyven van pannen en steenen" en de kanonskogels „vloegen soo dick, dat 't niet is om te schriven".
De Ruyter drong thans weder met alle kracht bij de Denen aan op een
onmiddellijken aanval met de weder in de booten geplaatste Staatsche,
Deensche en vreemde troepen : „nu syn wy hier, nu moeten wy oock aan
land", riep hij uit. Eerst in den middag, na tweeen gaven Bjelke en Schack
„naer lang versoeck" toe. De Denen zouden bij de landing voorop gaan.
Maar ook nu ging het bij hen „niet al te hart voort" en de eerste landingssloepen raakten bij den wal aan den grond. De Ruyter, „ghehabiteerd als
een bootsgesel", sprong toen, „hem verdrietende", zelf in een sloep met
vier roeiers 27 ) en gaf het voorbeeld, roepende, „val aen, mannen, val aen,
of gy salt altemaele vermoort werden". Zijn sloep was, onder hevig maar
weinig schade veroorzakend schieten van een kleine afdeeling Zweedsche ruiterij dan ook onder de eersten aan land. Het blijkt ook uit zijn
joumaal, dat de dappere Fransche ritmeester in Staatschen dienst Buat,
treuriger nagedachtenis, wederom laid roepend : „dat gaet u voor, valt
aen !" met den degen in de vuist te water sprong. De Staatsche soldaten,
door Killigrew geleid, sprongen nu van alle sloepen uit overboord hem na
en na een „fyeryeus" handgemeen vluchtte de vijand, nog pogende het
stadje in brand te steken, in wanorde over de brag bij de haven landwaarts
in, in de richting van Odense en Nyborg. Kjerteminde was zoo bij den
eersten stoot gevallen ten koste van slechts enkele dooden, waarvan twee
aan de zij de van den admiraal in zijn sloep waren gesneuveld 28).
Nu moest het Nyborg zelf gelden, voor welke stad eenige Staatsche
schepen waren blijven liggen, terwij1 andere met vele transportschepen
weder naar Kiel zeilden om nog meer troepen of to halen en naar Jutland over
to brengen. In overleg met Bjelke en Schack benevens Cornelis Evertsen en
Van Brakel werd besloten al het aanwezige Staatsche en vreemde voetvolk en de ruiterij den volgenden dag te doen landen en over Odense te
doen optrekken tegen Nyborg, terwijl de Staatsche en Deensche vloten langs
de kust ook daarheen zouden varen 29). De Ruyter zelf werkte als gewoon
matrons, „de touwen in de hand", bij dat aan land zetten der troepen mede,
11
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een „dapper man en met te spreken als een kindt", zegt Sierks, schrijver op
het schip Oostergoo, die ooggetuige van een en ander was en blijkbaar door
lien kinderlijken eenvoud was getroffen.
Het gezamenlijk optrekken tegen Nyborg zou den i6den November geschieden, nadat den vorigen dag ook Verburgh met zijn eskader en een aantal koopvaarders doch zonder de eigenlijke proviandvloot, slechts met enkele
uit het vaderland aangekomen proviandschepen, van kaap Skagen was
teruggekeerd en Keizerlijke, Brandenburgsche en Poolsche troepen onder
veldmaarschalk Eberstein uit Zuid- Jutland bij Mittelfart op Funen geland
waren om te helpen bij de verovering van het eiland.
Het duurde evenwel nog eenige dagen, voordat alles voor den gemeenschappelijken aanval te land en ter zee op Nyborg gereed was gekomen te
midden van sneeuw en storm, die de in het verwoeste eiland voortrukkende troepen zeer teisterden. Verburgh was door De Ruyter weder naar kaap
Skagen teruggezonden om er op de verdere, voor de vloot dringend noodige,
proviand uit Holland te wachten. Ofschoon de Koning van Denemarken in
dringende bewoordingen uit Kopenhagen schreef, dat de Staatsch-Deensche vloot thans onmiddellijk daarheen moest komen ten einde de reeds zoo
lang belegerde stad to helpen ontzetten, besloot De Ruyter de ondememing
tegen Nyborg niet zoo dadelijk op te geven maar eerst die stad, die het
nauwelijks meer kon volhouden, en daarmede het geheele eiland te bemachtigen. Nadat bericht was ontvangen, dat de Denen en hunne bondgenooten
met de Staatsche hulptroepen eindelijk over Odense, waar Schack een
paar dagen op Eberstein gewacht had, onder boos weder naar Nyborg
waren opgerukt, ging De Ruyter ook daarheen onder zeil, na 14 zijner
schepen onder Van Brakel met eenige koopvaarders om proviand naar
Liibeck en 4 andere eveneens als konvooi voor de koopvaarders naar Danzig en Koningsbergen gezonden te hebben. Hijzelf en Bjelke kwamen den
23sten met de rest van de vloot weder voor Nyborg en begonnen de stad te
beschieten.
Dienzelfden dag waren na een bloedigen veldslag bij Maselbom de
Zweedsche troepen binnen Nyborg teruggedrongen, in welken slag de Staatschen zich zeer onderscheidden, j a geacht werden den reeds wankelenden
vijand „den doodsteek" te hebben gegeven. Killigrew zelf en zijn onderbevelhebber kolonel Cuyck Van Meteren — Ernst Van Aylva moest wegens
ziekte achterblijven — hadden daarbij groote dapperheid en veel beleid getoond en aan de Zweedsche ruiterij, die aanvankelijk stand had gehouden,
met hun pieken zware verliezen toegebracht : zij hadden den strijd beslist,
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zij hadden „den Zweed gestuit". De Staatsche legermacht, die vele zieken
in Kjerteminde en Odense had moeten achterlaten, bedroeg in dezen veldslag 2000 man; de Denen en hun bondgenooten telden gezamenlijk 6000
man ; de Zweden hadden, naar van Deensche zij de wordt opgegeven, 7000
man daartegenover te stellen gehad. De door de bondgenooten geleden verliezen bedroegen 50o man; 200 hunner, waaronder slechts een hopman, de
Fries Hemmema van Aylva's regiment, behoorden tot de Staatsche troepen.
Den volgenden dag drong De Ruyter met zijn schepen opnieuw de
haven van het nu ook aan de landzijde ingesloten Nyborg binnen en nestelde zich in het door de Zweden spoedig verlaten fort Knudshoved, waarop
door hem de „Orangevaen" geplant werd. Daarna werd de stad na een
nieuw bombardement, dat De Ruyter zelf leidde, door de bezetting onder
paltsgraaf Philips Van Sulzbach, die zelf de vlucht nam naar Seeland, op
genade of ongenade overgegeven na een korten hopeloozen strijd tegen de
overmacht. Een groot aantal hooge Zweedsche officieren viel met 3000 gevangenen den overwinnaars in handen; de Zweden hadden bovendien 2000
man aan dooden verloren. De stad werd vreeselijk geplunderd. Over die
plundering in het bijzonder schreef De Ruyter aan de Staten-Generaal, dat
in de met soldaten van allerlei landaard overvulde stad de bevolking zwaar
te lijden had gehad. Met name het Deensche „vrouwvolck" was ergerlijk
mishandeld, „tgeen droevich was om te sien, lieten veel menschen in haer
hemdt staen sonder klederen, daeruyt men sach, dat d'oorlogh alles verslindt". De soldaten verdeelden onder elkander den buit, ook de vrouwen
en meisjes der ingezetenen. Maar bij de heerschende verwarring had De
Ruyter tot zijn spijt aan dezen droevigen toestand weinig kunnen veranderen, want bij de plundering waren het de „vreemde troepen", vooral de
Wilde Poolsche ruiterij, die zich aan lien „moedwil" schuldig maakten, niet
de Staatsche, zegt hij uitdrukkelijk.
Na een strijd van slechts 15 dagen was zoo geheel Funen veroverd. De
Denen drongen er op aan om nu ook Seeland aan te tasten en de Zweden
voor Kopenhagen in den rug te vallen 30) ; maar daarvoor was men niet
sterk genoeg, meende De Ruyter 31), die bovendien nog steeds groot gebrek
aan proviand had en vreesde voor de juist invallende strenge worst, die hem
den terugkeer ter zee naar Kopenhagen zou kunnen beletten. De landmacht
bleef dus in winterkwartier op Funen en de verbonden Deensche-Staatsche
vloten, die bij Funen weinig geleden hadden, zeilden den 28sten November langs Langeland en Fehmarn tot het innemen van proviand naar Lubeck. De Ruyter ging er op verzoek der stadsregeering aan land. Hij ont-
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kwam er nauwelijks, gelukkig bijtijds gewaarschuwd, aan een aanslag der
Zweden uit Wismar om hem bij zijn terugkeer naar de vloot „met enyge
capteynen te attraperen", waartoe zy 50o man hadden afgezonden. Na te
Lubeck de zoo noodige proviand to hebben ingenomen en er door storm en
sneeuwbuien een paar dagen te zijn opgehouden, kon hij den I2den December oostelijk opzeilen. Niet ver van Rostock voegde Verburgh zich met 24
victalieschepen, het „laeste sekoers" uit het vaderland aan proviand en
verdere behoeften, dat men voor de invallende vorst nog uit Holland kon verwachten, den i3den weder bij de hoofdvloot. Dit „sekoers" stelde de vloot
in staat om naar Kopenhagen te gaan en daar te overwinteren zonder vrees
voor gebrek aan voeding. Toen ging het zoo spoedig mogelijk langs Moen
naar Kopenhagen, op welks reede De Ruyter met de geheele landsvloot in
deze wateren den I5den onder felle koude voor anker kwam. De Zweedsche
eskaders in de Sont onder Ayscue waren niet in staat geweest om van
Landskrona uit de Staatsche proviandschepen te onderscheppen, wat De
Ruyter in groote verlegenheid zou hebben gebracht ; het konvooi van Verburgh was hun te sterk gebleken. Bovendien was begin December te Kronborg tusschen de Staten en Zweden een voorloopige overeenkomst gesloten, waarbij het sluiten van een vrede was afgesproken, met groote handelsvoordeelen voor de Staatsche kooplieden.
De strenge vorst noopte De Ruyter na overleg met de nog aanwezige
Staatsche ambassadeurs om zich bijtijds in de haven van Kopenhagen
„wel to bergen voor alle onheyl". Dat kon gelukkig al den I9den December
geschieden. De geheele Staatsche vloot was toen „binnen den boom" van
de haven gekomen , 8 schepen zouden voorloopig nog „buyten" de wacht
houden, 15 andere werden gereedgemaakt om zoo spoedig mogelijk naar
het vaderland terug te keeren, een 22-tal zou in de Deensche hoofdstad
blijven overwinteren. Den 29sten December inspecteerde De Ruyter de bolwerken der belegerde stad en voorzag ze met zijn geschut en zijn matrozen
voor de bediening ervan onder het bevel van hun eigen kapiteins, terwijl
400 man zijner zeesoldaten voor reserve werden bestemd. De belofte van
aanzienlijke hulp in levensmiddelen, door de Staten zoo spoedig mogelijk
in het voorjaar of te zenden, had een gunstigen invloed op de stemming der
Denen.
De Deensche Koning toonde zich zeer dankbaar voor het op Funen tot
stand gebrachte. Wegens het dreigende gevaar voor het belegerde Kopenhagen verheugd over de komst der Staatsche vloot, ontving hij de hoofdofficieren „treffelyck" en „ver(h)eerde" den opperbevelhebber den 2osten
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„met een schone goude kettyn met een schone medaelje", waarop 's Konings beeltenis met kostbare edelgesteenten omzet, welke medaille door de
Koningin eigenhandig aan den keten werd bevestigd, lien zij De Ruyter
om den hals gehangen had 32).
Het ijs belemmerde aanvankelijk het werk van het beveiligen der
Staatsche schepen in de haven tegen een mogelijken vijandelijken aanval
door het „byten" van het ijs tot een breedte van 40 voet om de schepen
heen van den tolboom of tot Christianshavn, waar weldra de geheele Staatsche vloot, ondanks de voorloopige overeenkomst van Kronborg op alle
gebeurlijkheden voorbereid, door De Ruyter „in rang" was opgesteld. De
Koning, die het werk den 3den Januari 166o kwam bezien, toonde zich
zeer ingenomen met den snellen voortgang van een en ander gelijk hij ook
deed bij de groote revue van den 9den, toen De Ruyter al zijn voor de verdediging der stad bestemde scheepssoldaten en matrozen, samen meer dan
I000 man, „in order" en „goede postuer" aan de haven opstelde. Bij die
revue waren ook de te Kopenhagen aanwezige Fransche, Engelsche en
Staatsche gezanten tegenwoordig, die den nden gezamenlijk „wel vroeylyck" bij hem aan boord to gast kwamen, gelijk herhaaldelijk ook het Deensche hof deed. Men kortte zich op allerlei wijzen den tijd : den i3den Februari
bezocht De Ruyter in de stad het beroemde rariteitenkabinet des Konings,
waar vooral een fraai ivoren model van een schip, met alle marten, zeilen,
enz. voorzien, zijn aandacht trok. De vijand liet weinig van zich hooren,
belemmerd door den strengen winter en het ijs in de Sont.
Nu en dan dreigde van de landzijde een Zweedsche aanval; in het bijzonder den I7den Januari ontstond er ernstig alarm en waren de Staatsche
matrozen en soldaten gereed tot hulp bij den afweer ; wegens de strenge
worst moest telkens bij de schepen „geijsd" worden. Een enkele maal,
zooals op den 3den Februari, waagden de belegerden een uitval tegen
den vijand, die, ondanks de ook door hem geleden ontberingen, het beleg
volstrekt niet opgaf. Een zware epidemie, gevolg van de strenge koude, die
400 man ten grave sleepte en ook De Ruyter zelf aantastte, teisterde in
deze maand de Staatschen. Nochtans maakte men zich gereed om, zoodra
het ijs niet al to veel belemmering zou opleveren, de operatien in deze wateren te hervatten, zooals de Staten-Generaal en de gezanten hadden besloten
ten einde de vredesonderhandelingen sneller te doen slagen.
Toen half Februari, na twee maanden, de dooi werkelijk inviel, was er
eindelijk gelegenheid om de voor de reis naar het vaderland bestemde
oorlogsschepen met een aantal koopvaarders gereed to maken en den I8den
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verlieten die oorlogsschepen onder Cortenaer inderdaad de haven van Kopenhagen om op de reede goeden wind of te wachten. Het bleek, dat de
Zweedsche vloot nog altijd in de haven van Landskrona lag, 30 oorlogsschepen sterk maar „alle noch seer reddeloes". Toen Cortenaer den 3den
Maart met de thuisvarende schepen door de Sont zeilde, scheen het daarom
noodig om de Zweden scherp in het oog te houden, waartoe bijna de geheele
nog in de Sont overblijvende Staatsche scheepsmacht van bij de 3o schepen
onder De Ruyter, commandeer Cornelis Evertsen en schout-bij-nacht
Van Brakel, den 4den daarheen uitzeilde om den Zweden het uitloopen te
beletten en alle plannen om Kopenhagen ook van de zeezijde to blokkeeren
te verijdelen.
Intusschen had de oorlog te midden van de onderhandelingen over
vrede door den onverwachten dood te GOteborg van den Zweedschen Koning (23 Feburari 166o) een ander aanzien gekregen, want de Zweedsche
regeering bleek thans tot den vrede geneigd. De Zweedsche vloot echter
werd voorloopig nog bij Landskrona geblokkeerd en ofschoon de StatenGeneraal De Ruyter — zeer tegen den zin van de gezanten te Kopenhagen
en vooral van den Deenschen Koning, die thans de Zweedsche vloot hoopten
te vernielen en een krachtige actie wilden — gelastten de blokkade op te
heffen en weder dichter naar de Deensche hoofdstad te komen, bleef deze
wegens de door hem opgemerkte „preparasye" der Zweden om Landskrona
in dat geval dadelijk te verlaten, misschien ook op verzoek van Koning
Frederik, die zelf op de vloot kwam en op een onmiddellijken aanval op
Landskrona en de Zweedsche vloot aldaar aandrong, de blokkade voortzetten. De Staatsche gezanten, door De Ruyter gewaarschuwd, bevalen
hem, overeenkomstig zijn advies, nog voor Landskrona te blijven. Het
scheen hen namelijk toe, dat een onmiddellijke aanval op Landskrona en de
Zweedsche vloot „weinig apparentie gaf tot een goed succes" en dat men
zich met de blokkade moest vergenoegen 33). Eerst nadat een wapenstilstand door de Staatsche gezanten en de Zweden gesloten was, trok hij,
overeenkomstig het bevel der Staten-Generaal zijn vloot tusschen Kopenhagen en Hven terug (2o Maart), klagend over sterfte op zijn schepen en
gebrek aan victalie, nu hij in het ongunstigste jaargetijde genoodzaakt
werd om zoo lang in volle zee te blijven, terwijl er weinig kon worden uitgevoerd en de vijand door kaperij veel afbreuk deed aan de Deensche en Nederlandsche koopvaart. Daarop werden dan ook de Staten-Generaal door
de onderhandelende gezanten met nadruk gewezen ; ook zij raadden ernstig
aan, de vloot niet al te lang in lien toestand te laten.
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Voorloopig bleef De Ruyter's vloot dus weder werkeloos in de Sont,
wat hem voortdurend ergerde, terwijl hij blijken gad de noodzakelijkheid
deter langwijlige diplomatieke onderhandelingen niet volkomen te begrijpen. Niettegenstaande den gesloten wapenstilstand en de daarmede gepaard gaande tijdelijk vriendschappelijke verhouding tot de Zweden, die
nu Landskrona weder konden verlaten en Kopenhagen opnieuw bedreigden, bleef de opperbevelhebber hunne bewegingen scherp in het oog houden, liet de Staatschekoopvaarders voortdurend naar de Oostzee en daaruit
konvooieeren en hield de vloot op alle gebeurlijkheden voorbereid. Dit bleef
zoo, ook nadat zijn vloot weder op de reede van Kopenhagen geankerd was
en een Zweedsch eskader van 7 schepen onder kapitein Kjerling uit Landskrona, gebruik makend van den wapenstilstand, den 28sten Maart, daar
verscheen, bewerend naar Stockholm te willen zeilen, maar in werkelijkheid om Kopenhagen te bedreigen. Zoo goed scheen aanvankelijk de verhouding tusschen de Zweden en de Nederlanders, dat zelfs verscheiden
Zweedsche edelen op de Staatsche schepen als gasten werden ontvangen.
Het Zweedsche eskader, dat tot 13 vaartuigen aangroeide, werd echter genoodzaakt om dicht bij dat van De Ruyter, die toen na aftrek van de konvooiers 26 schepen bij zich had, geankerd to blijven en werd ernstig gewaarschuwd om geen „nieuwe desseins" te beginnen. Bij een gesprek tusschen
De Ruyter en den Zweedschen bevelhebber, die bij hem aan boord kwam,
wees de eerste met nadruk zijn bezoeker op de mogelijkheid van een
strijd, lien hij niet zou ontwijken. Meer dan eens werd door de Staatsche
gezanten dan ook gedreigd, dat hij van hen vergunning zou krijgen om het
Zweedsche eskader aan te vallen, als de onderhandelingen niet sneller opschoten 34). De klachten der Zweden over deze „insolentie" tegenover hunne
vloot werden onbeantwoord gelaten.
De vredesonderhandelingen gingen ondervvijl voort, al maakten de
Zweden zich nog voortdurend van menig Deensch vaartuig meester en al
dreigden telkens moeilijkheden, zoodat den ioden April De Ruyter zijn
kapiteins beval tegen ieder verder „affront", in het bijzonder van Staatsche
onderdanen, scherp te waken en den 2osten op bevel der gezanten kapitein
Kj erling nog eens aanzegde, dat hij met zijn schepen alleen naar Landskrona
zou mogen „retyreeren" en niet naar Stockholm mocht doorzeilen. Nog 5
Mei werd het noodig geacht, om de Zweden met „vigoureuse actie" te dreigen en voorbereidingen te nemen om hen weder voor Landskrona te „besetten", terwijl het Zweedsche eskader bij Kopenhagen nauw ingesloten
werd gehouden. Telkens werden, als to voren, de Staatsche koopvaarders, die
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door de Sont kwamen, gewaarschuwd en gekonvooieerd wegens het nog altijd onzekere verloop der onderhandelingen in het Zweedsche kamp voor
Kopenhagen. Deze houding van De Ruyter tegenover het Zweedsche eskader gaf natuurlijk telkens aanleiding tot protesten van Zweden zoowel als
van de Engelsche en Fransche onderhandelaars, die nog altijd de Zweden
bleken te steunen.
De Ruyter verkeerde in deze omstandigheden, ten gevolge van de wisselende kansen op vrede of voortzetting van den Noordschen oorlog, voortdurend in een onaangenamen toestand. De Staatsche gezanten, van vie hij
volgens de bevelen der Staten-Generaal aanwijzingen had to ontvangen ten
opzichte van alle bewegingen zijner vloot, sloegen, naar den loop der onderhandelingen, herhaaldelijk zijn voorstellen omtrent die bewegingen in
denwind of wel gaven hem kans op alweder afwisselende aanwijzingen
omtrent de te volgen gedragslijn ; bovendien „lelden" de schippers van
de Nederlandsche koopvaarders in de Oostzee hem „om de ooren" om konvooi en moest hij daaraan wel gehoor geven, zoodat hij sours slechts io
schepen bij zich had our het nog altijd ingesloten Zweedsche eskader in
toom te houden en de doorvaart daarvan naar de Oostzee te beletten. Bovendien had hij nog altijd over gebrek aan proviand voor zijn vloot te
klagen.
Het herstel van den vrede tusschen Zweden en Polen (3 Mei) te Oliva
bij Danzig beloofde eindelijk een snelleren voortgang der onderhandelingen
voor Kopenhagen, die dan ook den Eden Juni leidden tot het teekenen van
den vrede tusschen Denemarken en Zweden. De vrees der Zweden voor
hunne eskaders bij Kopenhagen en in Landskrona had daartoe wezenlij k
veel bijgedragen, zoodat ook bier door de Staatsche vloot belangrijke diensten waren bewezen. Vreugdeschoten in Kopenhagen en op de vloot begroetten het heuglijke vredesbericht ; men schoot „alsamen rontom los,
dat een vreucht was our to syen" en De Ruyter teekent in zijn, j ournaal aan
„Godt sy gedanckt van Zyn groote genade ; (Hy) geve dat lange mag duren." Het ingesloten eskader werd nu vrijgelaten en de blokkade van
Landskrona beeindigd.
De vrede van Kopenhagen gaf aan Denemarken al het door de Zweden
veroverde gebied terug behalve Skonen, dat in Zweedsche handen bleef.
Dit scheen in het voordeel der Republiek te zijn, die de beide oevers van de
Sont minder gaarne in een hand zag. Voortaan zou de Sont ook niet meer
voor vreemde oorlogsschepen gesloten mogen worden. Het was ontegenzeggelijk, dat de Staatsche vloten, en in het bijzonder die van De Ruyter,
.
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tot dit resultaat krachtig hadden medegewerkt en het aanzien der Staten
in het Noorden zeer hadden doen stijgen. De Ruyter had zich weliswaar
steeds moeten onderwerpen aan de leiding der Staatsche diplomaten, maar
dezen hadden met zijn help hun zware tack tegenover de Noordsche mogendheden, die geen van beiden al te machtig mochten worden in Sont en
Oostzee, zoowel als tegenover Frankrijk en Engeland, die den Staten de
feitelijke oppermacht in het Noorden niet gunden, ten slotte met succes
bekroond gezien.
Nadat het Zweedsche legerkamp voor Kopenhagen was opgebroken,
vertrokken de gezanten De Huybert en Van Haren onder geleide van commandeur Evertsen met vier oorlogsschepen naar het vaderland, Slingelandt naar Stockholm ; de vierde, Vogelsanck, bleef in Denemarken achter.
De Ruyter, die thans nog 25 schepen bij zich had, moest nog eenigen tijd in
de Sont vertoeven om toezicht te houden op de uitvoering der vredesvoorwaarden. Hij bracht in Juli, volgens de bevelen van Hare Hoog Mogenden,
herhaaldelijk Zweedsche troepen uit Helsingor naar Skonen over en lette
op de behoorlijke ontruiming door de Zweden van de Deensche eilanden en
de Sontkasteelen. Een en ander hield hem tot zijn ergernis nog bijna twee
maanden in deze wateren op, terwijl zijn altijd gebrekkig aangevulde victalie wederom zeer begon te sunken. De voortvarende admiraal had daarbij
weder herhaaldelijk te klagen over de Denen en hun „wonderlick traeghen"
geest, welks werkzaamheid hij smalend als „Deensch werck" kenschetst.
Eerst den 4den Augustus kwam hij met de rest van zijn vloot weder
voor Kopenhagen ten einde zich gereed te maken voor den terugkeer naar
patria. De troepen van Piichler, die reeds met Obdam in Denemarken
waren gekomen, en die van Killigrew, die hijzelf had overgebracht, waren op Funen afgehaald en weder in zijn schepen opgenomen. Onder her-.
haalde dankbetuigingen van den Koning van Denemarken en diens regeering aan de Staten-Generaal en de bevelhebbers van Leger en vloot nam hij
den i3den Augustus eindelijk plechtig afscheid van den Koning, die hem
den vorigen lag, ten bewijze zijner dankbaarheid, in den Deenschen adel
had verheven met erfelijkheid van den adeldom in de mannelijke en vrouwelijke linie en met toezegging van een jaargeld van 800 rijksdaalders.
Het hem daarbij verleende wapen toonde een in vieren gedeeld schildrechts boven een geharnast miter te paard, die een ontbloot zwaard in de
hand hield ; daaronder een bleek geel gekleurd kanon met drie kogels ; links
boven een wit kruis op een rood veld; daaronder een wit admiraalsschip op
een hemelsblauw veld ; een gehamast miter diende tot helmteeken.
11*

170

NAAR DE SONT EN DE BELTEN

Toen ging de vloot den i4den Augustus langs Helsingor door de Sont
huiswaarts. Zij passeerde, door onstuimig weder opgehouden, eerst den
2isten kaap Skagen en zeilde daarna, altijd met tegenwind, langs de Neuse,
het Jutsche rif en Doggersbank naar Texel, waarheen Gideon de Wildt den
3osten vooruitging, „alsoe door de lange reis ons alsamen van alles begon to
ontbreken". Zoo gebeurde het, dat de hoofdmacht van de vloot den 'sten
September nog eerst bij het Vlie was gekomen en De Ruyter den 3den van
die maand aan de Admiraliteit en zijn „huisvrouw" kon melden, dat hij daar
gelukkig was binnengeloopen. Op zijn tocht per schuit uit het Vlie naar
Amsterdam liep hij nog ernstig gevaar, doordat zijn scheepje werd overzeild ; hij kon ternauwernood zijn leven redden door zich aan de touwen
vast te klampen 35).
De lange zeetocht, die den toestand in het Noorden naar den zin der
Staten-Generaal had geregeld, hun aanzien ten zeerste had doen stijgen en
den geregelden handel op de Oostzee had hersteld, was hiermede geeindigd.
De Ruyter's portret van de hand van Berckmans, kort na zijn terugkomst vervaardigd, toont hem ons in admiraalsuniform met zijn pas verworven eereketting en medaille gesierd ; dat zijner vrouw, tegelijkertijd geschilderd, laat ons de eenvoudige Zeeuwsche met haar in rood fluweel gebonden kerkboek in de hand zien. Dat op die schilderij met de ketting en
het kersversche Deensche wapen, dat in den linkerhoek is aangebracht,
een weinig gepronkt wordt, mag ons van den eenvoudigen, nederigen zeeman eenigszins verwonderen ; maar dit behoort tot de eigenaardigheden,
niet alleen van zijn tijd, die wij hem gaarne vergeven. Hij had de hem bewezen eer dubbel en dwars verdiend.

NEGENDE HOOFDSTUK
NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE

26 Mei 1661-19 April 1663
EN HERFST VAN 166o EN DEN DAAROP VOLGENden winter van 166o op 1661 kon de vice-admiraal weder
te Amsterdam te midden der zijnen doorbrengen en wij
vinden hem dan ook als getuige bij den doop van zijn oudsten kleinzoon, Cornelis De Witte 1). De gewone winterbezigheden bij de Admiraliteit, welker krachtige werkzaamheid de Amsterdamsche marinewerf tot een middelpunt van bedrijvigheid maakte en Amsterdam tegenover Rotterdam reeds
tot den voornaamsten zetel van het vlootbestuur had verheven, lieten ook
aan De Ruyter Been rust.
Niet van dezen winter maar toch van kort daarna is het door den schilder Jacobson gemaakte familieportret, waarop De Ruyter en zijn vrouw,
genomen naar de schilderij van Berckmans van een half jaar vroeger, zijn
afgebeeld to midden van het gezin in feestgewaad. Engel naast hem, Jan Van
Gelder naast diens moeder, Cornelia De Witte met haar man en kind, Margaretha, Alida en de kleine Anna De Ruyter, zij zijn hier alien afgebeeld op de
wijze zooals vermogende en patricische families van lien tijd zich plachten
te doen, schilderen : de vice-admiraal zelf met zijn bevelhebbersstaf, zijn
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vrouw met een sierlijken waxier in plaats van Berckmans' kerkboek in de
hand, „j onker" Engel met zijn hazewind, de ongehuwde „freules" en het kind
met rozen getooid. Welk een onderscheid in nauwelijks tien jaren na de
toekomstplannen van den eenvoudigen schipper in ruste, die thans de beroemde zeeheld, de bedwinger van Engelschen, Zweden en Mooren was geworden, de evenknie van Marten Harpertsz. Tromp, die eenmaal zijn voorbeeld en leidsman was geweest. Maar in zijn leven thuis, in de bescheiden
woning op het Nieuwe Waalseiland, thans zijn eigendom, en aan boord, was
hij de eenvoudige zeeman gebleven, die hij te Vlissingen was geweest.
Ook tegenover de andere vice-admiraals, zijn „confraters", zooals hij hen
placht te betitelen, en zijn kapiteins, die hij in zijn brieven aan hen steeds gemoedelijk „myn heer ende vrint" noemde, was hij geheel dezelfde, al eerden
zij hem alien als hun meerdere in ervaring en talent. Maar hij duldde niet de
minste afbreuk aan zijn gezag over.hen, zoodra de vloot in zee was en hield
straf de hand aan de eischen eener goede discipline ook tegenover hen alien.
Tegenover de Hoog Mogende Heeren de Staten-Generaal en de Edel Mogende Heeren de Staten van Holland en die der Admiraliteit van Amsterdam echter bleef de „Edele Vrome Manhafte Heer" vice-admiraal, hoewel
hij zijn vrijheid van optreden ook tegenover hen geenszins aan banden placht
te leggen maar rond Zeeuwsch ook tegenover hen placht te spreken en te
schrijven, zich nog steeds gevoelen als den „ootmoedigen dienaer", verplicht tot stipte uitvoering der hem door hen verstrekte bevelen en instructies, buiten welke hij er geen oogenblik aan dacht eenig persoonlijk initiatief te nemen, tenzij de omstandigheden bepaaldelijk daartoe dwongen.
Ook aan de bevelen en aanwijzingen van den luitenant-admiraal Obdam,
zijn chef, gehoorzaamde hij steeds zonder aarzelen, aan de zijnen het voorbeeld gevend van plichtsbetrachting en stipte gehoorzaamheid.
Daarbij vergat hij geenszins zijn eigen belangen. Bij de expedition naar
Barbarije, waarvan een aanzienlijk bedrag aan buitgelden viol to hopen, als
het gelukken mocht om rijk beladen roofschepen to bemachtigen, verzocht
hij de Staten-Generaal, hem een behoorlijk aandeel te geven in de buitgelden, door zijn eskader te verwerven, hetzij hij „in presentie" was bij het
nemen van de „priissen", hetzij „in syne absentie" zijn onderhebbende schepen ze veroverden 2). Door dergelijke voordeelen, die op zeetochten van
dozen acrd voorkwamen, wist hij het op zijn koopvaardijtochten verworven
vermogen aanzienlijk te vermeerderen, zoodat hij op hoogeren leeftij d onder
de zeer vermogenden mocht worden gerekend, hetgeen ook blijkt uit zijn
tot ores gekomen testamenten en uit de aanzienlijke sommen aan soliede
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JAN VAN GELDER; ALIDA DE RUYTER (IN 1662 NOG VERLOOFD MET JOHAN SCHORER); MARGARETHA EN ANNA,- KINDEREN VAN DE RUYTER EN
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rentebrieven, telkens door hem gekocht, zooals duidelijk is uit de in den inventaris van zijn inboedel genoemde data Bier rentebrieven.
- Ook ditmaal zou zijn verblijf aan land niet lang duren, want in het
vroege voorjaar reeds werd weder behoefte gevoeld aan krachtig optreden
tegen de zeerooverij in de Middellandsche Zee, waar, van Algiers, Tunis en
Tripoli uit, de handel van Engeland en van de Republiek op de Spaansche
en de Italiaansche kusten en de Levant opnieuw groote nadeelen moest
ondervinden. In 1659 werd alleen de Algerijnsche roofvloot op 18 schepen met omstreeks 50o stukken en 700o man, in I66I - zelfs op 3o schepen berekend. Het voortdurend konvooieeren van koopvaarders mocht er
veel toe doen om de veiligheid der koopvaardij te verzekeren, het was
voor beide zeevarende natien dringend noodzakelijk om de vroeger reeds
met die roofstaten gesloten verdragen te doen handhaven door telkens herhaalde vloot-expedities tot beteugeling van den zeeroof, al zou het slechts
bij vlagvertoon in de betrokken zeeen blijven.
De Engelsche regeering had dan ook weder een vloot onder admiraal
Mountagu en vice-admiraal Lawson daartoe afgeionden en van Staatsche
zijde was de volkomen met deze taken vertrouwde De Ruyter de aangewezen bevelhebber, vooral ook wegens zijn jarenlangen persoonlijken omgang met de Mooren, die hem en zijn langdurige ervaring in de veelszins
bezwaarlijke bestrijding van den zeeroof vreesden en grooten eerbied, zelfs
vertrouwen toonden ten opzichte van zijn persoon.
Zoo besloten dan in het voorjaar van 1661 de Staten-Generaal, op aandrang vooral van de Amsterdamsche kooplieden, een aanzienlijke vloot
onder het bevel van De Ruyter naar die streken te zenden 8). Daartoe zou
de Admiraliteit van Amsterdam negen schepen stellen onder ervaren zeelieden als de commandeur Gideon De Wildt, de kapiteins Willem Van der
Zaen, Jan Van Kampen en anderen, waarbij een fluitschip zou gevoegd worden met victalie en andere seheepsbehoeften onder bevel van den vertrouwden Groninger kapitein Enno Doedes Star, benevens eenige snelzeilende
galjoten, die als jachten dienst zouden doen ; de andere admiraliteiten zouden daarbij nog 9 andere oorlogsschepen hebben te voegen onder viceadmiraal Meppel, commandeur Cornelis Evertsen den Ouden, de kapiteins
Aert Van Nes, Jan De Liefde, Adriaan Banckert, Cornelis Evertsen den
Jongen en anderen, die voor en na onder de vlag van De Ruyter zouden
komen. De Ruyter moest trachten niet alleen de roofstaten Algiers,
Tunis en Tripoli tot vredestractaten te bewegen en den zeeroof in het algemeen te beteugelen maar ook de Christenslaven, die zich in die Staten be-
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vonden, trachten te bevrijden, hetzij bij overeenkomst, hetzij door loskoop.
Voor dit laatste doel hadden particulieren in het voorjaar een aanzienlijke
som bijeengebracht, een worm van liefdadigheid, die toen ten tijde zeer in
twang was en dit nog lang is gebleven, zoo lang als de rooverijen hebben
geduurd.
Den i6den Mei vervoegde De Ruyter zich in het Vlie, als gewoonlijk
bij zijn vertrek uit Amsterdam vergezeld van zijn vrouw en andere familieleden, onder wie zijn jonge zoons Engel en Jan van Gelder; de laatste, nu.
14 jaar oud, zou hem op zijn tocht tot Cadix vergezellen. Zijn admiraalsschip was ditmaal De Liefde, een schip van 6o stukken en 270 man 4).
Van de bemanning deter vloot bezitten wij een merkwaardige schildering, die ook voor andere vloten uit dezen tijd wel zal gelden, van de hand van
een der vier vlootpredikanten, Jan Snoep, alias Johannes Snoepsius, die op
het schip van commandeur Cornelis Evertsen diende 5). Hij klaagt zeer over
de ruwheid, de volstrekte onwetendheid in zaken van godsdienst, het levensgedrag der schepelingen, hun vloeken, ruziemaken, schelden en vechten,
zoodat het geheel sours een „ecclesia porcorum", een zwijnenboel gelijkt.
De overigens welvvillende kapiteins hebben te veel met hun eigen zaken te
doen our voor de belangen van geestelijken acrd te zorgen. Snoep jammert
bitter over de moeilijkheden, die hij ondervindt, zoodat de behoeften van
de scheepvaart, stormen en de jacht op de zeeroovers dikwijls midden onder den kerkelijken dienst plotseling een einde maakten aan de attentie
van zijn gehoor en de toehoorders naar alle kanten deden uiteenstuiven our
hun werk ter hand te nemen. Hij blijft echter doen wat hij kan our het
„gereformeerde geloof" ook tegenover de talrijke Roomschen, dissenters,
ongeloovigen en spotters te verdedigen, den sabbath te doen heiligen, bij
korte vermaningen 's morgens en 's avonds op de godsdienstige plichten te
wijzen en door „conversatio familiaris" zijn „gemeente" te stichten en
anderen tot betere gedachten te bekeeren, waarmede hij wel eenig succes
meent te hebben. Een enkelen keer kan hij op het schip het Avondmaal bedienen. Ook over het lichamelijk voedsel heeft hij dikwijls te klagen, want
het lang in zee blijven en de groote warmte doen er veel van bederven en
het is niet gemakkelijk aan te vullen. Maar hij blijft zijn plicht vervullen en
mag ten slotte vaststellen, dat men hem in zijn ambt zoowel als in zijn persoon aan boord de noodige eer bewijst. In een anderen, in het Hollandsch
gestelden, brief beschrijft Snoep het been en weder trekken der vloot en de
bijzonderheden van het dagelijksche leven.
Na de gewone monstering vanwege de admiraliteitsheeren en een paar
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dagen oponthoud ten gevolge van onstuimig weder, stak De Ruyter met de
Amsterdamsche en een paar andere schepen den 26sten Mei 1661 in zee. Vooreerst moest hij volgens zijn instructie tusschen Doggersbank, Texel en het Vlie
kruisen en vooral op de uit Oost- en West-Indie verwachte ongekonvooieerde koopvaarders letten, daar enkele Portugeesche en „(h)ander roofschepen" zich zelfs tot in de Noordzee hadden vertoond. Hij verdeelde met zijn
gewone omzichtigheid daartoe den 29sten Mei zijn vloot in drie eskaders,
„om de see beter te verspieten ende alles te ontdecken", wat zich daar zou
vertoonen. Onder zwaren mist, die het sours noodig maakte, our „met trom
en trompetten", met kanonschoten en musketvuur elkander te waarschuwen, werd aan deze opdracht voldaan. De verwachte koopvaarders werden
inderdaad achtereenvolgens opgevangen en veilig naar de vaderlandsche
kust geleid. Toen moest nog gewacht worden op een enkel schip van de
Admiraliteiten van Rotterdam en van het Noorderkwartier, waarop men
„tusschen Zant ende Lant" d.i. achter de banken, moest blijven kruisen. Het
hield aan tot begin Juli, eer een en ander voorbij was. Mist en slecht weder
en het innemen van leeftocht voor ettelijke maanden hielden de vloot nog
een paar weken voor en binnen het Texelsche zeegat op, totdat den i8den
Juli eindelijk wind en weder het goed uitzeilen veroorloofden.
De Ruyter had toen evenwel nog slechts II oorlogsschepen onder zijn
vlag, benevens 7 koopvaarders, bestemd voor de havens van Portugal en
Spanje, die hij daarheen zou hebben te geleiden ; de overige schepen van
oorlog, ten deele reeds in de Middellandsche Zee aanwezig, zouden zich
allengs bij hem voegen. Den volgenden dag reeds was de vloot voor het Kanaal. Zij werd weder verdeeld in drie eskaders. De Ruyter met drie schepen
voorop, dan De Wildt met vier en ten slotte Van der Zaen, de schout-bijnacht, met vier in de achterhoede. Op die wijze meende men het best gereed
te zijn voor mogelijke ontmoetingen met Portugeesche of Engelsche schepen, want de Portugeezen waren nog steeds in opstand tegen het nu met
ons bevriende Spanje en werden daarbij door Engeland gesteund.
De expeditie werd door de Engelschen met eenig wantrouwen gezien,
want de algemeene politieke en economische verhoudingen waren geenszins
bevredigend en dreigden reeds toen herhaaldelijk tot een tweeden openlij ken
oorlog te zullen leiden. Zij vreesden vooral een inbezitneming van Tanger
door de Staatsche vloot, die dan den toegang tot de Straat van Gibraltar in
handen zou hebben. In waarheid had De Ruyter dan ook volgens zijn instructie to letten op de bewegingen der Engelschen ten opzichte van de Smyrnasche en de uit West-Indie verwachte Spaansche zilvervloot. Ook moest
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men er altijd op rekenen, dat de teere kwestie van het salueeren, ondanks
alle bepalirigen dienaangaande, moeilijkheden met de. Engelsche konings,
schepen kon veroorzaken en dat de thans zeer stoutmoedige Moorsche zeeroovers zich in den Atlantischen Oceaan zouden vertoonen.
Alles werd daarom in de vloot voorbereid op een gevecht, met welken
vij and ook, en aan ieder kapitein voor dat geval diens plaats in de gevechtslink aangewezen, terwiji matrozen en zeesoldaten voortdurend werden „gedrild", de eersten voor het bedienen der kanonnen, de laatsten voor den
strijd aan deli met hun musketten.
Er gebeurde evenwel niets bijzonders, ook niet toen den 3isten bij
kaap Finisterre een klein Engelsch eskader van 5 schepen onder admiraal ' Hyde opdaagde, waarmede, de gewone plichtplegingen en eereschoten „heuschelyck" werden gewisseld. Men vemam van de Engelschen, dat
admiraal Mountagu, thans lord Sandwich en ridder van den Kouseband, met
zijn aanzienlijke vloot voor Algiers lag en zich met dit hulpeskader bij kaap
St. Vincent zou komen vereenigen. Het was duidelijk, dat Engeland een zoo
aanzienlijke vloot niet alleen tegen de zeeroovers had uitgerust maar tevens
om, bij de reeds lang heerschende spanning tusschen de beide zeemogendheden, De Ruyter's bewegingen in het oog te houden voor het geval van
plotseling uitbreken van vijandelijkheden. Maar voor het oogenblik was de
verhouding tusschen de beide vloten uiterlijk zeer vriendschappelijk 6) . De
Ruyter, .wiens rendez-vous Cadix was, waar hij zijn andere oorlogsschepen moest vinden, kwam io Augustus voor Puerto de Santa Maria, waar hij
den hem bekenden hertog van Medina Celi, onderkoning van Andalusie;
begroette, die zich zeer verheugd toonde over zijn komst en hem gaarne
toestond om zijn schepen schoon te maken en water en proviand in te ne,
men. Voor Cadix vond De Ruyter den I2den werkelijk 7 borlogsschepen;
die hem kort na zijn vertrek uit het vaderland waren nagezonden, onder
commandeer Cornelis Evertsen den Ouden met Adriaan Banckert en Cornelis Evertsen den Jongen. Zij waren niet door koopvaarders belemmerd
geweest en des sneller vooruitgekomen.
Nu begun dadelijk de gebruikelijke „jacht" op de „Turksche" (Moorsche) zeeroovers, die zoowel binnen als buiten de Straat van Gibraltar hun
voordeelig maar gevaarlijk handwerk :uitoefenden.. Daartoe verdeelde de
vloot zich opnieuw in eskaders, die den eersten tijd binnen en buiten. de,
Straat, van Cadix tot Malaga toe, de zee afzochten en van tijd tot tijd zich
weder onder De Ruyter's vlag vervoegden. Voofloopig bleef dit kruisen
zonder succes. Men hoorde wel van rondzwervende roovers, maar men
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kreeg ze niet dan uit de verte to zien, daar zij, beter bezeild dan de onze, voortdurend ontkwamen. Intusschen ontmoette De Ruyter den 29sten in zee bij
Gibraltar den van Algiers naar Lissabon terugkeerenden Mountagu, aan
wiens boord hij zich, met zijn fiskaal De Vianen, na de gewone wederzijdsche
begroetingen vervoegde om inlichtingen over den stand van zaken in de
Middellandsche Zee in te winnen. Mountagu ontving hem, ondanks het
wederzijdsch wantrouwen, zeer vriendelijk en berichtte, dat de Algerijnen
de door hem gedane vredesvoorstellen slecht ontvangen hadden en den
Engelschen consul te Algiers smadelijk hadden weggezonden, j a dat zij
zelfs zijn vloot hadden beschoten. Mountagu had toen de roofstad zelve
aangevallen maar was wegens tegenwind en zware zeeen met veel schade
aan masten en rondhout teruggeslagen, terwijl een door hem ondemomen
aanval op de talrijke roofschepen in de haven, die hun masten en ra's met
kettingen aan elkander hadden vastgebonden, had moeten worden opgegeven, zoodat hij het beter had gevonden zich naar de Portugeesche kust
terug te trekken. Zijn vice-admiraal, Sir John Lawson, was nog met io
schepen in de buurt van de Straat blijven liggen. Het bleek uit deze berichten van Mountagu, dat De Ruyter in 1656 geen ongelijk had gehad, toen
hij geen aanval op Algiers had gewaagd.
De Ruyter, die, met het oog op verdere kruistochten tegen de roovers,
onder welwillende medewerking der Spaansche autoriteiten te Malaga een
pakhuis had laten huren om er voorraden victalie en andere scheepsbehoeften op te slaan, kreeg kort na die ontmoeting met Mountagu bevel uit het
vaderland om te zorgen, dat de verwachte Spaansche zilvervloot -c.iit de
West, bij welker behoud met hare lading van 3o millioen de Hollandsche
kooplieden wederom veel belang hadden, niet in harden van Portugeezen
of andere vijanden zou vallen 7). Hij moest zich daarvoor heimelijk met de
Spaansche overheden te Cadix verstaan en keerde derhalve begin September uit den omtrek van de Straat van Gibraltar daarheen terug, sprak in
diep geheim met Medina Celi en deelde ook een en -ander mede aan den inmiddels ook daar aangekomen vice-admiraal Meppel en diens commandeurs Evertsen en De Wildt, wien volgens bevel van Hare Hoog Mogenden op hun eel werd opgelegd deze zaak stipt geheim te houden. Hij liet te
Cadix zijn voorzoon Jan Van Gelder, die aanvankelijk voor den handel bestemd was, achter bij diens daar als koopman gevestigden oom om hem
„voort naar Xeres te bestellen om de Spaensche tale te leeren". Vervolgens
kruiste hij een paar weken lang, nu met 17 schepen, tusschen kaap St.Vincent
en Puerto de Santa Maria om het oog op de bewuste zilvervloot to houden,
12
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die echter den 2den October niet daar maar to Coruna veilig binnenviel. Toen
werden de noodige konvooiers afgezonden ter begeleiding van 27 eveneens
naar Coruna bestemde koopvaarders, waarop zich eenige Nederlandsche
kooplieden uit Cadix bevonden, die hun uit de zilvervloot gekochte lading
daar in ontvangst wilden nemen en weldra het zilver onder geleide van 5 oorlogsschepen naar het vaderland konden zenden. Mountagu had intusschen
genoeg te doen met zijn plannen op Tanger, waar hij, zooals aan Engeland
bij het huwelijk van de Portugeesche prinses Catharina met koning Karel
II was toegestaan, voorloopig een Engelsche bezetting vestigde, al bleef
de stad nog in naam in het bezit van Portugal 8) .
De Ruyter, van de zorg voor de zilvervloot bevrijd, keerde terug naar
Cadix, verzamelde daar weder de 18 oorlogsschepen, die hij thans in deze
wateren bij elkander kon krijgen, deed ze opnieuw krengen en schoonmaken achter het Puntaal van de haven en met victalie en water voor eenige
weken voorzien, waarna hij den i5en October weder door de Straat zeilde
om verder op de zeeroovers to j agen. Hij hAd toen zijn vloot verdeeld in 4
eskaders, onder hemzelven, Meppel, Evertsen en De Wildt. Maar ook nu
kon men de roovers niet vinden. Eindelijk, den 27sten October, doken er bij
kaap De Gata, dicht bij den Spaanschen wal, zes Moorsche vaartuigen op.
Hijzelf, met zijn vloot op de reede van Malaga geankerd, ging mede om ze
alvast in sloepen te verkennen. Maar ook deze roovers slaagden erin hem te
„ontduysteren", welbezeild als zij waren en bekend met alle hoeken en
gaten op deze kusten. Begin November vervolgde De Ruyter de roovers tot
onder Majorca en Ivica ; maar ook nu weder bleken de Moorsche fregatten
hem „te vaerdich" ; alleen Van der Zaen was zoo gelukkig er een te veroveren. Zoo bleef men langen tij d eskadersgewijs kruisen tusschen Livorno,
de Balearen en de Spaansche en Barbarijsche kusten tot Tetuan en de
Straat toe, in Januari meer oostelijk bij Cagliari op Sardinie, waar de
Spaansche onderkoning van dat eiland hem en de zijnen luisterrijk ontving
en onthaalde , in Februari kwam hij zelfs tot Malta, kaap Passaro en Tunis.
Maar afdoend succes bleef nog steeds uit, al kreeg men herhaaldelijk roovers in het zicht, j a al raakte men een enkele maal met hen slaags. Bovendien had De Ruyter weder zeer te klagen over misbruik van in Holland aan
sommige schippers verleende zeebrieven, die hun verlof gaven tot een min
of meer bedenkelijken handel op de Barbarijsche kust en zoo zijn onderhandelingen telkens bemoeilijkten.
Op 16 Februari 1662 teekent De Ruyter aan, dat hij totnogtoe op den
geheelen kruistocht van wel 35 roofschepen had vernomen, maar met zijn
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geheele macht er niet meer dan een had kunnen veroveren, waarbij echter
juist nog dienzelfden dag een tweede kon worden gevoegd. Hij moest zich
tot zijn ergernis in hoofdzaak tevredenstellen met het konvooieeren van
koopvaarders zooals het scheepje van den niet vertrouwden en zeker ook
niet betrouwbaren Amsterdamschen koopman Dasserede, die zoogenaamd
Nederlandsche slaven kwam loskoopen maar feitelijk hier weder een dubbelzinnigen handel dreef en zelfs als een snort van consul voor Algiers optrad. En hij was niet de eenige, die op deze kusten een „duysteren" handel
placht te drijven 9). Op den 2osten ontving de admiraal van den Algerijnschen schout-bij-nacht Suleiman Pasj a, dien hij met andere roofschepen in
de baai van Farina had gejaagd, een merkwaardigen brief, waarin deze hem
in het Hollandsch verzocht om met den Honandschen schout-bij-nacht,
schip tegen schip, ridderlijk te mogen strijden, omdat hij telkens, zeer tot
zijn spijt, met zijn zwakke „bark" tegenover De Ruyter's groot „kasteel"
had moeten vluchten ; „worde ik dan verwonnen, ick sal uw slaef syn ; win
ick, myn eer" ; kwam hij zelf niet uit zijn schuilplaats, „clan ben ick als de
allerslimste vrou in Hollandt". Inderdaad liet De Ruyter zijn schout-bijnacht Van der Zaen naar de door Suleiman genoemde plaats komen, maar
de grootspreker vertoonde zich niet en bleef veilig in zijn baai onder bescherming der Tunesische forten.
Intusschen was De Ruyter in onderhandeling getreden met den admiraal van Tunis, genaamd Jozef Reys, een Enkhuizer renegaat, eigenlijk
Gerrit Jacobsz. geheeten, in het bijzonder over de loslating van de omstreeks ioo Nederlandsche slaven, die, sedert hun gevangenneming op geplunderde koopvaarders, in Tunis in harde gevangenschap leefden, zoomede in het
algemeen ook over een vredesverdrag, waartoe onder anderen die admiraal
en ook de „Koning" van Tunis wel geneigd schenen en waarbij de Engelsche
consul te Tunis, Thomas Brown, zijn bemiddeling aanbood. De verhoudingen waren hier dus vrij goed en van Tunis kreeg men betere indrukken dan
van Algiers 10). Inderdaad werd weldra op De Ruyter's admiraalsschip,
waar zich de Tunesische gemachtigden hadden vervoegd, ernstig over de
wederzijdsche loslating van gevangenen en slaven gehandeld; maar de
groote moeilijkheid bleek, dat die slaven in Tunis ten deele eigendom van
bijzondere personen waren, over wier bezit de Tunesische regeering geen
beschikking zeide te hebben. Toch werden de onderhandelingen niet geheel
afgebroken, ook al werd de j acht op de zich in zee vertoonende roofschepen
ijverig voortgezet. Op den 26sten Februari gelukte het De Ruyter na bloedigen strijd eindelijk een groot roofschip op de Tunesische kust to vernielen en
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daarbij 40 Christenslaven te bevrijden. Daarop kwam hijzelf voor Tunis,
waar hij, met het oog op de reeds aangevangen onderhandelingen, voor de
haven La Goletta het daar gelegen kasteel vriendschappelijk met saluutschoten begroette, die ook behoorlijk werden beantwoord.
Bij de nu gevolgde, vriendschappelijk verloopende onderhandeling
tusschen zijn door hem aan land gezonden fiskaal De Vianen en den Koning en de Pasja's van Tunis gelukte het inderdaad te komen tot uitwisseling of loskooping van ongeveer 6o Nederlandsche slaven, ja den 7den
Maart tot een voorstel van Tunesische zijde aangaande een verdrag van
vriendschap en wapenstilstand voor den tijd van zes maanden of zooveel
langer als wenschelijk werd geacht om met de Staten-Generaal tot een definitieven vrede te geraken, waartoe Tunis spoedig nadere voorstellen zou
doen, die dan naar de Republiek konden worden opgezonden. De Ruyter,
ofschoon eigenlijk voor het sluiten van een verdrag met Tunis geen last van
Hare Hoog Mogenden hebbend, ging gereedelijk op deze voorstellen in en
teekende, met den Engelschen consul als borg, de voorwaarden van den
wapenstilstand. Hij was terecht van meening, dat hij dit zonder nader bericht uit het vaderland wel mocht doen, ook omdat, voor het geval met
Algiers een vrede kon worden gesloten, de Algerijnsche roofschepen zich
allicht in de voortreffelijk gelegen Tunesische baai van Farina zouden kunnen nestelen ; die ruime baai kon gemakkelijk aan 15o schepen een schuilplaats bieden en dus opnieuw tot een gevaarlijk roofnest worden gemaakt, als men met Tunis in vijandschap bleef.
Na onderteekening van het voorloopige verdrag en de afzending over
de Spaansche en Italiaansche consulaten der Staten en in afwachting van
berichten dienaangaande van de Staten-Generaal, vertrok De Ruyter van
La Goletta naar Cagliari, waar zonder eenig bezwaar opnieuw water
en victalie kon worden ingenomen, en zette vervolgens zijn kruistocht
voort in de richting van de Balearen. Begin April stak hij met 9 zijner
schepen van bier eindelijk naar Algiers over ten einde ook daar onderhandelingen te openen. Hij begroette de vijandelijke stad bij zijn komst op 5
April 1662 op vriendschappelijke wijze met saluutschoten, maar hij ontving
ditmaal van den wal geen antwoord, wat een veeg teeken scheen. Toch begon hij onmiddellijk to onderhandelen over de uitwisseling van slaven, zoowel als over een „vasten vrede" en zond wederom De Vianen, vergezeld
van jonker Reinout Van Coevorden"), die als adelborst op zijn schip thende — gelijk in dien tijd aanzienlijke jongelieden dikwijls plachten te doen —
met een schrijven in dezen geest aan den „Koning". Inderdaad vond hij
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ook hier, zoowel bij den worst zelven als bij den raad der Pasj a's gehoor. Dit
zeker ook ten gevolge van den indruk, dien zijn kruistocht op de roovers
had gemaakt, zoodat het zeevolk van Algiers zelfs bezwaar had om, zoolang
hij in de buurt was, weder in zee te gaan. Reeds den volgenden dag verschenen dan ook drie Algerijnsche gemachtigden bij De Ruyter aan boord.
De zaak der uitwisseling of loskooping van slaven ontmoette ook hier weinig moeilijkheden en men werd het daarover spoedig eens ; maar de eigenlijke vredesonderhandelingen hadden meer voeten in de aarde.
De Ruyter toch verlangde, overeenkomstig zijn instructie, dat Algiers
zich zou nederleggen bij de voorwaarden, die in 1612 met den Sultan van
Turkije en in 1651 en 1656 met den Sant van Salee 12) waren vastgesteld
ten opzichte van goederen en personen uit met deze landen in vijandschap
verkeerende staten, die volgens die voorwaarden niet uit Nederlandsche
koopvaarders mochten worden gelicht, j a waarnaar ook niet door de roovers op die schepen zou mogen worden gezocht : den bekenden regel : „vrij
schip, vrij goed," waarop ook hier door de Staten steeds werd gestaan. Dit
echter wilden de Algerijnen juist niet, betuigend, dat zij, voor hun bestaan
op de zee aangewezen, hun schepen „clan wel konden verbranden" en hun
yolk „uyt bedelen" zouden moeten zenden 13). Geen bezwaar werd echter
ook hier bevonden in een wapenstilstand van zeven maanden, gedurende
welken tusschen de beide staten kon worden onderhandeld. Reeds dadelijk
werden 4o Nederlandsche Christenslaven uitgewisseld en eenige anderen
voor geld gelost. Vreugdeschoten uit de stad en hare kasteelen zoowel als
van De Ruyter's vloot toonden de algemeene tevredenheid aan, al was het
verdrag nog volstrekt niet in optima forma geteekend.
Terwijl dit gaande was, verscheen vice-admiraal Lawson, die zich intusschen meestal had opgehouden in de buurt van Tanger, met zes Engelsche koningsschepen op de reede van Algiers. Hij vervolgde van nabij zes
Algerijnen, die thans echter door de in onderhandeling staande Nederlandsche vloot na eenige aarzeling ongehinderd tot de haven werden toegelaten
en zoo, tot ergernis van Lawson, aan liens vervolging ontsnapten. Lawson
trachtte nu eveneens met de Algerijnen tot een begin van vergelijk te komen ; maar dit gelukte hem niet, terwijl de laatsten daarentegen De Ruyter
verzochten om een Nederlandschen consul, die tijdens den voorgenomen
wapenstilstand de belangen zou kunnen behartigen der nog tot een getal
van 200 in de stad en haren omtrek aanwezige Nederlandsche slaven en
van de omstreeks 800 uit Nederlandsche schepen geroofde Christenslaven.
Als zoodanig werd door De Ruyter en zijn krijgsraad een hopman van de
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zeesoldaten op zijn vloot, de Alkmaarder Andries Van der Burgh, aangewezen, die later ook door de Staten bevestigd werd. De Ruyter zond toen alvast eenige zijner schepen onder De Wildt vooruit naar Malaga, waarheen
ook hijzelf met de overige den I3den April vertrok ; daar en vervolgens te
Cadiz werd weder gekrengd, schoongemaakt en water en proviand ingenomen, waarna hij 4 Juli, ditmaal met II schepen, opnieuw voor Algiers verscheen om, volgens de intusschen door hem ontvangen bevelen van de Staten-Generaal nogmaals aan te dringen op onverkorte handhaving van den
eisch : vrij schip, vrij goed, zooals die voor een halve eeuw met Turkije
was vastgesteld en van weerszijden erkend 14) en waarvan de Staten in geen
geval wilden afzien.
Wederom voerde De Vianen met Coevorden de onderhandeling, ditmaal vooral met de leden der zeer machtige „Douane" van de haven, aanzienlijke Moorsche heeren, die een grooten invloed hadden in den Cassavo
of Grooten Raad, tegen welks zin ook de Koning weinig vermocht. Allerlei
middelen tot vergelijk werden voorgesteld. De Algerijnen verklaarden nogmaals herhaaldelijk, dat zij ter wille van hun eigen „gemeente" moesten
blijven staan op het recht van onderzoek in alle Hollandsche koopvaarders
naar „vijandelijke" personen en goederen ; De Ruyter hield even sterk vast
aan den regel : vrij schip, vrij goed. De Algerijnen beloofden bij dat onderzoek „heuschelyk" te werk te zullen gaan en daarbij geen dreigementen
met geweld tegen schippers en zeevolk te zullen bezigen, maar vijandelijke
goederen of personen onder geen beding te kunnen vrijlaten. Zij waren dit
thans ook met Engeland overeengekomen. Maar De Ruyter hield vol. Hij
stelde in een brief van 13 Juli nogmaals, na overleg met zijn krijgsraad, den
eisch, dat de Algerijnen zich zouden onderwerpen aan de voorwaarde, die
door de Staten-Generaal, naar hij wat al te bond verklaarde, met alle christelijke mogendheden was getroffen. Hij merkte op, dat, onder voorwendsel
van onderzoek door Algerijnsche beambten naar „onvrije" geederen, in de
practijk dikwijls ook „vrije" zouden worden weggenomen en dat dus zulk
onderzoek absoluut moest worden nagelaten. De neiging tot vrede met
de Staten bleek bij de Algerijnsche overheid en bij de bevolking zelve
werkelijk ditmaal zoo groot, dat zij verzochten om uitstel van hun definitief antwoord, totdat de Pasj a's en andere militaire hoofden, die nog „te
velde" waren, zouden zijn teruggekeerd. Dat uitstel zou 4 maanden moeten
duren, voor welken tijd de door de Staten-Generaal gestelde eisch : vrij
schip, vrij goed zonder onderzoek der Nederlandsche schepen, zou worden
toegestaan. De Ruyter stemde daarin toe, zond onmVidellijk bericht van
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het voorloopig overeengekomene_over Alicante en Madrid naar het vaderland en verliet den i8den Juli de reede van Algiers om naar Majorca te zeilen, zijn schepen daar opnieuw te voorzien van allerlei benoodigdheden en
daarna weder tusschen Sardinie en Sicilie te gaan kruisen.
Van Trapani uit ging hij 9 Augustus met It) schepen onder zeil naar
Tripoli om ook daar, waar men zich eveneens met zeeroof bezig hield, met
den Koning to onderhandelen. Die onderhandeling, van 17 tot 21 Augustus
weder door De Vianen, Van Coevorden en den adelborst Van Zuylen van
Nyevelt gevoerd, liep ook hier weder in hoofdzaak over den eisch : vrij
schip, vrij goed. Men vond er den Koning, den admiraal en enkele andere
Tripolitaansche machthebbers welgezind maar de „gemeente" volstrekt afkeerig van dezen eisch, zoodat De Ruyter ten antwoord kreeg, dat men niet
verder Wilde gaan dan de laatste overeenkomst ook hier met Engeland
luidde, namelijk handhaving van het recht van onderzoek naar „onvrije"
goederen en personen op alle koopvaarders. Wel toonde de regeering zich
geneigd tot het loslaten van de omstreeks 8o in dit gebied aanwezige Nederlandsche slaven tegen een matig losgeld en zij bewees hare goede gezindheid door een groot en zeer gewaardeerd geschenk aan ossen, groenten
en andere „verversching". De Ruyter nam intusschen de sterkte van het
met 54 metalen stukken bewapende nieuwgebouwde kasteel en die van de
uit 10 kloeke vaartuigen bestaande roofvloot benevens de verdedigbaarheid van de haven op, die naar zijn meening met 2 of 3 „synckers" gemakkelijk te stoppen zou zijn. De onderhandeling zelve vlotte echter niet en hij
ging dus, met dank voor de bewezen vriendelijkheden, weder onder zeil
naar Tunis, „laetende het recht der zee en de fortuyn des oorlochs haeren
loop nemen naer de bestieringe des allerhoochsten Godts" 15), zooals hij
den Koning van Tripoli meldde.
Het begon echter op de vloot na een zoo langen kruistocht deerlijk aan
allerlei scheepsbehoeften te ontbreken en vice-admiraal Meppel verzocht
zelfs, met zijn drie Noord-Hollandsche schepen naar het vaderland te mogen
terugkeeren. Bij dat verzoek zal ook wel de wensch der Noord-Hollandsche
Admiraliteit om de groote kosten der expeditie te doen ophouden hebben
medegewerkt. De Ruyter stemde, na overleg met den krijgsraad, in zooverre daarin toe, dat Meppel met zijn drie schepen naar Livorno en vervolgens, zoo noodig, naar Alicante en Cadix zou mogen zeilen om to zien, of
daar ergens „padre order" van de Staten-Generaal betreffende zijn terugkeer zou zijn aangekomen ; zoo niet, dan zou Meppel naar het vaderland
mogen teruggaan.
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Met II schepen begaf De Ruyter zich na het vertrek van Meppel naar
Tunis terug, waar men nu beter gestemd bleek : den 2osten kwamen
De Vianen en Coevorden daar werkelijk gereed met hun onderhandeling.
De „articulen" van den definitieven vrede met Tunis, 13 in getal, werden
den 2den September wederzijds geteekend; aan den eisch der Staten : vrij
schip, vrij goed, vrij yolk, was eindelijk toegegeven 16). Een consul, voorloopig door De Ruyter aangesteld, de koopman De Rouck uit Bergen op
Zoom, werd op verlangen der Tunesische regeering hier achtergelaten ; er
zou voortaan vrede en vriendschap tusschen de Republiek en Tunis heerschen en oorlogsschepen van beide partijen zouden in de wederzijdsche
havens ongehinderd mogen schoonmaken en „alle vivres" koopen volgens
de gewone marktprijzen.
Onder groot wederzijdsch beleefdheidsvertoon zeilde De Ruyter na dit
succes naar de Balearen en deed vervolgens weder Algiers aan (II September) om een onderzoek in te stellen naar de wijze, waarop de gesloten wapenstilstand daar werd nagekomen. Dit onderzoek liep zeer bevredigend of
en het bleek ook uit de feiten, dat de Algerijnen den Nederlandschen koopvaarders voorloopig „alle vryentschap bewesen". De Ruyter vertrok dus
zonder verder oponthoud naar de bevriende Spaansche havens en lag op
het einde der maand weder voor Cadix, waar hij in October zijn geheele
vloot bijeen had. Ook Meppel kwam daar 7 October aan en vond er een
opontbod naar huffs vanwege zijn Admiraliteit, waaraan De Ruyter, na
eenig overleg met den krijgsraad, thans gehoor gaf, al was van een bevel te
dezen opzichte vanwege de Staten-Generaal ook hier nog niets vernomen.
Hij zelf moest wachten op de bevelen der laatsten in zake de nog loopende
onderhandeling met Algiers en zeilde dus den 22sten October, na grondige
schoonmaak zijner schepen, 'weder de Straat door naar Malaga, waar hij
eenige dagen later de „per expresse" naar Cadix aan zijn adres gezonden
nadere instructies voor die onderhandeling namens de Staten-Generaal van
den consul in ontvangst nam. Deze instructie behelsde o. a., dat De Ruyter
aan den gestelden regel : vrij schip, vrij goed, ook tegenover Algiers onverbiddelijk moest vasthouden en anders geen verdrag mocht sluiten.
Dus ging hij van Malaga over Alicante weder op weg naar Algiers,
waar hij 13 November met zijn II schepen op de reede kwam. De Vianen,
Van Coevorden en de adelborst Lichtenberg voerden de onderhandeling, die,
na eenige moeilijkheid over enkele nog onlangs voorgekomen gevallen van
zeerooverij, den i6den leidde tot den vrede „tot contentement van H.H.M."
Tot op het laatst toe hadden de Algerijnen getracht aan den bekenden
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eisch te ontkomen, maar De Ruyter en zijn onderhandelaars hielden voet
bij stuk en zoo gaf de .tegenpartij eindelijk toe. De onderteekening der vredesartikelen gaf weder aanleiding tot groot vreugdebetoon aan beide zij den ;
„rontom" klonk vroolijk kanongebulder en de roemrijke prinsevlag werd
op verzoek der Algerijnen feestelijk van het huis van den Staatschen consul
uitgestoken. Sommige „houtebassen" 17) verzetten zich nog wel maar zonder goeden uitslag en het kostte thans ook weinig moeite om meer dan 13o
Nederlandsche slaven los te koopen. Een en ander geschiedde echter niet
zonder dat aan de aanzienlijkste Mooren belangrijke geschenken moesten
worden vereerd, met name aan het hoofd der Douane, Sjabanninga genaamd, die voor zich twee halve kartouwen met rolpaarden en daarbij behoorende lepels en kogels had verzocht, terwijl aan de stadsregeering zelve
uit de voorraden der vloot twee lange metalen slangen en eenige eaten
kruit, tot 2400 pond toe, werden afgestaan, evenals de Engelschen dit kort
to voren hadden moeten doen"). Enkele renegaten, met wie De Ruyter op
zijn schip had gesproken, maakten hem er echter opmerkzaam op, dat de
Staten, als zij den vrede door de Algiersche en andere roovers op deze kusten wilden gehandhaafd zien, voortdurend hunne koopvaarders zouden
moeten doen konvooieeren en af en toe eenige oorlogsschepen, bij voorbeeld
onder voorwendsel van water noodig te hebben doch inderdaad tot vlagvertoon, voor Algiers en Tunis moesten laten verschijnen, opdat men alle
„oneffenheden" zou kunnen vermijden. Het aanhoudend verblijf van een,
zij het dan niet groot, Staatsch eskader in de Middellandsche Zee scheen
hun, die den acrd der bevolking kenden, zeer wenschelijk. Trouwens, hoe
De Ruyter zelf over de Algerijnen dacht, blijkt uit de woorden „fielten en
schelmen", die hij nu en dan op hen toepast 19).
Den 25sten November zeilde de vloot af, na vriendschappelijk overleg
ook met den hier juist weder aangekomen Lawson, die De Ruyter aan
diens boord kwam complimenteeren. Over het strijken van de vlag kwam
Been moeilijkheid : in Februari 1662 was bij het nieuwe tractaat met Engeland de bepaling van den vrede van Westminster daaromtrent ongewijzigd
overgenomen en De Ruyter volgde stipt de daarbij overeengekomen wijze
van begroeting ; zij het dan, zooals geregeld onder ons scheepsvolk het geval was, met eenige ergernis over de nog steeds als vernederend beschouwde verplichting, die op de Staatsche vloten den indruk maakte alsof men
de opperheerschappij der Engelschen ter zee had te erkennen en dat niet
alleen in de „Britsche zeeen" en havens maar overal, waar men Engelsche
oorlogsschepen ontmoette 2°).
12*
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Het doel van den kruistocht was nu eigenlijk bereikt, al waren er nog
enkele, thans alleen Tripolitaansche, roovers in zee, die echter ook in de
wintermaanden naar hunne havens plachten terug te keeren. Toch achtte
De Ruyter het geraden om nog de geheele maand December in de buurt
van de Balearen te blijven kruisen ten einde toe to zien, dat de Algiersche en
Tunesische roovers zich werkelijk aan de gesloten vredesverdragen hielden.
Dit bleek voorloopig geen bezwaren op te leveren maar hij kreeg thans allerlei moeilijkheden met de overheden in de Spaansche kustplaatsen, omdat in Algiers en elders aan de kust van Barbarije de pest was uitgebroken.
Men vreesde in de Spaansche havens niet ten onrechte het overbrengen van
de gevreesde ziekte. Dit gaf op Ivica en Majorca reeds begin December aanleiding tot weigering van „pratica", d. i. van vrije landing, zelfs al was het
alleen ten behoeve van het innemen van water en proviand, zoolang het
zeevolk niet 4o dagen buiten de kust van Barbarije was geweest. Ofschoon
herhaald en langdurig onderzoek door de Spaansche doctoren en barbiers
geen enkel ziektegeval aan het licht bracht, nadat men daarbij man voor
man de pols had gevoeld en aan Ole kanten het bloote lichaam had betast, had men veel moeite om ten slotte den I8den December pratica van
de autoriteiten op Majorca te verkrijgen. Ook De Ruyter zelf en zijn kapiteins hadden zich aan het medisch onderzoek moeten onderwerpen, dat
bovendien veel geld kostte, omdat de doctoren en andere deskundigen daarvoor aanzienlijke bedragen vroegen. De admiraal en de zijnen brachten een
beleefdheidsbezoek aan den Onderkoning en aan den Bisschop van de
Balearen en den „borgemeester" van Port Mahon op Majorca, waar den
schepen veroorloofd werd zich van water, brood, olie en andere zaken te
voorzien en het yolk zich nu en dan aan land mocht „ververschen".
Vervolgens zond De Ruyter een viertal zijner schepen onder commandeur Evertsen nog eenmaal oostwaarts om naar in zee vertoevende Tripolitaansche roovers te informeeren en eenige koopvaarders, naar Venetie
bestemd, een eind weegs te begeleiden. Hijzelf zeilde vOar het einde des
jaars nog weder naar de Spaansche kust en ontmoette op i Januari 1663
zijn Amsterdamschen schout-bij-nacht Tromp voor Alicante, waar weldra
de geheele vloot weder bijeen was. Hij ontving bier van de Zeeuwsche Admiraliteit aanwij zing om, nu Meppel naar huis had mogen gaan, ook kapitein
Cornelis Evertsen den Jonge met diens Zeeuwsche schepen naar huis terug to
zenden. Deze zelf had, evenals trouwens de geheele bemanning der vloot,
steen en been geklaagd over aanhoudend gebrek aan leeftocht ondanks allen toevoer uit Spaansche havens. Ofschoon De Ruyter nog altijd geen last
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van de Staten-Generaal to dezen opzichte had, achtte hij het beter om Evertsen te laten gaan, nu het doel van den tocht toch was bereikt, ofschoon op
al zijn schepen hetzelfde gebrek aan leeftocht en verdere behoeften heerschte en bij het achterblijvende scheepsvolk de stemming al slechter werd.
De Staten-Generaal hadden intusschen den beiden Admiraliteiten laten weten, dat het haar niet geoorloofd was, een bevelvoerenden admiraal
rechtstreeks aan te schrijven om de tot de betrokken Admiraliteit behoorende schepen aan een expeditie te onttrekken, zonder dat de Staten-Generaal daarvan op de hoogte waren gebracht en erin hadden toegestemd. Dit
werd ten slotte ook ter kennis van den admiraal gebracht. Voor het oogenblik kreeg deze echter verlof om aan het gedane verzoek te voldoen. Doch
deze laatste instructies hadden hem to Cadix nog niet bereikt 21) . Hijzelf Wilde
toen met de zeven schepen, die hij nog bij zich had, langs Malaga langzaam
weder naar Cadix zeilen op om daar naderen last van de Staten-Generaal of
to wachten, alvorens met de overige schepen de ook naar zijn inzicht hoogst
wenschelijke terugreis to aanvaarden. Hij bleef er, in toenemende mate verwonderd over het uitblijven van bericht uit het vaderland — hij had in drie
maanden niets, noch van de Staten-Generaal noch van zijn Admiraliteit,
vernomen — van 25 Januari tot 15 Maart liggen wachten, het nutteloos
vindend om in dit ongunstige jaargetijde, terwiji er toch Been roovers
meer te zien waren, in yolk zee te blijven en zoo zijn opgevaren schepen
en door den langen zeetocht uitgeputte bemanning aan allerlei ontberingen
bloot te stellen.
• Eerst den i7den Maart ontving hij eindelijk het begeerde bericht. Dit
hield in, dat hij en De Wildt zoo spoedig mogelijk na de ontvangst van
dezen brief moesten terugkomen, na het bevel in de Middellandsche Zee te
hebben
overgegeven aan Tromp, op wiens schip De Vianen, de handige
,
onderhandelaar met de Mooren, moest overgaan, daar men de laatsten ondanks de gesloten verdragen nog geenszins vertrouwde. De Ruyter zond nu
3 schepen naar Alicante om den weder kruisenden Tromp op te zoeken en
daar en te Malaga een aantal koopvaarders te verzamelen ten einde ze naar
huffs te geleiden. Hijzelf verliet daarop den i8den, zooals hem gelast was,
met De Wildt Cadix en zette rechtstreeks koers naar het vaderland, waar
hij zonder verdere bezwaren dan die van het slechte jaargetijde den 'Oen
April in Texel binnenviel.
Hij kon met tevredenheid terugzien op wat hij tegenover de zeeroovers
had weten te bereiken, al was dan Tripoli nog niet tot den vrede genoodzaakt. Zoo had hij reeds op Oudejaarsavond in zijn journaal God kunnen
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darken voor het „seer schoon begonnen en geeyndicht jaer 1662", waarin
hij zooveel belangrijks ten dienste van den Staat had tot stand gebracht.
Hij had inderdaad, zooals Jeremias Decker vaar zijn vertrek had gedicht,
het „wolvenest" van „de Middellandsche straat geschrobt" en in de Middellandsche Zee „den bezem op den mast" geplant „in plaatse van de vlag".
Volgens gewoonte bracht hij reeds den 24sten April bij de Staten-Generaal
mondeling en schriftelijk rapport uit over zijn reis, waaromtrent hij 25 Mei
het j ournaal in kopie inleverde 22).
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8 Mei 1664—Augustus 1665
I. Algiers en Tunis
Mei—September 1664
E VREDE MET DE MOOREN, IN HET BI JZONDER
met de Algerijnen, bleek volstrekt niet vast te staan. De
ratificatie van het door De Ruyter, onder voorbehoud van
goedkeuring door de Staten-Generaal, met hen gesloten
verdrag bleef lang uit en daar dientengevolge ook het losgeld voor de to Algiers overgebleven Nederlandsche slaven
nog niet was betaald en de Moorsche bevelhebbers tevergeefs op nieuwe geschenken wachtten, terwiji geen Staatsche oorlogsschepen zich voor Algiers vertoonden, begon in het voorjaar van 1663, zooals
de renegaten hadden gewaarschuwd, reeds het rooven weder, nog voordat
de termijn van den wapenstilstand was verloopen. Consul Van der Burgh
werd herhaaldelijk persoonlijk bedreigd en zag zich genoodzaakt om op
verlangen der Algerijnsche regeering eenige te Algiers aangekomen Nederlandsche schippers te dwingen de helft hunner lading of te staan tot betaling van de nog niet betaalde losgelden der slaven.
De omstandigheid, dat de vredesgezinde Pasja Sjabanninga ernstig
ziek was geworden en in Januari 1664 was overleden, werkte daarbij ongun-
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stig en ook de waarschuwingen van Tromp, die met zijn eskader nog bij
Gibraltar kruiste, en van De Vianen, die zich op het uit De Ruyter's vloot
bij Tromp achtergebleven schip van kapitein Sweers beyond, konden niets
uitwerken. Daarom hervatte Tromp in Januari 1664 de jacht op de Algerijnsche roovers en veroverde twee roofschepen, wat te Algiers groote ontevredenheid veroorzaakte. Bovendien vernam men aldaar van onderhandelingen tusschen de Staten-Generaal, Frankrijk, Spanje en Engeland over
gemeenschappelijk optreden tegen de rooverijen der Barbaresken, ten einde de Middellandsche Zee voorgoed te beveiligen 1). Die onderhandelingen
liepen intusschen op niets meer uit dan op een aanbod van Frankrijk om den
Nederlanders toe te staan in Marseille of Toulon een magazijn voor proviand en oorlogsbehoeften ten behoeve hunner vloten tegen de zeeroovers
te huren, van Spanje om zijn havens eveneens voor die vloten beschikbaar
to stellen, terwijl Engeland, waarmede de Republiek nog voortdurend moeilijkheden had, beloofde zelf een vloot naar de Middellandsche Zee te zenden. Maar de Staten stelden nog steeds Been vertrouwen in de bedoelingen der Engelsche regeering, die blijkbaar hunnen snel stijgenden invloed in de Middellandsche Zee en het succes van De Ruyter's tochten
met leede oogen had aangezien. Het mislukken der samenwerking van
de vier mogendheden was natuurlijk het gevolg van deze wrijvingen,
waarbij met de mogelijkheid van een nieuwen oorlog rekening moest gehouden worden.
Een en ander bewoog de Staten-Generaal om (20 Februari 1664) te besluiten om De Ruyter opnieuw met 18 schepen naar de Middellandsche Zee te
zenden. Het zouden weder 6 Amsterdamsche schepen zijn met Star's behoefteschip, benevens 3 uit Rotterdam onder schout-bij-nacht Aert van
Nes, 3 uit het Noorderkwartier, weder onder vice-admiraal Meppel; ook de
Admiraliteiten van Zeeland en Friesland zouden ieder 3 schepen ter beschikking hebben te stellen. Van die vloot zouden 6 schepen blijven kruisen tusschen kaap St. Vincent en de Straat van Gibraltar ; de overige 12 zouden in
de Middellandsche Zee doch niet in het gebied van den Griekschen Archipel,
immers Turksch terrein, moeten optreden en, overeenkomstig de afspraak
met Frankrijk, voorloopig in Toulon een magazijn inrichten. De expeditie zou
hoogstens 15 maanden duren en reeds in Maart uitzeilen. Aan de roofstaten zou bij onderhandeling de regel : „vrij schip, vrij goed", als eisch worden gesteld. Men hoopte toen nog eenigszins op samenwerking met de drie
andere mogendheden ; voor dit geval zou een overeenkomst gesloten worden tot verdeeling van het westelijk deel der Middellandsche Zee in drie
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districten, binnen welker grenzen elk der drie geallieerde vloten zou hebben
te kruisen onder eigen vlag en geheel afzonderlijk, hoewel in overleg met
elkander : zoo hoopte men wederzijdsche wrijving te vermij den.
Van de medewerking van Zeeland en Friesland is om financieele redenen
niet gekomen, zoodat de uitrusting ten slotte tot 12 schepen beperkt werd
en tot de Middellandsche Zee alleen, terwijl verder ook van de gehoopte
samenwerking met de drie andere mogendheden niets is gekomen.
Het was dus ten slotte een dergelijke formatie als die van 1661, zelfs dezelfde schepen onder dezelfde kapiteins , het admiraalsschip van De Ruyter
zou De Spiegel zijn. De sterkte van de vloot was ook ongeveer dezelfde, namelijk ruim 50o kanonnen en 230o man. Met De Vianen was Jean Bertrand
De Mortaigne, gewezen „hofmeester" der Staten-Generaal, en als zoodanig
belast geweest met de ontvangst van vreemde diplomaten, dus met diplomatieke zendingen eenigermate vertrouwd, als gedelegeerd commissaris
voor de onderhandelingen aangesteld 2). Deze moest evenwel nog lang
wachten op nadere instructies, regeling van zijn traktement, enz. Hij zou
zich later in Spanje inschepen op de vloot, die onder De Ruyter naar de
Middellandsche Zee zou worden gezonden, en wel op diens eigen schip. Hij
zou zich dan met de vloot naar Algiers begeven en daar 8 of io dagen wachten op het antwoord, dat de Algerijnen zouden geven op den allereerst te
stellen Staatschen eisch van „satisfactie" en „reparatie" der door Nederlanders gedurende den wapenstilstand geleden schade. Bleef succes daarop
uit, dan eerst zou De Ruyter oorlogsmaatregelen mogen nemen, terwijl echter zoo mogelijk de onderhandelingen in verband daarmede zouden worden
voortgezet. Na het herstel van den vrede_zou De Mortaigne consul-generaal
te Algiers worden en als zoodanig boven de andere consuls in Barbarije
staan. Na allerlei besprekingen heeft hij eerst II October 1663 zijn afscheid
in Den Haag kunnen nemen, werd daarna door tegenwind lang in Hellevoetsluis . opgehouden, is eind November eindelijk onder zeil gegaan en 3o December te Cadix aangekomen.
Intusschen kwamen er telkens berichten van Van der Burgh uit Algiers omtrent de door hem ondervonden plagerijen en tegenover hem geuite bedreigingen. Hij meldde, dat de Engelsche consul reeds in het bagno
was gevangengezet, schandelijk mishandeld en zelfs gedwongen om in
ketenen en onder zweepslagen een kar met steenen te trekken, blootgesteld aan den spot der Algerijnsche straatjeugd. Ofschoon diens lot na de
komst van een nieuw Engelsch eskader onder Lawson eenigszins was verzacht en hij voortaan in zijn eigen huffs werd bewaakt, vreesde Van der
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Burgh voor zich een dergelijke behandeling als zijn Engelschen collega was
wedervaren ; hij thong dan ook aan op spoedige zending van een vloot. Met
de Nederlanders, meldde hij, wilden de Algerijnen wel onderhandelen, terwijl
zij op de aanbiedingen der Engelschen niet wilden ingaan, ook niet op die
van Lawson, ondanks dat deze met zijn eskader op de reede van Algiers
bleef liggen.
De Ruyter, wiens dochter Alida nog gedurende zijn verblijf aan wal
was gehuwd met Johan Schorer 3), een neef van haren zwager Johan De
Witte, had reeds 18 Maart in het Vlie de monstering op zijn admiraalschip
bijgewoond, maar was door allerlei omstandigheden opgehouden en naar
huis teruggekeerd 4). Op 13 April 1663 was hij, als gewoonlijk met vrouw
en kinderen, weder uit Amsterdam naar het Vlie gekomen, had zijn
schip daarna van proviand, kruit en kogels voorzien en de voor de to lossen
slaven in het land gecollecteerde som van f 80.000 geincasseerd ; daarna
had hij nog op de andere schepen moeten wachten, was door slecht weder
tegengehouden en zoo eerst 8 Mei uitgezeild. Nog toen hij reeds in zee was,
werd er, wegens de toenemend slechte verhouding tot Engeland, aan gedacht hem te vervangen door Meppel. Een besluit daartoe is io Mei werkelijk door de Staten genomen en een paar galjoten werden diensvolgens afgezonden om hem naar huis terug te brengen. Maar de Admiraliteiten wisten
dit volgens haar tegenover de werkzaamheid der zeeroovers noodlottige
plan te verijdelen en De Ruyter aan het hoofd der vloot te handhaven 5).
Op zijn schip diende thans Jan Van Gelder als jongste luitenant en als adelborst zijn eigen juist 15 jaren oud geworden noon Engel, die van deze, zijn
eerste reis een merkwaardig journaal heeft gehouden. Zij beiden en de adelborsten graaf Johan Belgicus Van Hoorne 6), Otto Van Nievelt 7), Simon
Van Panhuys 8) en Andries Bellechier 9), hebben aan de verrichtingen, met
name voor Algiers en daarna aan de kust van Guinea een werkzaam aandeel genomen. Kapitein van het admiraalsschip was Jan Du Boys, predikant daarop Gerhardus Flockenius "), die als zoodanig ook den vorigen
tocht had medegemaakt.
Na een voorspoedige reis kwam De Ruyter, die na Start Point gepasseerd te zijn, „om des te spoediger coers te vorderen" met De Wildt en.
Sweers naar Cadix was vooruitgegaan, terwijl Van der Zaen met de koopvaarders, die men zou geleiden, naar Lissabon koerste maar ook te Cadix
als rendez-vous was bescheiden, 24 Mei voor Cadix aan. Hij kreeg er dadelijk moeilijkheden met de Spaansche overheden over de „pratica", ditmaal
omdat te Amsterdam in hevige mate de pest had geheerscht en De Ruyter
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verzuimd had van daar „gesondtbrieven" mede te nemen. Diezelfde moeilijkheden herhaalden zich telkens in de andere Spaansche havens, die men
aandeed, zoodat dikwijls alleen het noodige water, proviand en andere benoodigdheden konden verkregen worden na aanvoer daarvan door de Spanj aarden aan het strand, waar de Nederlandsche sloepen dan een en ander konden afhalen. Slechts te Malaga, waar De Montaigne op het admiraalsschip kwam, mocht den 9den Juli het proviandschip van Enno Doedes Star een voorraad van levensmiddelen in de daar gehuurde pakhuizen
opslaan.
Bij dit alles toonden de Spanjaarden, thans met Engeland in vrede,
vrees voor de aanhoudende verwikkelingen der Staten met Engeland, die
meer en meer in de richting van een oorlog schenen te loopen. Een ontmoeting van De Ruyter met Lawson's eskader voor Cartagena (13 Juni) veroorzaakte reeds eenige bezwaren, daar de Engelsche vlootvoogd naliet, in
afwijking van zijn houding in het vorige jaar, na het hem gebrachte saluut
op zijn beurt zijn vlag te strijken, terwijl De Ruyter dit wel degelijk had
gedaan. Lawson zeide op De Ruyter's beleefd protest, dat het hem „absoluut verboden" was. De Ruyter, over dit niet strijken natuurlijk geenszins
gesticht, vroeg dadelijk voor dergelijke gevallen nadere instructie van de
Staten. Toch pleegde hij in weerwil van deze bezwaren persoonlijk overleg
met Lawson, daar deze pas voor Algiers was geweest ter take van de behandeling van den Engelschen consul. Hij had het plan opgevat om vender
niet het eerst te strijken. Maar De Witt antwoordde 22 Juli vrij scherp, dat
het voor een officier en dienaar van den Lande „seer beswaerlyck ende
geenszindts geraden is, sichselven te dispenseeren van den meermalen ontfangen schriftelycken last" om zich te houden aan de tractaten, al beroept
hij zich op een „mondelingen last", waarvan De Witt nooit iets gehoord
heeft. De Ruyter moet voortaan als gewoonlijk daarmede handelen en als
Lawson of een ander weder zoo optreedt, een „speciale resolutie" vragen
van de Staten-Generaal maar zich overigens strikt houden aan art. io van
het tractaat van 14 September 1662 zonder „onderscheyt van plaetsen"
en overal op de oude manier en zich daarbij herinneren, dat het strijken niet geschiedt als eenige erkenning van „haer gepretendeerde eygendom over deselve zeeen" doch alleen als „respect voor hare resp. heeren
ende meesters als souvereine Monarchen", welk respect in de open zee
niet „binne seecker lymyten" bepaald is maar „sonder onderscheyt van
plaetsen" moet Belden, al is de Middellandsche Zee zeker Been „Brittannische Zee".
13
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Het was in deze zomerdagen, dat De Ruyter door een zware ziekte
werd getroffen. In het begin Bier maand werd hij namelijk ernstig gekweld
door hevige koortsen, weldra gepaard met „sterke bloetganck". Vooral
den 4den Juni voor Malaga, als Engel bekommerd in zijn journaal aanteekent, dat „Nader seer sieck is", schijnt zijn leven gevaar te hebben geloopen, zoodat „vele myn al doorgescreven hadden", schrijft hijzelf later
aan de Admiraliteit. Maar zijn sterk gestel kwam gelukkig alles to boven.
Eerst 24 Juni echter kon hij als geheel hersteld gelden ; in Engeland had
reeds het gerucht geloopen, dat hij aan de pest was gestorven 11). Ook
Meppel vermeldt in zijn journaal op 9 Juni de ernstige „onpasselykheid"
van den admiraal.
Geen oogenblik heeft De Ruyter, die niet gaarne de zaken uit handen
placht te geven, er echter aan gedacht om zijn commando, zij het dan ook
tijdelijk, aan zijn jongeren ranggenoot over to geven. Hij heeft, al kruisende
langs de Spaansche kust, ondanks zijn zware ziekte zijn journaal rustig bijgehouden ; ook zijn schrift zelfs verraadt geen zwakheid of trilling en geen
woord in zijn brieven gewaagt verder in bijzonderheden van zijn toestand.
Meppel klaagt echter 12) over De Ruyter 's bijkans ondragelijke lastigheid
in dezen tijd. Op den 26sten Juni Wilde Meppel namelijk een boot met ledige watervaten naar den wal zenden om ze op de beschreven wijze door de
Spanjaarden te doen vullen en vroeg daarvoor volgens gewoonte verlof aan
zijn chef, maar hij vernam, dat de admiraal „noch sliep ende dat syn slaep
costelyck was, daarom by niet werd geweckt". Toen De Ruyter wakker
werd, toonde hij zich zeer ontevreden, vernemende, dat Meppel de boot
maar op eigen gezag het gewenschte water had laten halen. De over deze
eigenmachtigheid verbolgen opperbevelhebber riep aanstonds een krijgsraad bijeen over het geval en trad heftig tegen zijn „confrater" op, die zich
evenwel kalm hield en, zegt hij, „weynigh antwoort gaff" maar rustig voor
zijn „onschult" pleitte. Juist kwam toen de boot met slechts een vat water
terug en De Ruyter's boosheid, zijn „knorren", was nu „gedaen", waarop hij
verder praatte over de „Turksche onredelyckheyt". Het voorval toont,
dat De Ruyter sours al te heftig uitviel en zelfs voor zijn hoogste officieren
niet gemakkelijk was op het punt van opvolging zijner bevelen 13). Ook
Tromp zou dit later moeten ondervinden en zijn verzet ertegen moeten
bezuren.
Toen De Ruyter 19 Juni met zijn vloot voor Algiers verscheen, bleek
consul Van der Burgh in het paleis des „Konings" gevangengehouden te worden ; hij smeekte, hem te willen verlossen en de admiraal, hoewel diep ver-
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ontwaardigd over deze schending der Internationale betrekkingen — want
een consulgeldt als een diplomatiek vertegenwoordiger — kwam er zelfs toe
den Koning voor die loslating niet minder dan 1625 realen aan te bieden ;
maar dit gelukte niet zoo dadelijk, want de „schelmen" meenden, dat zij in
den consul een onwaardeerbaren gijzelaar in handen hadden. Zij wilden
dezen ten slotte wel loslaten, maar verlangden dan een der kapiteins van de
vloot in zijn plaats. Toen De Ruyter vroeg, wie daartoe genegen was, Wilde
echter niemand zich daaraan wagen. Overigens toonde de Algiersche Douane zich „soo beleeft als hadden sy in 't minste noch in 't meeste de vreedearticulen nyet overgetreden ;met sulcken schyn van heiligheydt weten dese
barbaren haer te behelpen". Eindelijk gelukte het, wel niet om Van der
Burgh te bevrijden, doch ten minste tot emstige onderhandelingen met de
Algerijnen te geraken. De Mortaigne ging daartoe onder vrijgeleide aan wal,
doch zonder den hier ervaren onderhandelaar De Vianen, die ernstig ziek
was geworden en den 26sten Juni overleed 14). Hij werd vervangen door
Reinout Van Coevorden, die ook op den vorigen tocht van De Ruyter dergelijke diensten had bewezen. De dood van De Vianen, die in de laatste io
jaren steeds als fiscaal op De Ruyter's vloot had gediend, was een gevoelig
verlies. Eerst 3o September werd hij definitief vervangen door De Ruyter's
schoonzoon Johan De Witte, die juist om particuliere redenen to Cadix was
aangekomen en door zijn schoonvader van daar was ontboden.
De Nederlandsche onderhandelaars verlangden allereerst loslating der
Nederlandsche slaven en boden daarvoor, behalve uitwisseling van gevangen Algerijnen, van wie De Ruyter een aantal van den naar het vaderland
terugkeerenden Tromp had overgenomen, een groot deel van de medegebrachte som aan ; maar de Algerijnen wilden eerst over den vrede onderhandelen. Zij eischten weder voor hunne beambten het recht op van onderzoek
in alle Nederlandsche koopvaarders naar „contrabande" van vreemden oorsprong ; alleen direct uit de Republiek komende goederen zouden geheel vrij
zijn. Dit nu weigerde De Mortaigne volgens zijn instructie en eischte van zijn kant onmiddellijke restitutie van alle sedert den voorloopigen vrede van
166o gekaapte goederen, schepen en personen. Ook over de uitwisseling
van de slaven kon men het niet eens worden, want de Algerijnen wilden
slechts I Christen voor 3 a, 4 Mooren geven ; daaromtrent kwam men echter
(3o Juni) toch tot een overeenkomst, waarbij de Algerijnen den consul met
13 Nederlandsche slaven loslieten tegen de uitlevering van 3o gevangen
Mooren. De bevrijde consul werd door De Ruyter met eereschoten ontvangen. Hij slaagde er de eerstvolgende dagen in om nog 6o slaven los te koo-
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pen van de „eerlooze schelmen", die daarvoor bijna f 46.000 uit de gecollecteerde som ontvingen.
Nadat nog een 5-tal slaven zwemmend de vloot had bereikt en De
Mortaigne tot consul-generaal voor Algiers was aangesteld, al bleef hij voorloopig nog op de vloot en nam Van der Burgh tijdelijk zijn plaats in, lichtte
De Ruyter den 5den Juli het anker om zich in een Spaansche haven te gaan
voorzien van water en proviand, waaraan hij weder ernstig behoefte had.
Bij Ivica gekomen, kreeg hij over Spanj e het waarschuwende bericht van de
Amsterdamsche Admiraliteit, „dat wy wel op onse hoede souden syn ende
blyven" tegenover alle Engelsche oorlogsschepen, want dat de onderhandelingen met Engeland misliepen en de toestand „dubieus" mocht heeten.
In de Spaansche havens liep het gerucht, dat het „different" reeds tot den
oorlog had geleid.
Te Alicante nam De Ruyter water in, maar het bleek zoo brak en salpeterachtig, dat het niet gebruikt kon worden voor het koken enz. Eindelijk kreeg hij voor de haven van Valencia den 'Eiden Juli de gewenschte
„pratica". Hij werd er thans met de zijnen luisterrijk door den Onderkoning
aldaar ontvangen met feestelijkheden, die door zijn zoon in diens j ournaal uitvoerig worden beschreven. Engel vertelt, hoe hij met zijn „freer",
Jan van Gelder, bij zijn wader, commandeur De Wildt, schout-bij-nacht
Van der Zaen en den gouverneur van Valencia in de eerste karos mocht zitten ; de tweede karos voerde De Mortaigne en eenige kapiteins van de vloot
mede ; de derde een groot gevolg van lagere officieren. Langs heerlijke lusthoven en prachtige moerbezieboomen reed men uit de landingsplaats Grao
naar Valencia, waar de Onderkoning zijn gasten in zijn paleis ontving onder het lossen van kanonschoten en het schetteren van trompetten en.
schalmeien. Een prachtige maaltijd volgde met „koninklijk onthaal", gevolgd door Spaansche dansen, uitgevoerd door edele heeren en vrouwen en
begeleid door heerlijk harpspel. De Ruyter bedankte in een korte tafelrede
voor de hem en den zijnen bewezen eer en werd tegen den avond met zijn
gevolg door vijftig ruiters naar het strand teruggeleid, wederom onder het
lossen van het Spaansche geschut. De zware zee noodzaakte het grootste
deel van het gezelschap om den nacht aan land door te brengen maar de admiraal zelf, die zijn vloot niet gaarne alleen liet, liet zich door een Spaansche
bark met levensgevaar naar zijn schip terugbrengen. Den volgenden dag
kwam de Onderkoning met andere edelen bij hem aan boord en werd daar
even eervol onthaald. Met groote bewondering werden, als overal, ook bier
de Nederlandsche schepen bezichtigd en de grootste vriendelijkheid werd

NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE, GUINEA EN DE ANTILLEN

197

van weerszijden bewezen. Het hier ter plaatse aanwezige heerlijke drinkwater werd volop en zonder bezwaar aan de schepen geleverd.
Daarna begon De Ruyter weder eskadersgewijs te kruisen langs de
Spaansche kust. Voor Malaga kreeg hij 29 Juli to hooren, dat de „pratica",
die hij ook daar verwachtte te verkrijgen ten einde in de gelegenheid te zijn
om zijn zeer aangegroeide schepen na 5 maanden zeilens weder eens schoon
te maken, hem op nieuwen last uit Madrid moest worden geweigerd. Van
Meppel vernemende, dat Lawson kort te voren te Cadix zijn schepen wel
had mogen schoonmaken, besloot de krijgsraad met hetzelfde doel daarheen te gaan. Daarna zou de vloot weder de Middellandsche Zee instevenen
om het oog to houden op Lawson, die voor Tanger lag. Het scheen allengs naar
aanleiding van opnieuw ontvangen berichten uit het vaderland, wenschelijk om de plannen op beteugeling van den zeeroof der Algerijnen en op het
sluiten van vrede met hen — waarbij ook aan Tunis en Tripoli weder aandacht zou worden gewijd — voorloopig te laten varen en vooral te letten
op Lawson's bewegingen.
Te Cadix evenwel kon De Ruyter (7 Augustus) tot zijn groote ergernis
voor het eerst geen „pratica" bekomen en wel op grond van berichten omtrent de pest in de Republiek. Hij zeilde toen met een aantal daar aanwezige Staatsche koopvaarders en konvooiers weder door de Straat langs Tanger, waar Lawson en hij (18 Augustus) elkander begroetten met eereschoten van weerszijden, thans echter — De Ruyter had toen den brief van De
Witt over deze zaak nog niet ontvangen — van beide zijden zonder de vlag
te strijken. De persoonlijke verhouding bleef intusschen vriendschappelijk.
De kapiteins der beide admiraalsschepen werden ter onderlinge begroeting
aan elkanders boord gezonden, j a Lawson, die inderdaad wel „pratica" had
gehad, bood aan voor De Ruyter water en andere ververschingen in de
naaste Spaansche haven te gaan halen, waarvoor deze echter vriendelijk
bedankte. Het was een eenigszins zonderlinge vertooning, want beide admiraals hadden in last om elkander scherp in het oog te houden ; vooral de
Smyrnasche retourvloot, welke rijkbeladen verwacht werd en allicht de begeerlijkheid der Engelschen kon opwekken, die hier toezicht konden houden op alles wat de Straat van Gibraltar doorkwam, moest door De Ruyter
worden beveiligd. Nadat deze eenige koopvaarders weder naar Cadix had
begeleid, trachtte hij nogmaals te Malaga, met behulp van te Alicante en to
Valencia van de overheden verkregen „gesondtbrieven", „pratica" te verkrijgen, wat ook ditmaal niet gelukte, al verkregen de Engelschen haar
wederom wel, altijd op grond van het feit, dat in Engeland geen pest was,
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wat ten onzent inderdaad het geval was. Het reeds aan wal gezonden
scheepsvolk werd aan den havendam teruggewezen. Dat De Ruyter reeds
maanden lang zonder ziekte in zee was, zooals hij herhaaldelijk aantoonde,
scheen niets ter take te doen. De Spaansche regeering was blijkbaar bevreesd
voor moeilijkheden tusschen de beide vloten.

II. Guinea
September 1664-28 Februari 1665
OOR Malaga ontving De Ruyter (I September) een expresse-brief
van de Staten-Generaal, na welken de expeditie plotseling een geheel andere richting moest krijgen. Allengs toch was, nadat reeds
einde Maart zekere geruchten hadden geloopen, hier te lande bericht uit Guinea aangekomen, dat op den 3osten Januari 1664 voor het eiland
Goree een Engelsch koningsschip onder bevel van Sir Robert Holmes was
verschenen en zich van deze bezitting der Nederlandsche West-Indische
Compagnie had meester gemaakt 15) . Een en ander hing samen met de sedert
166o door den hertog van York krachtig gesteunde plannen om aan deze
kusten de Engelsche slaven- en goudmarkt te vestigen, waarbij reeds van
den beginne of Holmes zijn diensten had aangeboden. De Compagnie had
dadelijk hulp en steun van de Staten verzocht ; maar aanvankelijk hadden
dezen de ingekomen berichten voor geheel onjuist of ten minste zeer overdreven gehouden, totdat in Mei en Juni onwederlegbare berichten van ooggetuigen waren ontvangen, die de feiten boven alien twij fel stelden en bovendien het daarna veroveren door Holmes van de rijke kolonie Nieuw-Nederland in Amerika meldden.
Onmiddellijke protester van de Staten bij de Engelsche regeering werden beantwoord met de verklaring, dat deze er niets van wist maar de zaak
zou onderzoeken ; dat onderzoek leverde weinig anders op dan dat van
Engelsche zijde werd opgemerkt, dat de Engelsche West-Indische Compagnie rechtmatige klachten had tegen de Nederlandsche, die onder meer den
Koning van Fantyn op de Goudkust zou hebben aangezet om het Engelsche
fort Cormantyn aldaar aan te vallen. De Engelsche gezant Downing in Den
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Haag verklaarde verder, dat de West-Indische Compagnie te voren wel 20
Engelsche schepen wederrechtelijk had weggenomen. Het is later onwederlegbaar gebleken 10), dat Holmes na klachten van de Engelsche West-Indische Compagnie, bij welker belangen personen uit de omgeving van het
Engelsche hof, ook weder de hertog van York, als aandeelhouders waren
betrokken, met 3 oorlogsschepen was afgezonden om die Compagnie van
regeeringswege te beschermen tegen verdere onrechtmatige .handelingen
der Nederlandsche Compagnie, hoewel geenszins om de bezittingen dezer
laatste to veroveren, maar dat hij , die in Engeland bekendstond als een „idle,
proud, conceited, although stout fellow", j a als een „rascal" 17), dus zijn
last om „to avoid hostilities as far as possible", schromelijk was te buiten
gegaan, al beriep hij er zich op, dat de Nederlanders van de West-Indische
Compagnie op zijn klachten „rejected all amiable proposals", zoodat hij
„was forced to take possession". Hij is na zijn terugkeer werkelijk eenigen
tijd in den Tower opgesloten en over deze zaken verhoord ; maar 22 Maart
1665 vrijgelaten met „general pardon and release for all felonies and offences in England or elsewhere".
Op voorstel van Stad en Lande en van Zeeland, om de daar vele aandeelhouders hebbende Compagnie afdoende te helpen, en na ingewonnen
advies der Admiraliteiten aan de Staten-Generaal (9 Augustus) om, bij
wijze van leening aan die Compagnie, 12 oorlogsschepen uit te rusten, hadden de Staten-Generaal besloten om daartoe over te gaan. Doch de uitrusting van die schepen, die onder het bevel van den Amsterdamschen commandeur Jan Van Kampen zouden staan, zou geruimen tijd vorderen en
intusschen zouden de Engelschen, door den waakzamen en goed onderrichten Downing ingelicht, maatregelen kunnen nemen om haar vertrek naar
Afrika to beletten. Daarom werd een andere weg gekozen dan deze uitrusting.
Door een slimme kunstgreep van raadpensionaris Johan De Witt, die —
volgens een hem denkelijk door David De Wildt, secretaris der Amsterdamsche Admiraliteit, voorgesteld plan — de zaak in het diepste geheim wist door
te zetten, werd het bezwaar van te lang uitstel eener expeditie vermeden.
Bij de „resumtie" 18) namelijk van het genomen besluit deed De Witt aan
de resolutie van twee dagen te voren toevoegen een — inmiddels door het
slechts uit zeven personen bestaande Secreet Besogne der Staten-Generaal
naar aanleiding van een zeer geheim voorstel van Holland genomen—besluit
om De Ruyter te gelasten, zich met zijn vloot in het diepste geheim uit de
Middellandsche Zee naar Goree en Guinea te begeven en in overleg met
den gouverneur der bezittingen van de West-Indische Compagnie, Johan
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Valkenburg, die op het fort St. George del Mina resideerde, de door de Engelschen in bezit genomen forten en verdere eigendommen der Compagnie
te heroveren. Een en ander geschiedde werkelijk in de diepste „secretesse",
zoodat zelfs Downing, die anders door middel van zijn relaties met sommige Statenleden en met enkele door hem betaalde klerken der StatenGeneraal en der Staten van Holland onmiddellijk onderricht placht te worden van wat in hun vergaderingen voorviel, er niets van had vernomen. De
omstandigheid, dat uit Engeland berichten waren gekomen omtrent de
uitrusting aldaar van schepen van oorlog, werkte mede om de in de zaak
betrokken Nederlandsche staatslieden tot onmiddellijk en doortastend handelen te brengen. Het valt intusschen niet te betwijfelen, dat de zending
van De Ruyter en zijn vloot door de Staten-Generaal een scherper karakter
droeg dan die van Holmes. De laatste berichten, die men bij de StatenGeneraal van De Ruyter en diens vloot had vernomen, waren die over de
onderhandelingen bij Algiers geweest ; zij waren door den admiraal en De
Mortaigne den 7den Juli uit Alicante verzonden ; men rekende er dus op,
De Ruyter in een der Spaansche havens met den thans gegeven last in kennis te kunnen stellen. De den i4den Augustus door de Staten-Generaal genomen resolutie werd aanstonds door De Witt naar de -Admiraliteit van
Amsterdam gezonden met een brief aan Valkenburg om De Ruyter alle
hulp te verleenen. Die Admiraliteit zond daarop, wederom in diep geheim,
drie expresse-boden met deze lastbrieven naar Cadix, Malaga en Alicante.
De Wildt, de ijverige admiraliteits-secretaris 19), voegde de papieren in
een afzonderlijken omslag bij elkander met de dringende aanbeveling aan
De Ruyter om den omslag „niet dan by hemzelven" te openen en den inhoud te lezen en te overwegen zonder aan een zijner bevelhebbers, hoog of
laag, ook aan De Mortaigne niet, er iets van te zeggen. Mocht sours een der
bevelhebbers of iemand anders er iets van vernemen, dan moest ook deze op
zijn aan den Lande gedanen eed daaromtrent de strengste geheimhouding
bewaren 20) . In de resolutie zelve van de Staten-Generaal was opgenomen,
dat De Ruyter, na kennisneming van deze bevelen zoo spoedig mogelijk op
weg zou gaan, doch eerst buiten de Straat, zijn „koers in de ruime zee"
naar kaap Verde genomen hebbende, aan zijn bevelhebbers of anderen het
geheim van den tocht zou mogen openbaren. De toelichtende brief van De
Wildt beval hem bovendien aan our in de haven, waar hij de zending ontvangen zou, het gerucht te laten verspreiden, dat hij naar Cadix ging our de
zeeroovers buiten de Straat te bestrijden ; verder mocht hij noch De Mortaigne noch den graaf Van Hoorne of eenigen anderen adelborst van de
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vloot naar het vaderland laten teruggaan. De Wildt zelf zou De Ruyter's
vrouw, die joist in Zeeland was, door haren broeder, kapitein Evert Van
Gelder, naar Amsterdam laten halen, blijkbaar om haar daar, ook weder in
diep geheim, op de hoogte to brengen van den nieuwen aan haren echtgenoot
verstrekten last, ten gevolge waarvan zijn reis aanzienlijk zou worden verlengd. Een aantal bijlagen bij al deze stukken moesten hem in bijzonderheden onderrichten over wat Holmes op Goree en in Guinea, blijkens de
daaromtrent plechtig te Amsterdam afgelegde getuigenissen, had uitgevoerd. Hij mocht ook in een onmiddellijk na ontvangst van de papieren te
verzenden brief aan de Admiraliteit niets anders zeggen dan dat hij de „resolutie van Hare Hoog Mogenden had ontvangen" en ze zou „achtervolgen".
Deze stukken bereikten De Ruyter den 'sten September te Malaga,
waar de niet te verbergen komst van den snelbode onder de kooplieden en
schippers van de daar liggende koopvaarders reeds eenig opzien had gebaard en voet gegeven aan de daar reeds lang loopende geruchten omtrent
het spoedig uitbreken van den oorlog tusschen de Staten en Engeland.
Meppel en eenige kapiteins kwamen aanstonds bij De Ruyter aan boord om
te vragen, wat daarvan was en welke tijding de bode eigenlijk had gebracht.
De Ruyter antwoordde, dat van een oorlog tusschen de beide Staten in die
brieven niets te lezen was, integendeel dat men nog mocht hopen, dat de
geschillen in der minne zouden worden bijgelegd. Het was inderdaad juist, dat
de nieuwe tocht alleen de bezittingen der West-Indische Compagnie in Guinea moest gelden en dat hij bepaald in last gekregen had Engelsche koningsschepen ongemoeid te laten. Hij liet nu aanstonds de ankers lichten en de vloot naar Alicante zeilen om het behoefteschip van Star, dat
daar bij het gehuurde magazijn lag, of te halen, daar hij thans aanvulling daaruit van allerlei behoeften voor de vloot noodig had. Ten gevolge
van tegenwind kwam hij eerst den 8sten voor Alicante aan, waar hij den
tweeden hem gezonden snelbode vond. Hij vond er ook Star en zond onmiddellij k bevel aan een Nederlandschen koopman to Cadix, Gijsbrecht Mels, om
in het geheim zoo spoedig mogelijk azijn, olie, benevens eenige duizenden
ponden brood, die hij daar moest laten bakken, voor de vloot te koopen
azijn had hij noodig tot zuivering van de lucht op zijn schepen in deze
warme streken. Gebrek aan brandhout dwong hem nog met de 9 schepen,
die hij thans bij zich had, naar het eiland Formentera te zeilen, waar men
in de groote bosschen brandhout placht te kappen. Van bier voer hij aanstonds terug naar Malaga ; hij kwam er 18 September met zijn vloot aan.
13*
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Daar ontmoette hij echter weder groot bezwaar om zijn proviand en andere behoeften aan te vullen. Niemand van het scheepsvolk toch mocht
er, volgens bevel der Spaansche overheid, weder aan land komen en de
uitgezonden luitenants en adelborsten konden het benoodigde alleen
krijgen voorzoover het door Spanjaarden en Mooren, die niet meer dan
5 uur per dag wilden werken, werd aangevoerd. Dit gaf vijf dagen oponthoud. Bij een dier gelegenheden veroorloofden, naar in een pamflet
gemeld wordt, enkele moedwillige Spanjaarden zich om den jongen adelborst Engel De Ruyter, die rustig aan het strand stond om toezicht te
houden op het werk, spottend met hun degens te slaan en zelfs aan de
hand te kwetsen.
Niet ver van Malaga ontmoette De Ruyter den 26sten Lawson met 12
schepen, komende van Algiers, waar deze weder tevergeefs op vrijlating van
den Engelschen consul had aangedrongen doch ondanks zijn dreigementen
niets gedaan had kunnen krijgen. Ook Lawson informeerde bij Van der
Zaen, die ter begroeting aan zijn boord was gekomen, vriendelijk nieuwsgierig naar den inhoud van de ook hem ter oore gekomen expresse-zending, die
te Alicante aan De Ruyter was overgebracht. Van der Zaen, die van niets
wist, antwoordde, dat de vloot naar Cadix ging om de schepen schoon te
maken en dan weder de Straat in zou varen, waarop Lawson, blijkbaar gerustgesteld, na de gewone wederzijdsche eereschoten zich naar Cadix begaf. Thomas Allin, Lawson's schout-bij-nacht, beschrijft, hoe De Ruyter,
met diens kleiner schip achter het Engelsche vlaggeschip voorbijzeilend, hem vriendelijk naar zijn gezondheid had gevraagd, waarop de beide
bevelhebbers elkander van harte met een glas wijn het beste hadden toegewenscht en eereschoten gewisseld. Mountagu stond op het punt om naar
Engeland terug te keeren ; aan het hoofd zijner vloot werd Allin geplaatst.
Deze was het, die op 25 December 1665 bij Cadix de Hollandsche Smyrnavloot aanviel en daarmede het eerste wapenfeit in den Tweeden Engelschen Oorlog verrichtte 21).
De Ruyter kwam thans ook voor Cadix maar verkreeg bier weder
Been vergunning om de schepen — die hoewel men ze op zee om de 8 of io
dagen volgens gewoonte had gekrengd en „gevarkend" (d. i. van buiten
schoongemaakt), door den langen zeetocht zeer vervuild en door de worm
aangetast waren — aan land deugdelijk voor de verdere hem opgedragen
refs geschikt te maken. Ditmaal was weder de pest in Algiers de door
de Spaansche overheden aangegeven reden, al betoogde De Ruyter, dat
de vloot al voar II weken van Algiers was vertrokken en al had men
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geen zieken van beteekenis. Geen vertoogen hielpen. Groot was de ergernis van De Ruyter en de zijnen, die toch door het optreden tegen de zeeroovers ook de Spaansche kust voor veel schade hadden gevrijwaard en
er den kusthandel mogelijk hadden gemaakt. Maar zoowel de gouverneur
van Cadix als de onderkoning, nog altijd de overigens welgezinde Medina
Celi, verklaarden de bevelen uit Madrid stipt te moeten gehoorzamen en
weigerden „pratica". Alleen mochten de booten water halen aan de gewone
daarvoor bestemde plaats ; maar ook dit ging zeer langzaam voort wegens
den grooten toeloop van matrozen der vele Spaansche en vreemde oorlogsschepen en koopvaarders, die in de baai van Cadix aanwezig waren. Ook voor
Cadix ging zoo veel kostbare tij d verloren, terwijlhet voortdurend aankoopen
van proviand voor een lange reis allerlei praatj es omtrent de bestemming
der vloot deed loopen, zonder dat men echter de juiste bestemming te weten kwam. 3 October kwam ook Lawson weder in de buurt, bij Rota, ten
anker. Allerlei geruchten verspreidden zich opnieuw maar De Ruyter liet
nu eens uitstrooien, dat hij naar Nieuw-Nederland ging, dan weder, dat hij,
wegens de geschillen der Staten met Portugal, ging kruisen op de Portugeesche koopvaarders, die uit Brazilie verwacht werden, dan weder dat hij van
plan was om naar de Kaap de Goede Hoop te gaan om er Oostinjevaarders
onder zijn hoede te nemen. Zoo werd de aandacht der nieuwsgierigen door
„het adviseeren met andere praetkens", meldt hij aan de Staten-Generaal,
werkelijk volgens hun last van het eigenlijke doel afgeleid. Hij onthield
zich van nader informeeren naar de gelegenheid van de Afrikaansche kust
bezuiden Marokko, ofschoon hij zelf die niet kende en bijna niemand uit
de vloot daar bekend was, terwijl ook de op de vloot aanwezige boeken en
kaarten over die kust hem niet voldoende toeschenen, hetgeen hem groote
zorg baarde. Na eenige duizenden saprijke limoenen, beproefd middel
tegen scheurbuik en bij de onzen zeer in gebruik, to hebben aangekocht en er
25 per man te hebben verstrekt, ging hij eindelijk 5 October met de thans
weder bijeengekomen schepen en de welvoorziene behoefteschuit van Star
zuidwaarts onder zeil.
Bij Rota ontmoette hij Lawson, met wien weder de gewone wederzijdsche eereschoten werden gewisseld , kapitein Du Boys bracht dezen het officieele bezoek en Lawson's kapitein dat aan De Ruyter, die tegenover dezen
den schijn aannam alsof zijn tocht tegen Salee gericht was, waar hij ook,
voor het geval men uit elkander geraakte, het rendez-vous der vloot
had bepaald. Kapitein Sweers vermeldt (15 October), dat ook hij meende,
dat de reis „tot naerder ordre" naar St. Vincent en dan naar Salee bestemd
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zou zijn. De Mortaigne aanvaardde zijn consulaat-generaal te Algiers voorloopig nog niet en bleef op de vloot.
Zoo zeilde De Ruyter den 7den ongeveer tusschen kaap St. Vincent en
kaap Cantin, toen hij op 35° breedte onverwachts de witte vlag liet waaien,
het sein om te „petsjaren" 22). Alle kapiteins verschenen aan zijn boord.
Toen maakte hij hun eindelijk het geheim bekend, in overeenstemming met
wat zijn instructie van 14 Augustus hem had gelast. Groot was de indruk,
then zijn mededeelingen op de vloot maakten. Jonker Engel zegt in zijn
journaal : „daer wy seer ontstelt over waren ende niet op een sulcken reis
gedacht hadden" ; maar niemand beklaagde zich, blijkbaar in de hoop op
den rijken buit, lien men ten koste van de Engelsche Compagnie zou kunnen maken. In overleg met den krijgsraad — blijkens de joumalen en registers is gedurende dezen tocht tallooze malen, hetzij met den krijgsraad hetzij met den breeden raad van alle kapiteins, gepetsj aard — werd besloten
om eerst koers te zetten naar Groot-Canaria, waar het voorloopige rendezvous zou zijn en dan tusschen dat eiland en Lanzarote zuidoostelijk verder
te gaan. Een kort te voren gepraaide Spaansche bark, die ,een paar Spaansche galjoenen naar de Canarische eilanden had te geleiden, werd door het
volgen gedurende enkele uren van een noordwestelijken koers misleid, opdat zij den eigenlijken koers niet zou ontdekken en zoo het geheim nog eenigen tijd verborgen zou blijven. Een paar dagen later ontweek De Ruyter
om dezelfde reden, door een kleine verandering van koers, die galj oenen zelf.
De gansche vloot vertoonde geen vlaggen, „om niet bekent te syn", zegt
Sweers (II October). De kust van Rio de Oro, ten widen van Marokko,
naderend, onderzocht De Ruyter, of iemand op de vloot die kende ; wederom met weinig resultaat : slechts een kwartiermeester en „enkele maets"
bleken ten slotte Goree to kennen en gaven bij hem aan boord inlichtingen.
Zoo naderde hij de kust, die hier laag en met duinen bezet begon te worden
en waarvoor, als aan de Hollandsche en Zeeuwsche kusten, vele gevaarlijke
banken lagen. Er moest dus met buitengewoon veel zorg en beleid worden
gevaren en het dieplood was niet uit de handen der schepelingen, alsof men
te doen had met een nieuw ontdekt land.
Terwijl zoo voorzichtig werd doorgevaren, werd de aanval op Goree
zorgvuldig voorbereid. De Mortaigne zou als kolonel het bevel voeren over
de 35o man landingstroepen, 118 matrozen en 226 zeesoldaten, die den aanval op het eiland zouden ondernemen, de matrozen onder de kapiteins
Swart en Jan Van Nes, de soldaten onder kapitein Du Boys en den graaf
Van Hoorne. Vond men er oorlogsschepen, dan zou de vloot eerst deze
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trachten te veroveren of te vernietigen, terwijl 4 schepen werden aangewezen om onder bevel van Van der Zaen een eventueele vlucht van de Engelschen naar Guinea te verhinderen, ten einde daar geen te vroeg alarm te
laten maken.
Zoo kwam de vloot den i7den bij den ietwat in zee vooruitstekenden
mond van de Senegal en den 2osten bij kaap Verde, vlak bij het eiland Goree, dat zij in den vroegen morgen van den 22sten bezeilde. Men zag er weldra 9 Engelsche schepen onder den wal, waarvan een koningsschip en 8 van
de Engelsche West-Indische Compagnie ; Engelsche vlaggen waaiden nu van
de beide kasteelen, die aan de Nederlanders hadden toebehoord. De in een
halve maan geschaarde vloot begon dadelijk de Engelsche schepen to „besetten", waarop van wege den Engelschen gouverneur de vraag werd gedaan
„wat dat te segghen was, dat wy soo gearmeert onder haer forten ende schepen quamen ?" De Ruyter antwoordde kortaf, „dat sy dat wel konden bedencken" : er was wel vrede met Engeland, maar de Engelsche West-Indische Compagnie had gewelddadig de forten en schepen der Nederlandsche
weggenomen en hij was dus gekomen om die te heroveren. Het Engelsche
koningsschip, desgevraagd, verklaarde, dat het zich onzijdig zou houden en
den aanval der Hollanders op de koopvaarders en de forten niet zou trachten te stuiten. De Engelsche koopvaarders betuigden nu, dat zij niet aan de
Engelsche Compagnie behoorden maar slechts hare goederen in vracht hadden en bereid waren om die over te leveren, mits de schepen zelf vrijgelaten
en de vracht Bier goederen hun werd betaald. De Ruyter en de krijgsraad
keurden deze overeenkomst goed. Men beloofde betaling der vrachten in
Nederland door de West-Indische Compagnie en loslating der schepen met
haar verdere vracht ; voorzichtigheidshalve werden de 8 Engelsche sql.ippers tijdelijk in bewaring genomen en de schepen zelf onder bewaking gesteld om alle heimelijke lossing der betrokken goederen te beletten.
Er was bij De Ruyter eenige aarzeling, of hij, wegens het niet bestaan
op het oogenblik van den oorlogstoestand tegenover Engeland, die goederen
en schepen wel mocht lastig vallen ; maar hij waagde het er op.
De gouverneur van Goree, George Abercromby, vroeg op den eisch tot
overgave van het eiland (22 October) een uitstel van io dagen, blijkbaar om
te wachten, of er ook nog hulp uit Engeland zou komen. De Ruyter weigerde
in overleg met zijn krijgsraad langer to wachten dan tot den volgenden morgen. Dit antwoord werd, zooals toen steeds geschiedde, in het Hollandsch
gegeven. De omstandigheid, dat de Engelschen geen Hollandsch zeiden te
verstaan, gaf eenig oponthoud, totdat een der Engelsche schippers het in
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het Engelsch vertaalde. Het koningsschip maakte zich thans gereed om uit
te zeilen, wat De Ruyter evenwel verbood, aan welk verbod hij door een
waarschuwend schot met scherp kracht bijzette. Eerst den 24sten gaf de
gouverneur het eiland met alle sterkten en alle goederen der West-Indische
Compagnie over 23) en den volgenden morgen bezetten de gelande Hollandsche troepen de beide forten Oranje en Nassau. De Engelschen kregen verlof om te scheep naar hunne bezittingen aan de Gambia of in Sierra Leone
of naar Cormantyn aan de Goudkust te vertrekken ; ook het koningsschip
mocht nu de ankers lichten. Naar aanleiding van het hier en elders in deze
streken gebeurde werd De Ruyter in Engeland beschuldigd van wreedheid tegenover zijn Engelsche gevangenen, die hij, rug aan rug gebonden,
mannen, vrouwen en kinderen, in zee zou hebben laten werpen ! Maar het
bleek weldra, dat deze beschuldigingen leugenachtige verzinsels waren 24).
Op denzelfden dag verscheen een ongeveer 6o-j arige neger bij den aan
land gekomen Van der Zaen. Het bleek Jan Kompany te zijn, die indertijd
als bootmansjongen met De Ruyter had gevaren 25). Op zijn verzoek bij den
admiraal zelf aan boord gebracht, werd hij, thans onderkoning in dit gewest, door zijn ouden vriend hartelijk ontvangen. Hij vertelde dezen, dat
hij nog altijd Christen was, al werd hij er door de zijnen om uitgelachen, en
een trouw vriend der West-Indische Compagnie, aan welke hij vele diensten had bewezen ; hij verbaasde den admiraal door zijn nog behouden kennis van Vlissingen, zelfs van de straten en bruggen Bier stad, waar zij samen
een deel hunner jeugd hadden gesleten. De gastheer bood aan hem weder
daarheen terug te brengen ; maar de neger verklaarde in zijn eigen land
to willen blijven. Na een lang vriendschappelijk gesprek ging hij weder naar
den wal en verspreidde er alom het bericht van deze wondervolle ontmoeting en van de heuschheid van De Ruyter, zijn thans beroemden vriend, en
van de Nederlanders onder diens bevel. Hij werd in zijn primitief aangelegd
dorp door enkele Nederlanders opgezocht en onthaalde hen luisterrijk op
zijn wijze.
Na eenige dagen van rust en van herstel der Nederlandsche rechten en
nadat met de negers in den omtrek vriendschappelijke overeenkomsten
waren gesloten, werden 132 matrozen en soldaten in de beide sterkten achtergelaten onder bevel van den tot hun kapitein verheven adelborst Otto
van Nievelt ; Johannes Cellarius, fiscaal aan boord van vice-admiraal Meppel, werd aangesteld tot gouverneur van het eiland Goree. Na alles hier te
hebben geregeld en na een afscheidspredikatie van Ds. Flockenius voor de
achter te laten bezetting ging de vloot (6 November) weder onder zeil, met
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bestemming thans naar kaap Las Palmas en de Goudkust, met St. George
del Mina als volgend rendez-vous. Tegenwind en stilte belemmerden echter
de vaart, zoodat men den 27sten besloot, eerst naar Sierra Leone te gaan
om daar het scheepsvolk gelegenheid te geven zich enkele dagen aan wal
te gaan „ververschen", water in te nemen en de schepen schoon te maken.
In de veilige baai van het schiereiland Sierra Leone gekomen (4 December), bleef de vloot ook hier eenige dagen liggen. De admiraal sloot met de
negers in den omtrek overeenkomsten, waartoe zij zeer geneigd bleken.
Vooral in het journaal van jonker Engel, minder zakelijk dan dat van zijn
wader, staan allerlei bijzonderheden omtrent het hun ook daar door de negers
geboden vriendelijk onthaal en de schoonheden van het Afrikaansche landschap. De Ruyter en Meppel lieten hier hunne namen (M. A. Ruiter en I. C.
Meppel) met bijvoeging van hun rang en het j aartal 1664 op een rotsblok ingriffen, dat nog deze namen draagt en thans nog te Freetown to vinden is.
Vier van de lichtste schepen zeilden de rivier op om een Engelsche handelskolonie, die daar op een eiland gevestigd was, to bezoeken. Men vond er een
aantal Nederlandsche gevangenen en een Nederlandsch gezin, dat door de
Engelschen van Goree daarheen was gevoerd, legde, ter weerwraak wegens
weggenomen goederen uit de loge der West-Indische Compagnie, beslag op
een groote hoeveelheid koopmanswaren, onder andere 1400 olifantstanden
en bij de moo koperen ketels, bij de negers in gebrui105oo staven ijzer enz.,
en liet aan de Engelsche handelaars slechts een en ander, waarmede zij
eenigen tijd konden leven en nog eenigen handel drijven. Een Engelsch
vaartuig, dat hier lag, werd van zijn lading beroofd en daarna met ballast
voorzien en vrijgelaten ; de schipper ervan beloofde tegen een belooning
van f moo naar de Republiek te zeilen en aan De Wildt te Amsterdam
brieven van De Ruyter te brengen over diens bevindingen op Goree en hier;
uiterlijk in Maart 1665 zou hij die brieven aan De Wildt ter hand stellen,
die hem dan de belooning zou uitkeeren, wat alles ook geschied is.
Na water en verdere levensbehoeften te hebben ingenomen, zeilde de
vloot (16 December) weder zuidoostwaarts verder. Langs kaap Palmas bereikte zij den 4den Januari 1665 kaap Tres Puntas aan de Goudkust. Men
maakte er kennis met de Wilde Orasquas, die, zegt Sweers, geheel naakt liepen, zich het lichaam met vet besmeerden en daardoor een afgrijselijke lucht
bij zich hadden , zij vereerden „den duivel", then zij door kerven in hun
eigen lichaam trachtten te verzoenen.
Hier werden bij aan boord van De Ruyter gebrachte negers inlichtingen
ingewonnen omtrent de Nederlandsche loges, die aan deze kust gevestigd
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waren en waarover wederom eigenlijk niemand op de vloot iets kon zeggen,
daar het bezittingen der West-Indische Compagnie waren, we&er voordeelige handel in negers, ivoor enz., voornamelijk hier werd gedreven doch
weinig nadere bekendheid in de Republiek genoot. Het bleek uit deze inlichtingen, dat aan de Goudkust op een kustgebied van ongeveer 40 mijlen
lengte toen Nederlandsche en Engelsche loges naast en door elkander gevonden werden. Van West naar Oost waren het : Achim, Boutrou of Bodesteyn, Witsen of Tacorary, Zama, St. George del Mina, Cabo Corso (Engelsch), Monfro of Frederiksstad (Deensch), Maure of Nassau, Asj an (Engelsch), Annemabo, Adj a, Cormantyn, Acra 26). Daarvan hadden de Engelschen Tacorary, Annemabo, Adj a en Cormantyn wederrechtelijk in bezit
genomen.
De commies Rietbeek van de factorij Boutrou, die het dichtst bij de
genoemde kaap lag, en die dus het erst werd bezocht, deelde mede, dat
Tacorary zeer wel to nemen zou zijn en De Ruyter besloot daartoe ook dadelijk na aan gouverneur Valkenburg op St. George del Mina zijn komst te
hebben gemeld. Jhr. Van Coevorden werd aanstonds met een sloep naar het
fort gezonden om het op te eischen, maar hem werd van land toegeroepen :
„komt morgen vroeg !" Dien morgen werd de sloep echter, ofschoon de
witte vlag voerend, door verborgen opgestelde negers met heftig musketvuur begroet. Een landingsdivisie van 440 man, onder den graaf van borne
en de kapiteins Swart, Jan Van Nes en Du Boys, werd onder dekking van
het geschut van vijf dichter naar de kust gekomen sloepen aan wal gezet.
Het fort bond weinig weerstand en heesch spoedig de witte vlag ; 4 a 500
negers, die met musketten en vuurroeren gewapend waren, werden na korten strijd met schroot uit de sloepen bestookt en namen de vlucht. Het fort
werd toen dadelijk bezet en bleek zeer sterk te zijn; een aanval van
de negers werd bloedig afgeslagen. Spoedig daarop verschenen i000 negers
uit Del Mina, door Valkenburg in kano's afgezonden tot hulp van de vloot,
die door hem met vreugde welkom werd geheeten, waarop de negorij van
Tacorary door al dat yolk deerlijk geplunderd werd. Het fort liet men op
raad van Valkenburg, die dezen post wegens de altijd vijandelijke houding
der negerbevolking in deze buurt voor den handel van weinig gewicht achtte (6 Januari), in de lucht springen „tot een molshoop" ; een daar aanwezig
Engelsch vaartuig, de Victory, werd medegenomen.
Toen ging de vloot op weg naar St. George del Mina, dat zij den volgenden dag bereikte. Het admiraalsschip begroette het fort met II schoten, die
de gouverneur echter tot ergernis der opvarenden slechts met 9 schoten
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beantwoordde, daarmede to kennen gevende, dat hij hier opperbevelhebber
was en niet de tot zijn hulp gezonden admiraal. De Ruyter liet zich echter niet
weerhouden om met Meppel, Aert van Nes, Gideon De Wildt, zijn noon Engel
en verder gevolg dadelijk naar den wal to gaan ten einde met den gouverneur
in overleg te treden. Op het zeer sterke, met 32 metalen stukken bewapende
fort gekomen, werd hij, overeenkomstig zijn rang, met eereschoten ontvangen. Men besloot gezamenlijk om eerst de op Goree en in Sierra Leone buitgemaakte goederen to ontschepen, wat wel io dagen in beslag nam ten gevolge
van de moeilijkheid van het bereiken van den wal door de booten en sloepen,
die hier, wegens de gesteldheid der kust, alleen bij hoog water konden landen.
Op io Januari ontving De Ruyter van een klein fregat, de Vergulde
Tyger, dat door de Amsterdamsche Admiraliteit voor elf weken hierheen
was gezonden, de eerste berichten uit het vaderland 27). Daaruit vernam
hij, dat commandeer Van Kampen, die tot zijn hulp zou worden uitgezonden, al dadelijk door stormweer was beloopen en met zijn 12 schepen naar
het Goereesche gat was teruggekeerd, evenwel met het plan om spoedig
weder naar Guinea uit te zeilen. Prins Robert toch was met een aanzienlijke
vloot van 18 schepen daar spoedig te wachten, nu men in October in Engeland eindelijk ook te weten was gekomen, waarheen De Ruyter was gegaan.
Dat meldde hem De Wildt, die tevens berichtte, tot geruststelling van
zijn handelwijze tegenover de Engelschen, dat hij alle Engelsche schepen,
die „eenig deel" hadden aan de beschadiging der forten of goederen van de
West-Indische Compagnie, zonder schroom mocht bevechten en in bezit
nemen, terwijl hem ook werd aanbevolen zich duchtig toe te rusten, ten
einde eventueel prins Robert met diens vloot te weerstaan, waarbij Van
Kampen hem weldra zou komen helpen.
De vraag was nu in de eerste plaats, of men de door de Engelschen met een
vrij groote macht bezette hoofdplaats Cabo Corso, die even sterk, j a nog sterker dan Del Mina geacht werd, zou aanvallen dan wel Cormantyn, ook een
sterke vesting. De Ruyter vroeg dienaangaande de voorlichting van Valkenburg en deze antwoordde daarop met een uitvoerig 28) schrijven, waarin hij
uiteenzette, dat men beter deed Cabo Corso voorloopig niet aan to tasten. De
Fetu-negers in den omtrek ervan toch waren krachtig, oorlogzuchtig en zeer
anti-Hollandsch en men zou dadelijk bij een aanval op die plaats groote verliezen moeten lijden, wat gevaarlijk was in verband met de aangekondigde
komst van prins Robert's vloot ; daarentegen zou men, Cormantyn aanvallend, ook wel te doen krijgen met de krachtige Fantynsche negerstammen
maar bij succes tevens de kleine forten Annemabo en Adja, die vlak daarbij
14
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lagen, kunnen nemen. Na overleg met den krijgsraad besloot De Ruyter
vooreerst noch Cormantyn noch Cabo Corso aan te vallen, maar de vloot
beoosten Del Mina op te stellen ten einde prins Robert, die wel niet lang
kon uitblijven, af te wachten. Men zou dan in den omtrek blijven kruisen
ten einde bijtijds de aankomst der Engelsche vloot ofwel die van Van
Kampen gewaar te kunnen worden. Toen in het begin van Februari, ten gevolge der onderhandelingen van Valkenburg met de Fantynen, deze laatsten beloofden de herovering van Annemabo en Adj a niet te zullen belemmeren en zelfs een aanval op Cormantyn te zullen steunen, voor welke beloften zij f 24.000 zouden ontvangen, werd evenwel toch besloten om eerst
Cormantyn aan te vallen, met hulp van de negers van Del Mina en Maur&
die den Hollanders welgezind waren.
Na nieuw overleg met Valkenburg zeilde De Ruyter met zijn vloot den
Oen Februari 1665 dus naar Cormantyn. Een sterke landingsdivisie van
weinig minder dan moo man onder den graaf Van Hoorne voor de soldaten
en den schout-bij-nacht Van der Zaen, met de kapiteins Sweers, 't Hoen,
Jan van Nes en Swart voor de matrozen, trok op 7 Februari allereerst op
Annemabo aan, werkelijk gesteund door de negers van Del Mina en Maure
ten getale van 1200 man. De beloofde Fantynen echter bleven weg, bewerende, dat de Hollanders te vroeg gekomen waren. De Engelschen lieten
toen Annemabo in de lucht springen en trokken zich terug naar Cormantyn. Een aanval van de landingstroepen en negers op Adj a mislukte ten gevolge van den tegenstand ook van een paar duizend met de Engelschen
verbonden Fantynen. Maar die aanval werd den volgenden dag hernieuwd,
hoewel onder groote moeilijkheden wegens de zware branding. Adj a werd
daarop zonder verzet genomen. De Ruyter eischte nu Cormantyn op door
middel van een brief aan den gouverneur, Francis Selwyn. Cormantyn verdedigde zich krachtig, geholpen door een sterke afdeeling van Fantynsche
negers onder hun energiek opperhoofd, den dapperen Jan Kabasse. Toen de
bestorming begon en de Hollandsche matrozen en negers van hunne stormladders, die tegen de fortmuren waren opgesteld, handgranaten in de vesting wierpen, boden Jan Kabasse en de zijnen nog steeds verwoeden tegenstand. De negervorst sloeg Selwyn zelfs voor om het geheele fort met vriend
en vijand in de lucht te laten vliegen en wierp zich bij diens weigering, na
zich blootgesteld te hebben aan de vijandelijke kogels en getracht te hebben zich en zijn noon en twee slaven den hals af te snijden, boven van de
batterij naar beneden. Het fort viel toen met den gouverneur en de kleine
Engelsche bezetting van 58 man in de handen der aanvallers, die aanstonds
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tot plundering overgingen. De Ruyter, die zijn predikant een plechtigen
dankdienst voor het reeds bereikte had doen houden, wilde daarna zelf aan
land gaan om aan die plundering paal en perk te stellen maar moest wegens
de felle branding, die den hem vergezellenden Aert van Nes bijna deed verdrinken, terugkeeren. Eerst den volgenden dagkon hij in het fort de orde herstellen en ook de laatste Fantynsche negers, die een tijdlang nog de poorten
van het slot gesloten hielden, tot overgave bewegen. Bij het teruggaan naar
boord liepen hij en zijn zoon ten gevolge van de gevaarlijke branding, waardoor eenige matrozen en soldaten in hun sloep verdronken, ernstig levensgevaar. Ook den iiden moest de admiraal weder aan land komen om de negers
tot rust to brengen en de laatste troepen der landingsdivisie ongehinderd aan
boord te krijgen. Op het fort werd een bezetting van 72 man achtergelaten.
Den I3den was De Ruyter weder voor Del Mina terug, altijd vreezend
voor de aangekondigde komst van prins Robert met een machtiger oorlogsvloot dan de zijne, ook al zou Van Kampen hem ten slotte nog komen versterken. Maar op dien dag, kort na zijn terugkomst, ontving hij door middel van een Amsterdamsche pui, die bijna 8 weken over de reis had gedaan, bericht van de Staten-Generaal, mededeelend, dat prins Robert's
vloot in de Engelsche kanaalhavens onttakeld lag en dus ook de zending van
Van Kampen niet dadelijk noodig was, zoodat men diens eskader, wegens
de dreigende verhouding tot Engeland, voorloopig thuis wilde houden en.
De Ruyter slechts twee schepen met een aanzienlijken voorraad levensmiddelen zou toezenden. Een tweede brief, van 12 December, gelastte hem
echter, wegens het opbrengen van Staatsche koopvaarders in Engeland en
de bekende gewelddadigheden tegen de West-Indische Compagnie, in overleg met Valkenburg Cabo Corso en Cormantyn aan te vallen en deze forten,
zoo mogelijk, te veroveren. Verder moest hij, na hier volbrachte taak
naar het vaderland tefugkeerende, bij wijze van „retorsie" thans den Engelschen overal afbreuk doen, niet alleen in Guinea maar, de Oceaan overstekend, hetzij in Barbados, Nieuw-Nederland, Terreneuve (Newfoundland) of elders, zoowel aan versterkingen als aan schepen ; daama moest
hij niet langs Cadix en door het Kanaal maar, na het volbrengen van de expeditie naar Amerika, achter Engeland om de thuisreis aanvaarden 29). Dat
beteekende een nieuwe aanzienlijke verzwaring van de taak der vloot, die
De Ruyter daarom voorloopig voor zich moest houden ten einde het
scheepsvolk niet te ontstemmen door de verlenging van hun diensttijd.
Nu behoefde men de Engelschen in Cabo Corso niet langer te ontzien
en werd opnieuw ernstig de aanval op dit laatste hunner forten aan de
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Goudkust overwogen. Valkenburg, door De Ruyter weder om advies gevraagd zoowel ten opzichte van den aanval als van de wenschelijkheid om
de slechts nog voor hoogstens 14 of 15 weken van leeftocht voorziene vloot
nog langer op de Goudkust te laten blijven, waar men zich slechts onvoldoende kon voorzien, was niet zeer voor een aanval gestemd. Hij wees
wederom op de ernstige bezwaren van een onderneming tegen Cabo Corso,
nu men op de Fantyn-negers zoo weinig kon rekenen als gebleken was.
Daarop besloot De Ruyter, in overleg weder met zijn krijgsraad, dan
ook zoo spoedig mogelijk onder zeil te gaan ; aan Valkenburg werden 42
vrijwilligers benevens 5000 pond buskruit uit de vloot afgestaan om de
bezetting zijner forten te versterken. Voor den afstand van de buitgoederen uit Goree en Sierra Leone betaalde de gouverneur 38 mark (mark =
245 gram) stofgoud, terwijl in de schepen van De Ruyter en van Aert van
Nes nog 55o mark ten behoeve der West-Indische Compagnie werden geladen en verder de buitgemaakte olifantstanden, koperwerken, ijzeren staven, inlandsche kleedjes enz. over de vloot verdeeld. Na de schepen grondig
to hebben schoongemaakt en van water to hebben voorzien, lichtte de vloot,
thans 14 schepen, waarvan een op de Engelschen was veroverd en als brander werd ingericht, den 28sten Februari de ankers. Het trok de aandacht,
dat de gezondheid van het scheepsvolk bijzonder goed was gebleven. De
Ruyter zelf had bij het vertrek last van bloedvinnen en rooden hond, zoodat hij geen deel kon nemen aan het door Valkenburg aangeboden afscheidsmaal, waaraan ook de gevangengenomen Selwyn deelnam, die vervolgens op het schip van Sweers werd medegevoerd.

III. Antillen en Terreneuve
Maart—Joni 1665
U begon opnieuw een zeetocht, die tot de merkwaardigste van
dien tijd mag gerekend worden. De Ruyter zeilde wegens de
aan de kust van Guinea overheerschende westelijke winden
aanvankelijk zuidoostelijk en zuidelijk, daarna noordwestelijk
op in de richting van de Antillen, passeerde 6 Maart de Linie en ver-
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volgens St. Thome en Annobom, waar in 1599 de vloot van Pieter van
der Does zoo ernstige rampen had ondergaan. Men geraakte telkens ver
uit elkander, niettegenstaande de strenge orders om zooveel mogelijk
bijeen te blijven. Dit werd zoo erg, dat de admiraal midden in zee op den
uden een krijgsraad bijeenriep en door den fiscaal De Witte van eenige
bevelhebbers daarover verantwoording eischte, onder anderen ook van
de vlagofficieren Meppel en Aert van Nes zelf 30). Meppel verhaalt van
het toen gevolgde „kyven" tusschen hem en De Ruyter, die ten slotte
den beiden onderbevelhebbers hun „paspoort" gaf, zoodat zij dadelijk
naar hunne schepen terug moesten gaan. Des avonds werd opnieuw krijgsraad gehouden en ook nu Bing het er heftig toe, toen de fiscaal een zware
boete van eenige bevelhebbers, ook van Meppel, eischte wegens „onredelicke ordre, die sy hielden int seylen van soo een Landtsvloot". Meppel
wees den admiraai erop, dat deze zelf ook wel eens „culpabel" was geweest,
waarop De Ruyter „hem seer vergramden ende sprack uytermaten vermetelyck met dreygementen als anders, sulcx dat het scheen, dat by (De Ruyter) den paus van Roomen was, die niet conde sondighen". De beide viceadmiraals dreigden elkander met een beroep op de Edel Mogende Heeren
van de Admiraliteit. De Ruyter zelf teekent in zijn journaal op, dat Meppel
tegen de hem opgelegde geldboeten „seer" had „geboudeert, dat schandelick is om te schryven". Onder anderen verweet hij Meppel, dat deze „op
dese reys veelmael" gezondigd had „tegens syn eygen resolutie ende onderteeckeninge", in het bijzonder tegen de strenge bepaling omtrent „vry
quartier voor 't volck aen landt te gaen", zoowel in Spanje en Algiers als in
Guinea, hetgeen bij het scheepsvolk op andere schepen veel ergernis had
gewekt.
Ook na het bijleggen dezer twisten bleek het bezwaarlijk om dicht bij
elkander te blijven, vooral voor de slechte zeilers, de „koeien", in de vloot.
Om en bij de Linie voortzeilend langs St. Jago, een van de „Zoute (Kaap
Verdische) Eilanden", hield de vloot den ioden April rechtstreeks koers naar
Barbados. Maar het was moeilijk goed bestek to houden, „alsoo de son recht
boven ons was", en „de son by ons voor dees tydt niet gebruickelick is om
hoogte to nemen", zegt het j ournaal, zoodat men in zulke gevallen alleen met
de sterren to rade placht to gaan. Dit bleek echter groote moeilijkheden op to
leveren en herhaaldelijk werd hierover in den krijgsraad geraadpleegd. Eindeli*, den 29sten, kreeg men de baai van Barbados in het zicht, die men
overeenkomstig het in zee kort te voren door den krijgsraad goedgekeurde
aanvalsplan zou binnenzeilen om zich meester te maken van de daar den-
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kelijk aanwezige Engelsche koopvaarders. Maar dit ging niet zoo gemakkelijk als men zich had voorgesteld, want de bevelhebber was van Engeland
uit reeds gewaarschuwd, dat De Ruyter in aantocht was, en had zich
duchtig voorbereid op diens komst 31) . De beide havenforten, gesteund
door de Engelsche oorlogs- en koopvaardijschepen, waaronder het oorlogsschip, dat men voor Goree had ontmoet, schoten hevig en onophoudelijk op
de Hollandsche vloot, die daardoor veel schade opliep. De Ruyter zelf, die
met Sweers „als seconde" met zijn schip vooropzeilde, had het zwaar to verantwoorden. Na anderhalf uur was niet alleen zijn admiraalsschip „schadeloes"geschoten maw- waren ook andere schepen zoodanig aan masten en want
beschadigd — op De Ruyter's schip sneuvelden de secretaris Klerk en de
adelborst Bellechier met zeven matrozen en werden velen gewond ; op dat van
Sweers vielen diens schipper, de bevelhebber der soldaten en een matrons —
dat de krijgsraad op voorstel van den admiraal, die nooit het zoogoed als onmogelijk geblekene heeft willen wagen, besloot den aanval ten eenenmale op
te geven, daar de schepen in de nauwe en ondiepe baai niet verder konden
doordringen en de verdediging te krachtig was, terwiji de vloot na den langen tocht nijpend gebrek aan water en victalie had en het geraden scheen,
met het nog op den uitgebroken oorlog, om niet to lang onderweg to blijven
loch met den reeds behaalden buit uit Guinea spoedig naar huffs to zeilen. De
krijgsraad besloot daarom nu naar het Fransche eiland Martinique to koersen.
Bij dit alles zal vooral de wenschelijkheid om den buit niet in gevaar to brengen wel hebben medegewerkt ; de bemanning was zeer gesteld op het behoud der daaruit te wachten voordeelen.
Bij Martinique bleef de vloot in de haven van St. Pierre tot den 5den
Mei. Zij werd er zeer goed ontvangen door den gouverneur, die haar toeliet
om de geleden schade to herstellen, de voor Barbados gevallen dooden to begraven, de schepen schoon te maken en leeftocht en water in to nemen. Voor
de betaling van den leeftocht werd een deel van het voor het lossen van slayen medegenomen geld besteed. Bezoeken werden met de bevriende Fransche autoriteiten gewisseld ; de Fransche gouverneur werd tegen betaling
met 600 pond kruit geriefd. Daarna ging De Ruyter met 7 schepen alvast
onder zeil naar de noordelijker gelegen Engelsche Antillen om zoo mogelijk
de daar aanwezige koopvaarders te bemachtigen ; Aert Van Nes zou met de
overige, die nog op aanvulling van proviand wachtten, zoo spoedig mogelijk volgen.
Op weg naar het eiland St. Christoffel vernam men, dat de oorlog met
Engeland nu officieel was uitgebroken. Voor het eiland Montserrat en
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daarna voor Nevis werden, ondanks het vuur uit de daar aanwezige forten,
verscheidene groote en kleine rijkbeladen Engelsche koopvaarders genomen en andere vaartuigen vernield. Zoo kwam de vloot den I2den Mei
voor het toen in Fransch bezit zijnde eiland St. Christoffel, waar men 5
kleine Engelsche vaartuigen, die hun lading al aan den wal hadden geborgen, ongemoeid liet en in afwachting van Van Nes en diens eskader den
reeds behaalden buit in twee der genomen prijzen overlaadde. Den i4den
ging De Ruyter, onderweg nog enkele Engelsche koopvaarders bemachtigend of verbrandend, vooruit naar het Nederlandsche eiland St. Eustatius,
waar men den toestand der verdedigingswerken „seer slecht" beyond en op
verzoek 70o pond kruit aan den gouverneur leverde. Hier werd nu de
rest van de schepen met de gemaakte prijzen ingewacht en eenige van de
laatste verkocht, ten deele tegen suiker en katoen. Een zware orkaan deed
gelukkig weinig schade. Daarna zeilde de geheele vloot, thans 20 schepen
sterk — 12 oorlogsschepen, de behoeftefluit van Star, de brander, een koopvaarder en 5 prijzen — den nden langs St. Martin noordwestelijk naar de
Bermudas.
In den krijgsraad werd betwijfeld, of het wel geraden zou zijn om, zooals
in de instructie der Staten-Generaal vermeld was, nu Nieuw-Nederland aan
te doen. Immers de leeftocht zou op de lange refs daarheen zeer schaarsch
worden en men kon erop rekenen, dat de Engelschen aldaar zich krachtig
zouden verdedigen, terwijl ook overigens de nu uitgebroken oorlog voor de
vloot nieuwe gevaren medebracht, daar de Engelschen, naar men mocht
aannemen, zouden trachten haar te onderscheppen. Dus werd den 1 'den
Juni door den krijgsraad besloten om gebruik to maken van de in de instructie toegelaten vrijheid van handelen en rechtstreeks aan te houden op Terreneuve, waar toen naast een dun gezaaide Indiaansche bevolking enkele
Fransche en Engelsche kolonies aan de kust gevestigd waren. Het eiland
werd in den zomer druk door Engelsche, Baskische en Fransche kabeljauwvisschers bezocht en vooral de Engelschen dreven er eenigen handel met de
Indianen en de kolonisten. Kaap Ras (Race) werd er als rendez-vous aangewezen. Men zou er, volgens de instructie, den Engelschen alle mogelijke
afbreuk doen, zich van water en leeftocht voorzien en vervolgens trachten
met den behaalden buit achter Schotland om, benoorden de Shetlandsche
eilanden, in de Noordzee te komen en dan naar omstandigheden het Vlie,
Texel, de Maas of Goeree te bereiken. Kon dit niet gebeuren wegens den
oorlogstoestand, waaromtrent men bij Hitland wel iets zou vernemen, dan
zou men van de Farber, die, voor het geval men van elkander geraakte, als
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rendez-vous werden aangewezen, trachten de westkust van Noorwegen te
bezeilen en vervolgens, als het noodig was, de veilige baai van Bergen binnen te gaan om daar nader te overleggen, wat te doen stond.
Inderdaad was de vloot den I3den tot bij kaap Race genaderd, maar
wederom bleek, dat niemand van het scheepsvolk hier bekend was, zoodat
het, evenals aan de Afrikaansche kust, noodig was voortdurend te looden
ten einde de gevaarlijke banken en ondiepten te vermijden, terwijl ook de
talrijke ijsbergen gevaren opleverden. Noordkapers en kabeljauwen, van
welke laatste men er veel ving, zag men hier wel maar geen menschen.
Eindelijk vond men in de verschillende groote en kleine baaien in de buurt
eenige Engelsche koopvaarders, die zonder moeite werden buitgemaakt.
De Ruyter zelf zeilde de slechts met een kabeltouw versperde St. Johnsbaai
op Newfoundland binnen en net hier het kustland onderzoeken tot het
verkrijgen van leeftocht, daarbij het acme Indiaansche visschersvolk zooveel mogelijk ongemoeid latend. De omstreeks 30o Engelsche zeelieden, hier
gevangen genomen op de buitgemaakte koopvaarders, werden in drie kleine, hun daartoe afgestane schepen met voldoenden leeftocht voorzien om
naar Engeland of de Engelsche kolonies in Nieuw-Engeland to kunnen gaan.
Verder werd vrij wat visch, brandhout en water ingeslagen, waarna den
2osten de ankers werden gelicht. Uit de hier buitgemaakte en vervolgens
verbrande Engelsche koopvaarders was nog eenige proviand verkregen, zoodat het voorloopig weder mogelijk was om het scheepsvolk met drie maaltijden per dag te gerieven, wat op dezen langen tocht herhaaldelijk niet het
geval had kunnen zijn.

IV. Door den Oceaan en de Noordzee naar huffs
Juli----Augustus 1665
INDELI JK werd onder allerlei bezwaren wegens de sterke aangroeiing der schepen, het lek springen van sommige, de schade aan
andere ten gevolge van storm enz. koers gezet naar de Faroer
eilanden, waar de vloot den I9den Juli aankwam aan den zuidkant van het eiland Sydero. Hier vond men echter geen enkel teeken van
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menschelijk leven; een schot met zwaar geschut, waarna men gehoopt had
eenige schuiten van wal te zullen zien steken, had Been resultaat en op de
vloot was weder niemand, die met deze wateren behoorlijk bekend was. De
krijgsraad achtte het gevaarlijk om tusschen de eilanden door te zeilen en
den daar loopenden sterken stroom te trotseeren. Men besloot dus om naar
het noordoosten van Hitland koers te zetten en vervolgens op Stavanger
in zuidelijk Noorwegen aan to houden, ten einde daar nadere inlichting over
den toestand op de Noordzee in te winnen, de Engelsche vloten to kunnen
ontwijken en de rijke lading veilig naar het vaderland over to brengen. Langs
Hitland dus zeilde de vloot, zich op een ontmoeting met den vijand voorbereidend; in zwaren mist oostwaarts op. De krachtige noordwestenwind
maakte het echter geraden koers to zetten naar het Jutsche Rif. Thans werd,
met het oog op een ontmoeting met de Engelschen, de vloot (2o Juli) verdeeld in vier eskaders, ieder van drie schepen, onder leiding van Meppel,
De Ruyter, schout-bij-nacht Van der Zaen en Ooms. De eerste drie zouden
achter elkander houden ; het vierde zou bij een aanval op den vijand dat
van de drie, „die de meeste seconde van nooden heeft", zoo goed mogelijk
„bystaen", dus als een snort van reserve voor de andere, zooals reeds in 1652
het eskader van Cornelis Evertsen, den Ouden, bij het plan van De With om
de Engelschen bij Duins aan te vallen, voor het eskader, dat „de meeste
ofte harste party voorhadde", als reserve had gediend 32).
Op zijn weg ontmoette De Ruyter (22 Juli) een galjoot uit Huisduinen,
die op bevel der Amsterdamsche Admiraliteit kruiste op thuisvarende Oostindievaarders en dezen moest raden om voorloopig in Bergen binnen te vallen. De schipper bracht hem de tijding van den noodlottigen slag bij Lowestoft op den I3den Juni en van den dood van Obdam en Cortenaer, „in fine
slechte tydinge". Aanstonds werd door den krijgsraad overlegd en de kapiteins kregen bevel om het verontruste scheepsvolk zooveel mogelijk gerust te stellen. De vloot richtte den koers nu toch eerst naar de Noorsche
kust. Ten einde de Engelschen te ontwijken, die, naar Noorsche zeelieden
berichtten, uit Ierland en de Faroer eilanden verwittigd van haar aanstaande komst, op de vloot kruisten, liep De Ruyter op die kust aan en bereikte
haar een paar mijlen benoorden Bergen. Van daar stevende hij naar het
Jutsche Rif, na zijn schepen te hebben laten krengen en varkenen om bij
een ontmoeting met een overmachtigen vijand zoo slagvaardig mogelijk te
zijn. Men vernam namelijk van voorbijzeilende Hamburgers, dat een groote Engelsche vloot onder lord Sandwich zich nog een goede week te voren
voor Texel en het Vlie had vertoond. Later bleek, dat de Engelschen nog
14*
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den 23sten voor het Vlie waren geweest en vervolgens noordelijk op waren
gezeild om De Ruyter op te vangen. Werkelijk lag Sandwich toen met de
Engelsche vloot bij Doggersbank op dezen te loeren, begeerig naar een gemakkelijken strijd met de zooveel zwakkere vloot van den beroemden
Staatschen admiraal en naar den door dezen medegevoerden rijken buit,
lien hij desnoods in de onzijdige haven van Bergen Wilde aanvallen. Bovendien hoopte hij daar met toestemming der Denen zelf, wien de helft van den
te behalen buit was beloofd, de rijkbeladen Oost-Indische retourvloot to bemachtigen. Op beide mogelijkheden het oog houdend, zond Sandwich telkens kruiser-eskaders uit „to range the sea to the Nose of Norway". Vernemende, dat De Ruyter den 2osten bij Bergen was gezien, koerste hij met
de gansche vloot daarheen, doch De Ruyter was toen al weder zuidwaarts
gegaan en hem dus ontsnapt, juist terwijl hij opnieuw op Hitland water
was gaan innemen.
De krijgsraad besloot dus, na de waarschuwingen van de Hamburgers,
te trachten om langs Helgoland de Eems te bereiken en als dit niet mogelijk zou blijken, zich in de Elbe of in de Wezer te redden. Den 2den
Augustus ontmoette de Staatsche vloot werkelijk een paar Engelsche oorlogsschepen, die, onmiddellijk met enkele schoten aan de hunnen seinend,
noordoostelijk uitweken, blijkbaar om de gevreesde Engelsche vloot te
waarschuwen. Maar deze, ofschoon inderdaad niet ver af, werd door den opgekomen mist belet om De Ruyter den weg naar de Duitsche kust of te snijden : de beide vloten zeilden elkander — hetgeen in zulke gevallen op zee
herhaaldelijk pleegt voor te komen — noordoostelijk van Helgoland voorbij (5 Augustus), beide onbekend met elkanders nabijheid, wat door onzen
vromen admiraal als een bewijs van God's hulp aan hem en de zijnen
werd aangemerkt. Nogmaals werd nu in den krijgsraad overlegd, of de
vloot zich maar niet liever, tegenover de Engelsche overmacht op de Noordzee, dadelijk naar de Elbe zou begeven om daar voorloopig te blijven.
Maar men besloot eindelijk toch om gebruik te maken van het oostelijke
koeltje en te trachten langs de Friesche eilanden alsnog de Eems en Delfzij1 te bereiken ; ging de wind naar het Westen om, dan kon men nog altijd de
Elbe binnengaan en zich voorloopig in de haven van Gliickstadt bergen.
Maar de wind liep gelukkig naar het Noorden, zoodat de vloot buitenom, dicht langs Juist en Borkum, nog denzelfden dag voor de Wester-Eems
verscheen. Daar waren tonnen en bakens weggenomen om den Engelschen
het binnengaats komen te beletten. Deze omstandigheid leverde op het
het laatst nog ernstige bezwaren op, maar de krijgsraad verklaarde een-
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parig, dat men aanstonds het Eemsgat behoorde binnen te loopen, al had
men daarvoor Been loodsen. Een in dit vaarwater bekend stuurman op de
vloot zou den weg door dit gat wijzen zoogoed als het ging. De Ruyter
zelf, als altijd het voorbeeld gevend in gevaren, zeilde voorzichtig voorop
tusschen een der met Hollandsch scheepsvolk bemande Engelsche prijzen
en een in de Noordzee opgevangen Oostender pui, welker bemanningen aanhoudend ijverig met het dieplood werkten, door schreeuwen en wenken waarschuwend voor banken en droogten. De andere schepen volgden hem. Zoo
kwam de vloot, „met de Engelsche vlaggen" der veroverde schepen ten teeken
van triomf „achteraf sleepende", op den Eden Augustus 1665 's middags om
3 uur gelukkig op de reede van Delfzijl ten anker. Zij werd aanstonds
daverend begroet door het geschut der vesting, welker commandant, Schay,
De Ruyter aan boord kwam bezoeken, nadat hij onverwijld den Staten te
Groningen de heugelijke gebeurtenis had gemeld. Van daar verspreidde
het bericht zich als een loopend vuur door de gansche Republiek.
Algemeen was in den laude de vreugde over de behouden terugkomst
van De Ruyter's vloot. Het landvolk stroomde uit Groningerland naar Delfzijl, waar op den zeedijk een snort van kermis ontstond met kramen, voorzien van allerlei levensbehoeften voor den gaanden en komenden man. De
Ruyter zelf was onophoudelijk het middelpunt van huldebetuigingen van de
zijde van overheden en particulieren ; duizenden boeren en stedelingen uit
den omtrek bezichtigden de vloot en in het bijzonder zijn schip ; vrouwen
vielen hem om den hals en kusten hem ; mannen achtten zich gelukkig
hem een oogenblik de hand te mogen drukken of een enkel woord met hem
te wisselen. Geen admiraal was ooit zoo geestdriftig ontvangen. De verslagenheid na Lowestoft maakte plaats voor hoop en voor vertrouwen op den
grooten zeeheld, die het land zou kunnen redden uit de grootste gevaren.
Wreek, dapp're Ruiter, wreek de Nederlanders leet.
De brave Tromp, die brant, by is met u gereet
En andre Helden om de laetste schand te wreken
Nu zulk een Admirael, als gy zyt, voor sal gaen,
Zal 't alderlafste hart zoo stout en moedig slaen
Dat elk, in eeuwigheyt, sal van dees scheepstryt spreken.
En vroolijk klonk van alle kanten tot hem en de zijnen:
Welkom, welkom, brave maets,
Welkom heelhuyts binnen gaets 33).
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Aan de Staten-Generaal meldde de Ruyter aanstonds zijn terugkomst,
daarbij niet nalatend uitvoerige opgave te doen van den medegebrachten buit. Zoo ook aan de Staten der naastbij gelegen provincien, aan de
Admiraliteit van Amsterdam en aan de gevolmachtigden op de groote
landsvloot, die, 90 schepen sterk, bij Texel lag, gereed om uit te varen onder het bevel van Cornelis Tromp, thans tot luitenant-admiraal verheven.
Van Hoorne en De Mortaigne snelden naar Den Haag vooruit om voorloopig rapport te doen over den tocht.
Allereerst eischten 's Lands zaken onmiddellijke behandeling. In den
laten avond van 7 Augustus had de raadpensionaris De Witt voor Texel
bericht van De Ruyter's aankomst ontvangen door een schrijven van de
Gedeputeerden van Stad en Lande, waarin de door dezen ontvangen brief
van commandant Schay was ingesloten. Aanstonds zond de raadpensionaris — zijn medegedeputeerden lagen reeds te bed — een expresse naar
Delfzijl om den admiraal geluk te wenschen en om, schrijft De Ruyter in
zijn journaal, „pertinent ende spoedich bericht te mogen becomen van alle
't gene ick oordeele, dat ons daeromtrent te weten noodich is". De Witt
deelde De Ruyter mede, dat de vloot bij Texel gereed was om uit te zeilen
en verlangde zoo spoedig mogelijk to hooren, hoeveel schepen deze bij zich
had en wat hij van den vijand wist 34).
De Ruyter antwoordde onmiddellijk na de ontvangst van dezen brief,
den 9den Augustus, met een korte mededeeling aan de heeren op de vloot
voor Texel van wat hem in de Antillen en bij Terreneuve was wedervaren.
Hij berichtte voorts, dat hij nog 9 schepen bij zich had, die dienst konden
doen, zoodra zij zouden zijn schoongemaakt en van nieuwe zeilen voorzien : dat het scheepsvolk wel gezond was maar „krachteloes" en „verversching" aan land broodnoodig had; dat hij en zijn onderbevelhebbers
gereed waren om dadelijk opnieuw den lande te dienen, behalve De Wildt,
die reeds lang ziek was geweest, terwijl ook kapitein Pomp niet wel en de
Rotterdamsche schout-bij-nacht Haakswant to oud was ; dat hij vijf prijzen
bij zich had en dat bovendien nog twee, met suiker geladen, van de vloot
waren afgedwaald doch denkelijk te Bergen lagen ; dat hij op die schepen
veel suiker en tabak medebracht benevens i6000 pond olifantstanden uit
Sierra Leone, 682 mark goud, tot een bedrag van bijna f 23os= en allerlei
andere buitgoederen. In het geheel had hij in de Antillen 15 schepen veroverd,
bij Terreneuve een fregat en zeven koopvaarders, bovendien nog eenige in
Guinea. Aan victalie had hij nauwelijks voor io dagen over. De to Cormantyn
gevangengenomen Selwyn werd onmiddellijk opgezonden naar Amsterdam.
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De Ruyter mocht volgens bevel der Admiraliteit van Amsterdam zijn
vloot nog niet verlaten, alvorens die bij Texel of het Vlie zou zijn binnengebracht. Ook was de stemming van het scheepsvolk, dat dringend naar
vrouw en kinderen verlangde, niet rustig ; een aantal matrozen deserteerde,
want het was zeer bezwaarlijk om bij het drukke bezoek aan boord het oog
op de bemanning te houden. Bij de door de Admiraliteitsgemachtigden (12
Augustus) gehouden monstering werd dan ook medegedeeld, dat men, zoodra de vloot bij Texel of het Vlie zou zijn gekomen, de geheele bemanning
naar huffs zou laten vertrekken, evenwel slechts „tot naedre ordre ende
tromslag", om spoedig weder dienst te doen. Dit beviel velen opvarenden
geenszins en er ontstond hier en daar muiterij en wederom desertie op
groote schaal, vooral op de Noord-hollandsche schepen, zoodat De Ruyter
en zijn bevelhebbers de grootste moeite hadden om de orde op de vloot te
herstellen 35).
Maar er waren ook andere taken van belang to bespreken. Er was reeds
lang sprake van geweest, dat, als De Ruyter vaar het uitzeilen der bij Texel
liggende vloot terugkwam, niet Tromp maar hij de leiding van de nieuwe
expeditie ter zee zou hebben. Holland was met de meerderheid zijner afgevaardigden ter Staten-Generaal ervoor geweest om de definitieve benoeming van een opperbevelhebber uit te stellen tot zijn terugkeer en De Witt
drong er nu op aan, thans onmiddellijk daartoe over te gaan, want De Ruyter was „buyten controversie de bequaemste" 36). Doch er waren persoonlijke bezwaren. Sedert 29 Januari 1665 was namelijk niet alleen de reeds in
December 1664 door de Staten van Zeeland tot luitenant-admiraal verheven Johan Evertsen maar waren ook de op then datum in Holland zijnde
Cortenaer en de beide afwezige vlootvoogden, De Ruyter en Meppel, als
zoodanig aangesteld, weldra gevolgd doorAuke Stellingwerff, door Friesland
in dien rang benoemd. Zij waren dus in rang met De Ruyter gelijkgesteld
en verder waren thans in plaats van de bij Lowestoft gesneuvelde Cortenaer
en Stellingwerff ook Cornelis Tromp, Cornelis Evertsen de Oude, benevens
de Friesche vice-admiraal Tjerk Hiddes De Vries tot denzelfden rang verheven. Den ncien Augustus besloten daarom de Staten-Generaal, op aandrang van de Staten van Holland, die De Ruyter op dien eigen dag tot
luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland") hadden verheven, den
titel, then Obdam als opperbevelhebber had gedragen — vooral op aandrang
van De Witt — het opperbevel over de vloot op te dragen aan De Ruyter
als „van de jegenwoordige hoofdofficieren de bequaemste", maar „onder
de surintendentie, directie en beleyt" van drie gevolmachtigde gedeputeer-

222

NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE, GUINEA EN DE ANTILLEN

den der Staten op de vloot, de heeren Rutger Huygens, Johan De Witt en
Johan Boreel. Deze gedeputeerden verzochten hem, reeds bij schrijven van
den volgenden dag uit het Nieuwediep, om Meppel onverwijld met het bevel
over de vloot te Delfzijl te belasten en zelf onmiddellijk, „geen tyd, j a geen
moment verzuimende", naar Texel te komen, waar de groote landsvloot
gereed was om in zee te steken.
Een en ander kwam den I3den te Delfzijl ter kennis van De Ruyter en.
den I4den verschenen daar gecommitteerden der verschillende Admiraliteiten, die hem kwamen begroeten. Het is opmerkenswaardig, dat het medegebrachte goud — welks onmiddellijke afgifte de toegesnelde gevolmachtigden van de West-Indische Compagnie, ten minste voor zoover haar
aandeel betrof, tevergeefs van De Ruyter hadden geeischt — volgens
besluit der Admiraliteits-gecommitteerden, met het oog op De Ruyter's
aanstaand vertrek, benevens het restart van de f 80.000, die hij had
medegenomen om te dienen voor loskoop van slaver in Algiers, „onder
conduite van juffr. De Ruyter", die dus blijkbaar naar Delfzijl was gesneld,
naar zijn huffs te Amsterdam werd gezonden om daar door haar te worden
bewaard — wel een bewijs van' het vertrouwen, dat in haar werd gesteld 38). De Ruyter verliet denzelfden dag met zijn zoon 39), eenige „messieurs" uit Den Haag, zijn adelborsten en een geleide van 36 uitgelezen
matrozen, onder daverend kanongebulder uit schepen en vesting, de
vloot, waarmede hij den avontuurlijken tocht over den Oceaan had gedaan,
om zich over Groningen, Dokkum, Leeuwarden, Franeker en Harlingen,
waar hij overal weder onder de grootste eerbewijzen door magistraten en
bevolking werd toegejuicht als ware hij een Prins van Oranje, naar Texel
te begeven.
Hij stelde hier op een en ander dadelijk orde en trachtte aanstonds zijn
verhouding te regelen tot Tromp, die, diep teleurgesteld in zijn verwachtingen van de onder diens bevel te ondernemen groote expeditie — bruusk
en aanmatigend als hij was — aanvankelijk geweigerd had om onder De
Ruyter te dienen en daarna, eenigszins toegevend, aan de gedeputeerden
ontheffing had verzocht uit den dienst, ten minste voor dezen tocht. Er
was reden voor zijn teleurstelling. Had hij niet met De Witt zijn uiterste
best gedaan om de vloot in goeden staat te brengen ? Had hij niet de zoo
noodige „Nadere Ordre" van 27 Juli „tot observatie van de goede discipline in 's Landts Vloote" met dezen tot stand gebracht ? Had hij niet, ofschoon in den beginne onwillig en zelfs weigerachtig te then opzichte gestemd, den krijgsraad over het plichtverzuim van vele kapiteins bij Lowes-
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toft geleid ? Was hij niet met De Witt de samensteller van de beroemde „Generaele Instructie" voor de vloot van 15 Augustus, die voor lange jaren
van kracht zou zijn ? Had hij niet reeds de instructie der Staten-Generaal
ontvangen voor de te ondernemen expeditie tot het opzoeken van De Ruyter's Lang verwachte schepen en het veilig naar huffs brengen van de nog in
Bergen wachtende rijke koopvaardijvloot ? Was zijn vloot daartoe niet reeds
in eskaders verdeeld en stond hij niet op het punt om met haar zee to kiezen ?
Ten slotte heeft hij zich echter morrend in zijn lot geschikt, nadat en
gedeputeerden en de Staten van Holland, met wie hij in Juli een ernstigen
twist had gehad, de eersten mondeling, de laatsten bij een geharnast schrijven en met ernstige bedreiging van hem voor een krijgsraad te brengen
wegens dienstweigering, hem van zijn „onbevoegt en onvoorzichtig opzet"
om zich uit den landsdienst terug to trekken hadden teruggebracht. Tromp
was door een en ander geenszins bevredigd en velen betwijfelden, of er niet
aanstonds weder moeilijkheden zouden ontstaan tusschen hem en De Ruyter, wat echter niet het geval was, ten minste nu nog niet. De onderlinge
verhouding, liet evenwel te wenschen over 40), ondanks wat de gedeputeerden meldden omtrent het herstel der „reciprocque geneegentheyt".

ELFDE HOOFDSTUK
IN DEN TWEEDEN ENGELSCHEN OORLOG
1665-1667

E TWEEDE ENGELSCHE OORLOG WAS ONGEveer door dezelfde oorzaken ontstaan, die tot den Eersten hadden geleid en Karen grond voornamelijk vonden
in den handelsnaijver, tusschen Engeland en de Republiek 1) . Reeds in de Oostzee en in de Middellandsche Zee
had die naijver, bij de sterk ontwikkelde handel en
scheepvaart in beide landen sedert den vrede van Westminster aanleiding gegeven tot gespannen verhoudingen tusschen de beide
Staten ; daarbij waren de in den laatsten tij d weder verscherpte tegenstellingen bij den handel in Oost- en West-Indie en in Afrika gekomen.
Het waren vooral de Engelsche kooplieden, die, klagend over allerlei
hun door de Hollanders aangedane schade en achteruitzetting, in een krachtig optreden der Engelsche regeering, desnoods in een nieuwen oorlog, hun
heil zagen, de kans immers om de gevaarlijke Nederlandsche concurrenten
op zijde to dringen. Zij vonden daarvoor geringe medewerking bij koning
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Karel II zelven. Deze, ofschoon slecht te spreken over de Statenregeering,
die hem tij dens zijn ballingschap in de dagen van Cromwell smadelijk had
behandeld en herhaaldelijk teruggewezen en die nog altijd zijn jongen neef
van Oranje zorgvuldig buiten alle posten in de Republiek hield, was toch
te zorgeloos om krachtig op te treden. Hij vermeed vooral gaarne de noodzakelijkheid om het Parlement geld te vragen voor een oorlog, veel geld in
het bijzonder voor de vloot, terwijl hij zelf voor zijn persoonlijke behoeften
en neigingen daarvan veel noodig had. Des te meer help en instemming
konden de kooplieden echter verwachten van 's Konings broeder, James,
hertog van York, sedert de Restauratie „Lord High Admiral" en hoofd
van de vloot en bovendien persoonlijk geinteresseerd bij de Engelsche
West-Indische Compagnie, tot steun van welke instelling hij reeds de onderneming van Holmes tegen Guinea en Nieuw-Nederland had aangemoedigd.
Maar er was meer, wat Engeland en de Republiek weder scherp tegenover elkander stelde. Niet alleen op handelsgebied maar ook op dat der
Europeesche politiek had de laatste onder de schitterende leiding van Johan
De Witt na den vrede van Westminster zich, ook tegenover Engeland, krachtig weten te handhaven. Ja, zij gold in die jaren als de scheidsrechter in
de Europeesche geschillen : Spanje, de Keizer, de Scandinavische staten,
Rusland, Polen zagen haar naar de oogen ; de verdragen van 1662 met
Frankrijk en Engeland ieder afzonderlijk schenen haar met deze beide mogendheden op volkomen gelijke lijn te stellen bij het handhaven van de
rust in Europa, hoofdvoorwaarde voor de ontwikkeling van haren handel
en van hare nijverheid. De kleine Republiek hield feitelijk de „weegschaal
van Euroop" in hare sterke hand en zoowel het trotsche Engelsche als het
nog trotschere Fransche hof zagen het met ergernis aan, dat de koopliedenregeering in Den Haag, eertijds afhankelijk van hunne hulp en bescherming
tegenover het toen oppermachtige dock thans tot mogendheid van den
tweeden rang afgedaalde Spanje, zulk een rol speelde. Lodewijk XIV, evenzeer op zijn hoede tegenover Engeland als tegenover de Republiek en begeerig naar het bezit der Spaansche Nederlanden, zou een nieuwen oorlog
tusschen de beide machtige zeestaten met voldoening zien opkomen, hopend op hunne wederzijdsche verzwakking, die Frankrijk in de gelegenheid
zou stellen om onbetwist de eerste rol in Europa te spelen.
Zoo was dan de Tweede Engelsche Oorlog in het voorjaar van 1665 uitgebroken en de zware nederlaag der Staatsche vloot bij Lowestoft (13 Juni
1665) had aanvankelijk de schoonste verwachtingen der Engelsche oorlogs15

226

IN DEN TWEEDEN ENGELSCHEN OORLOG

partij 'vervuld. Maar de Republiek was door die nederlaag, hoe ernstig zij
ook wezen mocht, nog geenszins ten eenenmale verdeemoedigd. Integendeel, hardnekkig tegenover het geleden nadeel, herstelde zij snel en met de
grootste krachtsinspanning de geleden verliezen onder leiding van den energieken raadpensionaris Johan De Witt en, zoolang De Ruyter nog veraf
was, den weinig minder energieken Cornelis Tromp. De Witt zelf was aanstonds op het bericht van Lowestoft naar Texel gesneld. Nieuwe schepen
werden op stapel gezet en met spoed afgebouwd ; de manschap werd, evenals de scheepsbehoeften, aangevuld ; de schade aan de schepen werd met snelheid gerepareerd ; het plichtverzuim van verschillende bevelhebbers werd
ernstig bestraft, de discipline opnieuw en streng geregeld. De Ruyter's behouden terugkomst en diens onmiddellijk optreden als leider van de vloot
deed den moed der Nederlanders ten voile herleven. „It makes them very
huff here," schreef Downing, de Engelsche gezant in Den Haag, die daar
nog steeds vertoefde, half spottend, half ongerust 2). Het bericht daarna
van de mislukking van den Engelschen aanval op de rijke Staatsche koopvaardijvloot in de haven van Bergen (12 Augustus) 3) verhoogde de hoopvoile stemming in de Republiek nog aanmerkelijk, zooals Downing met ergernis aan zijn regeering meldde.
In de vijf jaren van de „Restoration" der heerschappij van het Huis
Stuart was onder de krachtige leiding van den hertog van York en diens
medewerkers de Engelsche vloot zeer versterkt en verbeterd 4). Het bestuur der zeezaken was geheel gereorganiseerd met hulp van uitstekende
ambtenaren als Pepys, Coventry en den ouden admiraal William Penn, die
eendrachtig met den hertog van York samenwerkten, de zware schulden
van het vlootbeheer in een paar jaren tijds wisten te delgen en eenheid
van administratie wisten tot stand te brengen door ingrijpende hervorming
van den „Navy Board". De aanstelling van ervaren kapiteins in plaats van
de talrijke „gentlemen captains" van den laatsten tijd, opvolgers van de
pikbroeken van Blake, de verbetering van het gehalte der matrozen en van
hunne betaling, hun onderhoud op de schepen, hunne kleeding enz., de betere
regeling der instructies, de bouw van vele nieuwe schepen maakten de Engelsche vloot tot een grootsche oorlogsmachine van omstreeks 15o flinke
vaartuigen, onder het bevel van leiders als York zelf, diens neef prins Robert
van de Paltz, Monck, Mountagu, Ayscue en anderen.
Maar ook de Staatsche vloot had in den laatsten tijd onder de krachtige leiding van Johan De Witt groote verbeteringen ondergaan, vooral
sedert 1664, toen de nieuwe oorlog met Engeland ernstig begon te dreigen.
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Met kracht had de raadpensionaris aangedrongen op geregelde betaling der
noodige Belden door de Staten der provincien, op ijverige werkzaamheid en
samenwerking der Admiraliteiten, op snelheid bij den bouw van nieuwe schepen. De aanstelling door de Staten-Generaal van gedeputeerden uit hun midden voor de zeezaken met groote bevoegdheid tegenover de Admiraliteiten
en de gewestelijke Staten, welke gedeputeerden in de verzamelplaatsen der
vloot, met name in het zeegat van Texel optraden om den ijver bij de voorbereiding te prikkelen en den toestand der vloot voortdurend te inspecteeren, was vooral De Witt's werk geweest 5 Hij dreef tot verbetering van
het gehalte der matrozen door betere betaling en betere verpleging aan
boord ; hij had ze het liefst bij wijze van dienstplicht uit de dorpen en steden
aan zee betrokken, wat hij echter niet kon doorzetten ; hij drong aan op den
bouw van grooter en steviger schepen ; hij hervormde den seindienst op de
kust, liet den toestand der voornaamste zeegaten nauwkeurig opnemen,
spoorde de loodsen — die niet gaarne groote oorlogsschepen van onze gevaarlijke kusten uit in zee brachten — bij het uitzeilen aan tot durf en beleid,
wekte de bevelhebbers op tot plichtsbetrachting en ijver.
Ook andere belangrijke maatregelen waren dadelijk na het uitbreken van den oorlog genomen: de scheepvaart in het algemeen, de vaart
op Groenland in het bijzonder, ook de groote en kleine visscherij werden
verboden om het noodige zeevolk te verkrijgen ; aanzienlijke belooningen
werden uitgeloofd voor het veroveren van Engelsche oorlogsschepen, voor
het daarvan afhalen van Engelsche vlaggen, voor het verbranden van
vijandelijke vaartuigen ; voor verminkten werden levenslange pensioenen
vastgesteld ; daartegenover werden strenge straffen bepaald tegen lafhartigheid, overgave van oorlogsschepen aan den vijand, ongehoorzaamheid
aan de bevelen van admiraals en andere bevelh.ebbers.
Zoo had Johan De Witt, in korten tijd, ondanks velerlei tegenwerking,
o.a. bij zijn door den „siecken en impotenten" admiraal Obdam niet aangenomen aanbod- om dezen in zee te vergezellen, diens statige vloot van meer
dan zoo schepen met meer dan 21.000 man en 4800 stukken het Spanjaardsgat zelfs „tegen het gemeen advies van de lootsluyden" doen uitzeilen. De
zware nederlaag bij Lowestoft had ook hem diep getroffen maar onmiddellijk Was hij aan het werk gegaan om het herstel der vloot persoonlijk to leiden. Met zijn medegedeputeerden, het bejaarde Geldersche Statenlid Rutger Huygens en den Middelburgschen burgemeester Jan Boreel, krachtig
gesteund zoowel door de Amsterdamsche Admiraliteit, waarvan de secretaxis, David De Wildt, nog steeds de ziel was, als door de nieuw aangestelde,
) .
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in zeezaken ervaren „zeeraden" Vrek, burgemeester van Monnikendam, en
Simon Willemsz., koopman te Middelburg, voor de militaire leiding in het
bijzonder door Cornelis Tromp en diens medebevelhebbers, benevens Brie
kolonels van de landmacht 6), gelukte het hem de vloot in korten tijd
wederom zeeklaar te maken.
De Witt was het ook, die onmiddellijk na De Ruyter's terugkomst de
benoeming van dezen tot opperbevelhebber had doorgezet. Hij was het, die
de Staten ertoe bewoog om „van buyten ander leven ende als de syele te
brengen" aan de vloot, door aan hem, De Witt zelf, en zijn beide medegedeputeerden de opdracht te geven om haar niet alleen te helpen uitrusten
maar haar ook in zee te vergezellen. Dit zou dienen ter bevardering van
hare „meerdere directie" door middel van deze „commissarissen met de
aucthoriteyt van deh Staet", van wier instemming De Ruyter zelf bij het
voeren van het opperbevel en den te voeren koers afhankelijk zou zijn 7),
behoudens de besluiten van de ook door de gedeputeerden voortdurend
bijgewoonde krijgsraden, waarin dezen zich krachtig weerden door middel
van hunne adviezen en aanmaningen tot energiek optreden en eensgezindheid, tot volhouden tegenover de onimiskenbare bezwaren van het plan, dat
zij hadden gevormd voor den grooten zeetocht, die zou worden ondernomen.

I. Tocht op de Noordzee
18 Augustus—eind September 1665

66R half Augustus reeds was de vloot bij Texel weder gereed om
zee te kiezen. Zij stond toen nog onder het bevel van Tromp,
in afwachting van De Ruyter's komst uit Delfzijl. Het bleek, dat
het hoogst bezwaarlijk zou zijn, bij de heerschende zuiden- en
westenwinden, om haar langs de gewone wegen : het Landsdiep of de Slenk,
dadelijk van de Texelsche reede naar buiten te brengen, wat toch met het
nog op de dagelijks verwachte retourvloot uit Bergen wenschelijk was.
Maar De Witt bracht haar wederom in zee 8), nadat hij, ook ditmaal zelf met
het peillood in de hand, het door de deskundigen als voor een zoo groote
vloot onbruikbaar beschouwde Spanjaardsgat onderzocht had. Hij ging
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voorop met de twee grootste schepen, het Huis te Swieten en de Delfland,
waarvan het laatste bestemd was om het admiraalsschip van De Ruyter te
worden en ook de drie gedeputeerden van de Staten, die eerst bij Tromp
op De Liefde waren opgenomen, te herbergen. Den gedeputeerden werd
een lijfwacht van 92 matrozen toegevoegd. Boreel geeft ons een treffende beschrijving van de nauwe kajuit voor 5 personen, tegelijk raad-, eet-, secreet-,
spijs-, brood-, haring-, kaarsen- en kaaskamer, wijn- en bierkelder, tijdelijk
ook apotheek, fornuis-, kleer- en artilleriekamer — inderdaad een „chaos
ende woelt als een mierennest". Maar noch deze bekrompen ruimte noch
het gewoonlijk niet reukelooze water noch de bierlucht noch de ongewone
scheepskost noch de zware zeeen noch de telkens door „menichvuldige incidenten" gestoorde nachtrust ontmoedigde de heeren en zelfs de tachtigj arige Huygens genoot te midden van deze ongewone omgeving een blakende gezondheid.
Toen De Ruyter den I8den uit Harlingen aan boord van Tromp's
admiraalsschip kwam, was de geheele vloot reeds buitengaats. Zij ontving haren nieuwen luitenant-admiraal net groote vreugde, want zoowel de bevelhebbers als de manschap vereerden hem hoog en keurden de
houding van den overigens altijd zeer populairen Tromp tegenover hem
ten zeerste of 9) . De vloot bestond nu uit 93 oorlogsschepen, 12 branders en 20
galjoten en adviesjachten; zij telde meer dan 4300 stukken en bijna 20.000
man, waarvan bijna 4600 zeesoldaten onder de kolonels Wolmar en De
Mauregnault en de luitenant-kolonels Willem Joseph Van Ghent en Van
Santen, alles onder het bevel van de luitenant-admiraals De Ruyter, Tromp,
Cornelis Evertsen den Ouden, 1Vleppel, Tjerk Hiddes De Vries, de viceadmiraals Cornelis Evertsen den Jongen, Aert van Nes, Van der Hulst,
Banckert, Coenders en een aantal voortreffelijke schout-bij-nachts en kapiteins. Zij was voldoende voorzien om drie maanden in zee to kunnen blijven.
Nog vaor De Ruyter's komst was zij verdeeld geworden in drie eskaders,
onder Tromp, Cornelis Evertsen den Ouden en De Vries. Nu werd aanstonds
bepaald, dat uit ieder der drie eskaders zeven schepen en fregatten met eenige
branders zouden genomen worden, die direkt onder den opperbevelhebber
kwamen als „corps de reserve", bestemd om de drie andere naar behoefte
te hulp te komen, zoodra men met den vijand in gevecht geraakte , Aert
van Nes werd van dit vierde eskader vice-admiraal, de Groninger Frederik
Stachouwer schout-bij-nacht. De Ruyter ging weldra met de gedeputeerden over op de Delfland, een schip van 450 man en 70 stukken. Verder
werden onder leiding van De Witt nog allerlei maatregelen genomen om de
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krijgstucht te verbeteren, de wederom niet innige verstandhouding tusschen de kapiteins en de bevelhebbers der soldaten te regelen, de verdeeling der levensmiddelen vast te stellen, de verzorging van eventueele gekwetsten voor to bereiden, de werkzaamheid der branders door het uitloven
van prijzen aan te moedigen, het zooveel mogelijk in brand steken van
vijandelijke schepen tijdens den slag dringend aan te bevelen, enz.
Het is moeilijk na te gaan, of De Ruyter zelf deze maatregelen voorsloeg dan wel of de gedeputeerden het deden. Zeker is echter, dat men reeds
dadelijk van een en ander de goede gevolgen zag. Nog nooit, meende De
Witt, was een landsvloot zoo ordelijk geregeld, nog nooit had men een zoo
goeden geest van samenwerking en van eendracht op de vloot gezien. De
verwachtingen waren hoog gespannen. Het plan was om langs Doggersbank naar de Engelsche kust te zeilen ten einde de Engelsche vloot, die op
onze retourschepen loerde, te beletten haar opzet uit te voeren. Inderdaad 10) bereikte men den D9den Doggersbank en begon weldra de Engelsche en Schotsche kusten te verkennen, die men den 25sten bij Buchan
Ness (ten Noorden van Aberdeen) bereikte. Uit verschillende berichten
van Nederlandsche, Engelsche en onzijdige schepen, die men tegenkwam,
vernam De Ruyter, dat de Engelsche vloot reeds herhaaldelijk dicht in de
nabijheid van de zijne was geweest maar dat men elkander weder was voorbijgezeild zonder elkander in het zicht te krijgen, terwijl niet viel uit te
maken, of de vijand thans op weg naar Engeland of naar Noorwegen was.
Daarbij is in aanmerking to nemen, dat de berichten, welke men van elkanders bewegingen kreeg, dikwijls al dagen oud waren.
Men besloot thans op Bergen aan te houden om in ieder geval de kostbare retourschepen, die er nog steeds in de baai lagen, van daar naar het
vaderland to geleiden. De Denen hadden, voor hare verleende en nog te verleenen bescherming door de forten van de stad, niet minder dan ioo.000
rijksdaalders geeischt, waarvan reeds omstreeks een tiende dadelijk was
betaald en ook werkelijk voor de versterking der forten was besteed. Toen
de landsvloot in de buurt van Bergen gekomen was en de gedeputeerden
van deze Deensche eischen hoorden, verklaarden zij echter daarin verder
niet te willen treden en zonden den zeeraad Simon Willemsz. naar land
met een fraaien bedankbrief en den last om de retourvloot zoo spoedig
mogelijk te laten uitzeilen. De Denen weigerden de uit de retourvloot voor
de forten geleende kanonnen terug te geven, ook nadat luitenant-kolonel
Van Ghent met den eisch tot uitlevering daarvan aan land was gezonden.
Sandwich' vloot had in het begin van Augustus door een hevigen
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storm zwaar geleden, met ernstige ziekten en gebrek aan water en victalie
moeten kampen en was den uden naar Shetland geloopen, van waar zij naar
Solebay was gezeild ; een bij Bergen door de retourvloot en de Deensche forten teruggeslagen eskader onder Tyddiman had zich bij Flamborough Head
reeds weder met het Bros vereenigd 11). Eerst 7 September kon de Engelsche vloot weder uitzeilen en naar Texel koersen, thans II() zeilen sterk,
maar slecht bemand en van te weinig victalie voorzien. Haar duel was nog
steeds om de rijke uit de Middellandsche Zee en Oost-Indie verwachte koopvaarders to bemachtigen en Sandwich posteerde zich daartoe weder bij Doggersbank, waar hij De Ruyter in de buurt verwachtte. Hij slaagde er eindelijk
in om verscheiden, door denzelfden storm afgedwaalde Staatsche oorlogsschepen en eenige koopvaarders op te vangen en kruiste vervolgens in de
buurt van Texel op de vloot van De Ruyter, die hij echter wederom niet
ontmoette. Daarop keerde hij 21 September naar de Theems terug, wederom wegens slecht weder, ziekte en onvoldoende bemanning, nadat hij den
I9den voor Texel de kans op een gevecht met een aanzienlijk deel van De
Ruyter's vloot, namelijk met de schepen van Aert van Nes, uit vrees voor
een nachtelijk gevecht in den mist had laten varen tot diepe ergernis van
velen in Engeland over dit verzuim 12). Sandwich had intusschen in de
Noordzee op zijn tocht, met geringe verliezen van zijn kant, niet minder
dan 8 konvooiers, 2 Oostinj evaarders en eenige victalieschepen buitgemaakt
en daarop 2000 man gevangen genomen. Ook wegens dezen aanzienlijken
bait had hij de voorkeur gegeven aan het opzoeken van de eigen havens,
liever dan dien in gevaar te brengen door een gevecht, waarvan de afloop
onzeker kon zijn, en ook in verband met den wederom opkomenden storm.
De Ruyter's statige vloot had op hare beurt ook teleurstellingen ondervonden. Zij was den 29sten Augustus voor de kust van Bergen aangekomen
en had daar met de Denen onderhandeld en de retourvloot benevens een aantal andere koopvaarders, nu ten getale van 75 daar bijeen, buiten de kust
afgewacht ; maar sterke en aanhoudende westenwinden hadden haar genoodzaakt vrij ver van de kust of te houden en 3o mijlen noordwaarts op to zeilen. Eerst den 4den September kwam zij weder voor de baai van Bergen
tusschen de Hjeltefjord en de Korsfjord, maar de nog steeds aanhoudende
westenwinden beletten de retourvloot en de andere koopvaarders zee te kiezen, al nam een nog in de engten voor Bergen liggend Engelsch oorlogsschip,
dat haar de uitvaart moest beletten, de vlucht, voordat vier door De Ruyter
onder schout-bij-nacht De Liefde afgezonden schepen het konden bereiken.
De _koopvaarders trachtten tevergeefs eerst noordwaarts door de Hjelte-
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fjord, daarna zuidwaarts door de Korsfjord in zee te geraken, totdat eindelijk de zeeraad Simon Willemsz. erin slaagde om 9 Oostinjevaarders en 50
andere koopvaarders naar buiten te brengen. Dit gelukte echter niet met
een nog tusschen de klippen bij Bergen achtergebleven grooten Oostinj evaarder en met enkele daar ook aanwezige Straatvaarders. Men besloot
dus (8 September) een oorlogsschip achter te laten, dat als konvooier de
achtergelaten koopvaarders zoodra mogelijk naar huffs zou brengen. De
groote vloot zelf — welker leiders bevreesd waren om haar te wagen aan
een Langer verblijf aan deze gevaarlijke kusten en de daar in dezen tijd van
het jaar te wachten stormen en duistere nachten — verliet nog dienzelfden dag tegen den avond hare ligplaats en zeilde zuidwest-ten-zuiden op.
Men verwachtte een ontmoeting met de Engelsche vloot, j a, hoopte daar
zelfs op ten einde de nederlaag bij Lowestoft door een schitterende zege
te kunnen wreken.
De Ruyter's eskader ging voorop, van nabij gevolgd door dat van Tromp
aan bakboord en dat van Cornelis Evertsen den Ouden aan stuurboord ; dan
kwamen de koopvaarders, achter welke Tjerk Hiddes de Vries den tocht
sloot. Raakte men door weer en wind van elkander af, dan moest men,
zoo luidde de instructie — trachten langs Doggersbank het gat van Texel
te bereiken en daar elkander afwachten ; vond men elkander daar niet, dan
was verder het Goereesche gat aangewezen als rendez-vous.
In denzelfden nacht stak echter een hevige storm uit het noordwesten
op, die de gansche vloot verstrooide, zoodat De Ruyter den volgenden dag
wel 8o schepen miste. De zware storm bleef nog twee dagen aanhouden en
pogingen om de afgedwaalde oorlogsschepen en koopvaarders terug te
vinden mislukten, zoodat De Ruyter den ioden slechts 48 schepen bijeenhad. En nog altijd hield de storm aan, te midden waarvan De Witt urenlang op de kampanje van de nogal ranke Delfland bleef om te helpen
speuren naar de andere schepen. De Ruyter liet een deel van de schepen,
die hij nog bij zich had, van welke 36 oorlogsschepen waren, voor den stormwind zuidzuidwest loopen, meenende, dat het overige gedeelte der vloot
hem reeds voor was. Zoo bereikte hij op den middag van den mien op 55°,
met 37 oorlogsschepen, 2 branders, 2 oostinjevaarders en 6 andere koopvaarders 13), den noordkant van Doggersbank en trachtte door sloepen en
galjoten alsnog de andere wijd en zijd verspreide schepen te verzamelen.
Dit gelukte echter niet, hoewel hij vervolgens langs den zuidkant van Doggersbank de zee afzocht met de twee eskaders, waarin hij de thans zich bij
hem bevindende schepen had verdeeld. Slechts enkele vermiste vaartuigen,
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onder welke dat van Tjerk Hiddes De Vries met nog een paar andere oorlogs- en victalieschepen, voegden zich den I3den in den avond weder bij
hem ; deze admiraal berichtte, dat de Engelschen hem achtervolgd hadden
en met ongeeer 6o schepen niet veraf konden zijn. Dit was Been konvooi,
zooals men aanvankelijk meende, maar wel degelijk de vloot van Sandwich,
die toen reeds enkele afgedwaalde Staatsche schepen had buitgemaakt.
De Ruyter besloot thans in overleg met de gedeputeerden, ofschoon hij
ook nu nog slechts 40 oorlogsschepen bijeen had, zich voor te bereiden tot
den strijd met de veel sterkere Engelsche vloot, behoudens „de daegelyckse toevallen in dit onseecker element", en zeilde nog in den nacht van
den i3den September vol moed, gesteund door den goeden geest, die ondanks alle tegenslagen in zijn vloot heerschte, oostwaarts op. Maar de
Engelschen waren weder niet te vinden, al was men telkens dicht in elkanders nabijheid, zoodat besloten werd, volgens de gemaakte afspraken,
om langs den zuidkant van Doggersbank op Texel aan to houden. In de beste
orde zette De Ruyter, zijn schepen thans weder in drie eskaders onder hemzelven, Evertsen en De Vries verdeelend, in voortdurend overleg met
de gedeputeerden, met De Witt vooral, daarheen koers. Een stijve zuidwestenwind dreef hem echter den I7den in den nacht tot voor Terschelling.
Dien dag vond men ten Westen van Eierland en Vlieland eindelijk Tromp
en Banckert met io oorlogsschepen en een aantal koopvaarders, welke
laatste in het Vlie binnenvielen.
De nu weder 49 oorlogsschepen tellende vloot bleef thans voor het Vlie
in zee om de nog vermiste schepen op te vangen en bijgeval den Engelschen het hoofd te bieden. De verdeeling in vier eskaders werd weder her-steld, terwijl allerlei klein vaartuig werd uitgezonden om de vermisten terecht te brengen. Wederom werd, ingeval storm of sterke wind de vloot
van voor het Vlie en Texel zuidwaarts dreef, Goeree als rendez-vous aangewezen. Men verbaasde zich, dat de Engelsche vloot, die naar de berichten
toch in zee moest zijn, ook nu niet in het zicht kwam, daar zij toch wel op de
nog altijd verspreide schepen jacht zou maken. Zij was, zooals wij zagen, den
I9den wel degelijk voor Texel geweest en had in de Noordzee inderdaad
verscheidene oorlogsschepen en koopvaarders bemachtigd, maar zij had het
niet gewaagd het door haar daar ontdekte eskader aan te vallen.
Kruisend voor het Vlie en Texel, oefende De Ruyter's vloot de zijnen,
denkelijk op voorstel van gedeputeerden, onder wie weder De Witt daarbij op
den voorgrond trad, door middel van tot lien tijd bij de vloot — niet bij
het leger te lande — ongewone spiegelgevechten, die allerlei gebreken in de
15*
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leiding der kapiteins en in hun opvolgen van de gegeven schriftelijke en
mondelinge orders aan het licht brachten en zoo reeds dadelijk groot nut
bleken te hebben 14 ). Te midden daarvan kwam den I9den bericht, dat de
Engelschen zich nu weder zekerlijk niet veraf ophielden, namelijk bij de
uiterste punt van de Breeveertien, noordwest van het Vlie, blijkbaar
weder met het doel om afgedwaalde Staatsche schepen op te vangen. Van
een op een heroverden Hollandschen koopvaarder door een der buitenwachten gevangen genomen Engelschen prijsluitenant vernam men een en ander
over de laatste bewegingen van Sandwich' vloot, die in dat deel der Noordzee veel minder dan die van De Ruyter van den storm te lij den had gehad.
De Engelschen waren, volgens deze berichten, wel 90 schepen sterk behalve allerlei klein vaartuig 15). Dicht bij hen moest zich op de hoogte van
Schiermonnikoog, volgens de mededeeling van een paar galjootschippers,
vice-admiraal Aert Van Nes bevinden met 14 oorlogsschepen en eenige
koopvaarders, die door den storm van de vloot waren afgedwaald, welk
bericht werd bevestigd door kapitein Wildschut, die Van Nes eigenmachtig had verlaten. Van Nes liep dus groot gevaar en De Ruyter besloot hem
te gaan ontzetten. Hij zeilde naar Texel op, waar de vice-admiraal, die zelf
een hevigen storm had doorstaan maar verscheiden koopvaarders terecht
had gebracht, zich den 2isten eindelijk bij hem kon voegen, gelukkig ontsnapt aan de Engelschen, die hem hadden achtervolgd.
Met de nu tot tusschen de 6o en 70 oorlogsschepen sterke vloot zocht
De Ruyter thans noordwestwaarts opnieuw de Engelschen op en zond daarvan bericht aan de gewone vertegenwoordigers der Staten-Generaal, die
zich op het eiland Texel bevonden om aan wal een en ander te regelen, met
verzoek om alle daar aanwezige oorlogsschepen zoo spoedig mogelijk naar
zijn vloot op te zenden. Deze, weder in vier eskaders verdeeld, zocht den
22sten wederom naar de Engelschen maar vond hen niet, daar zij toen voorgoed naar Solebay waren teruggekeerd. De Ruyter ankerde lien dag bij
Kamperduin, waar nog vier schepen en twee jachten uit Texel zich bij hem
voegden. Tal van galjoten en ander klein vaartuig oefenden intusschen in
de Noordzee den inlichtingendienst uit of gaven aanwijzingen aan thuisvarende koopvaarders.
Door den noordoostenwind werd de vloot langs de Hollandsche kust
den 24sten tot voor de Maas gedreven, waar men nadere doch steeds nog onvolledige berichten ontving over de verliezen, welke ten gevolge van den
storm waren geleden. Deze verliezen werden door sommigen in den lande
ten onrechte geweten aan het beleid der gedeputeerden, wier aanwezigheid
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en invloed op de vloot volstrekt geen algemeene instemming genoot. De
Ruyter echter achtte zich daartegenover verplicht om dit beleid ten hoogste te prijzen, in het bijzonder dat van De Witt"), vviens „zorgvuldigheyt
ende naerstigheit hem omtrent de lastige bediening van zyn ampt tot groote
verlichting had gestrekt ; dat zyn wyze raed in alle de beraedslagingen, met
hem ende d'opperhoofden gehouden, hem altydts dienstig ende nut was geweest ; ende dat er niet was, 't welk zyn verstand, als het zich daerin wou oeffenen, niet kon bereiken ; selfs omtrent saeken, daer hij te vooren weinig of
geen kennis van hadde". En van zijn kant getuigde De Witt 17) omtrent De
Ruyter niet alleen van „'t vermaeck van desselfs daegelycxse conversatie
ende 't genot van de communicatie van U. E.s kennisse ende ervaerenheyt
omtrent verscheyden saecken 't zeemanschap raeckende, waerover ick
U. E. dickmaels met vraegen moeyelyck gevallen hebbe", maar ook van
de „meer dan gemeene patientie" en „genoechsame vigilantie", die door de
admiraals tegenover de kapiteins moest worden beoefend om „irreparabel
versuym" te vermijden ; ook roemt hij hun „goede couragie ende standvastigheyt". Toch meende hij, „sonder ymants persoon off capaciteit te cort te
doen", dat de tegenwoordigheid op de vloot van de gedeputeerden, gewoon om bij „embras van saecken ende klachten" het overleg der betrokken autoriteiten, d. i. hier den krijgsraad, te leiden, noodzakelijk was gebleken ; dat hij „onder de zeehoofden" niemand kende, „die hem tot soodanige leiding soude connen suffisant vinden" . Dit bewijst, dat hij zelfs DeRuyter niet daartoe in staat achtte. Toen in September in Den Haag betwijfeld
werd, of De Witt niet beter deed, uit de vloot daarheen te komen ten einde
de staatszaken te helpen leiden, antwoordde hij, dat en zijn medegedeputeerden en De Ruyter zelf zijn vertrek „sonderlinge soude bedroeven
ende beswaren", daar dan de „dissolutie van de gansche commissie onfeylbaerlyck daerop soude volgen", wat een groot nadeel voor de vloot zou
zijn. Bij het oordeel over deze uitingen vergete men echter niet, dat De Witt
geneigd was om zijn eigen verdiensten — het zij hier met grooten eerbied
voor die verdiensten gezegd — niet te laag aan te slaan en de beteekenis
zijner eigen werkzaamheid tegenover die van anderen gaarne te laten uitkomen. Deze eigenaardigheid van zijn karakter komt in zijn brieven dikwijls aan den dag op hinderlijke wijze en reeds toentertijd niet tot verhooging van zijn populariteit.
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II. V oor de Theems
October 1665
R werd thans in Den Haag ernstig gedacht over het opleggen der
vloot, nu de Engelschen niet geneigd bleken om weder uit to komen ;
maar De Witt en De Ruyter waren van gevoelen, dat men onmiddellijk nog iets moest ondernemen, alvorens de vijand zijn vloot
met de bij en na Lowestoft veroverde schepen zou hebben versterkt. Maar
dan moest ook de onze niet alleen worden aangevuld, waartoe de pas aangebouwde schepen konden strekken, doch ook nieuwe victalie, vooral bier
en water, worden aangevoerd. De Witt deed ten opzichte van een en ander
een ernstig beroep op de „cordaetheydt ende standvasticheydt" der landsregeering, die zich het voorbeeld der voorouders uit den tijd van prins Willem I voor oogen hadden te stellen, welke „met geringe middelen zooveel
hadden tot stand weten te brengen" 18).
Maar het proviandeeren voor Goeree leverde groote bezwaren op, ook
wegens de nieuwe stormen van 27-29 September, die de communicatie
met den wal en tusschen de schepen onderling zeer moeilijk maakten, zoodat de Dordtsche pensionaris, Vivien, De Witt's neef en plaatsvervanger
als raadpensionaris, een poging om bij dezen aan boord te komen aanvankelijk moest opgeven en ze eerst den 4den October kon herhalen. Bovendien liet de samenwerking der Admiraliteiten bij het verschaffen van de
gewenschte victalie veel te wenschen over ; vooral over Friesland en het
Noorderkwartier had men ten dezen ernstig te klagen 19).
Het admiraalsschip de Delfland, waarop De Ruyter en de gedeputeerden
de reis naar Bergen en den stormachtigen terugtocht hadden gedaan, was
meer en meer ondeugdelijk gebleken, immers veel to zwak ; het „schild", de
borstwering achter het galj oen, werd voor Goeree door zee en wind ingedrukt,
terwijl reeds bij zwakken wind het schip zoo erg slingerde, dat de onderste
geschutpoorten wegens het inloopen van water moesten worden gesloten en
dus de onderste batterij onbruikbaar was. De Ruyter had dan ook om een der
nieuwgebouwde schepen gevraagd en ten slotte zijn keuze bepaald op het
grootste daarvan, de Zeven Provincien, of anders de Hollandia. Wegens de
schade op de Delfland geleden, waar ook veel zieken waren, gingen hij en de
gedeputeerden den 2 den October voorloopig alvast over op de Stad en Landen.

IN DEN TWEEDEN ENGELSCHEN OORLOG

2 37

Voor Goeree werd den 2den October besloten om noordwaarts aan te
loopen tot Texel ten einde er de nog altijd ontbrekende victalie aan te
vullen, de nieuwe schepen in de vloot op te nemen en vervolgens de talrijke
thuisvarende koopvaarders in zee te gemoet te gaan en ze veilig naar de
havens te geleiden. Eerst den 5den stak men van Texel weder in zee en
vond bij Zandvoort welds 18 vaartuigen, ook uit Texel gekomen. Het
waren 7 oorlogsschepen, waaronder de te Amsterdam gebouwde Hollandia,
met een aantal proviandfluiten en galjoten. De Ruyter en de gedeputeerden gingen aanstonds over op de Hollandia, daar de Zeven Provincien, die
te Rotterdam op de Maaswerf was gebouwd en van daar binnendoor naar
Hellevoetsluis was geloopen, het Goereesche gat nog niet had kunnen verlaten ten gevolge van windstilte. Dit schip, waarop De Ruyter's schoonzoon, de fiscaal Johan De Witte, zich beyond, kwam eerst den ioden voor
Noordwijk bij de vloot ; het werd den volgenden dag door den admiraal
en de gedeputeerden nauwkeurig bezichtigd en in uitstekenden staat bevonden. Toch bleef de Hollandia voorloopig nog admiraalsschip en kreeg
vice-admiraal Aert Van Nes de Zeven Provincien toegewezen 20). Het
verdient opmerking, dat De Ruyter er herhaaldelijk op aandrong hem op
zijn admiraalsschip zijn oude vertrouwde matrozen te bezorgen, die hem
kenden en die hij kende. Ook bij andere gelegenheden bleek hij op zijn
oude bemanning bijzonder gesteld, gelijk hij gaarne ook zijn vertrouwde
onderbevelhebbers in zijn eskader onder zich had.
Den 1 Iden zette eindelijk de geheele vloot, thans 91 zeilen sterk, koers
naar de Engelsche kust, recht op Solebay aan, waar een deel van Sandwich' vloot was ten anker gegaan. Het was De Ruyter's plan om vervolgens die kust tusschen Harwich en Duins te gaan blokkeeren. Zuidelijke
winden dreven de onzen voort naar Yarmouth, van waar zij den I7den
weder zuidwaarts koersten ten einde te trachten een 20-tal Engelsche oorlogsschepen, die bij Harwich achter de banken lagen, aan te vallen en zoo
mogelijk to vernielen of te veroveren. Evertsen zou daarbij met zijn eskader
de leiding hebben. Die schepen ontsnapten echter nog bijtijds naar het Koningsdiep, waarna zij de Theems inliepen. De geheele Staatsche vloot
begaf zich nu met tegenwind langzaam naar Duins, nadat een eskader
noordwaarts was gezonden om zoo mogelijk Engelsche koopvaarders te bemachtigen en de verwachte Staatsche Oostinjevaarders en Straatvaarders
op de terugreis naar het vaderland te beschermen. Eenige uit de Theems
komende Engelsche oorlogsschepen wisten wederom nog juist meerendeels
Portsmouth te bereiken en zoo aan de vervolging te ontsnappen. De
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Staatsche vloot moest zich bepalen tot het opvangen van eenige vijandelijke kolen- en koopvaardijschepen en tot het blokkeeren van de kust en
vooral van de Theems, waar nu een aanzienlijk deel van de Engelsche vloot
was opgelegd. De pest, die in geheel Engeland groote verwarring en paniek
veroorzaakte, tastte inmiddels ook die vloot deerlijk aan. De Staatsche
hoofdmacht posteerde zich ten slotte voor Solebay.
Deze feitelijke blokkade van de geheele zuidwestkust veroorzaakte in
Engeland groote onrust en vrees voor een landing, vooral toen den 25sten
eenige schepen van de eskaders van Evertsen en Tjerk Hiddes De Vries het
zeestadje Margate begonnen te bombardeeren 21). Een verkenning 22), den
3isten op het fregat Gorinchem met drie galjoten door De Ruyter en de
gedeputeerden tot in het Koningsdiep ondernomen, moest dienen tot onderzoek van dit vaarwater, dat „wyd en diep" bevonden werd, maar zij
bleef voorloopig zonder gevolg. De Witt had daarbij, naar hijzelf bericht,
weder de looding persoonlijk verricht.
Er werd echter door de Staatsche bevelhebbers ernstig aan gedacht
om naar het vaderland terug te keeren met het oog op het ongunstige j aargetijde en de herhaalde stormen. Men overlegde in Den Haag ook reeds om
de vloot voorloopig op te leggen en de manschappen in den winter te gebruiken tegen den bondgenoot der Engelschen, den in de oostelijke provincien der Republiek zegevierend binnengevallen bisschop van Munster. De
vloot was eind October nog 81 schepen sterk ; na de afzending van bovengenoemd eskader en den terugkeer van io schepen mar de havens wegens
ziekte van de bemanning en gebrek aan allerlei benoodigdheden.
Tegen de plannen om terug te keeren verzette De Witt zich krachtig,
al betreurde ook hij, dat zijn „costelycke vlote" thans niet veel kon uitrichten, daar zij Been vijand te zien kon krijgen en bovendien door „Godts
slaende handt" met een snort van zenuwziekte werd getroffen, die vele opvarenden in „ylhoofdigheit" overboord deed springen, terwijl honderden
matrozen naar het vaderland moesten worden opgezonden. Een poging om
eenige Engelsche oorlogsschepen bij Duins te bemachtigen mislukte en 1
November tot De Witt's teleurstelling door den krijgsraad definitief werd
besloten om naar huffs terug te keeren en slechts 18 of 19 schepen tot
December in zee te laten onder het bevel van schout-bij-nacht Sweers, ter
bescherming der thuisvarende Oostinjevaarders en verder „tot meerder
reputatie", wat na Lowestoft niet overbodig scheen. Alzoo geschiedde en
op denzelfden dag nog zeilde de vloot van de Engelsche kust, die men 14
dagen lang had geblokkeerd, weg om den zden November in goede orde en
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na hartelijk afscheid van elkander onder het lossen van wederzijdsche saluutschoten naar de eigen havens terug te keeren ; de schepen van Friesland vielen binnen in Harlingen, die van Amsterdam en van het Noorderkwartier in Texel en het Vlie. Zoo kwam De Ruyter den 3den met 33 schepen op de reede van Texel en begaf zich, na een afwezigheid van meer dan
anderhalf jaar naar zijn woning te Amsterdam, waar hij zich in Augustus
maar even had kunnen vertoonen.
Half November kwam hij met zijn vrouw op vriendelijk verzoek van
De Witt 23) en diens echtgenoot een paar dagen logeeren in Den Haag ten
blijke van hunne op zee te midden van de grootste gevaren bevestigde
vriendschap, waarvan De Ruyter ook bij zijn verschijning in de vergadering van de Staten-Generaal op 18 November in warme bewoordingen getuigde. Op then lag bracht De Ruyter, tegen de gewoonte met gedekten
hoofde in een armstoel zittende. — een groot eerbewijs van de zijde van
Hare Hoog Mogenden — in de hooge vergadering mondeling rapport uit
aangaande zijn langen tocht naar Guinea en Amerika zoowel als aangaande
de laatste ondernemingen ter zee en leverde hij zijn journalen in 24)7waarop
de Staten-Generaal, zooals zij op den Eden tegenover de toen in hunne vergadering teruggekeerde gedeputeerden hadden gedaan, ook den admiraal in
hartelijke woorden bedankten voor zijn „goed beleid" en zijn „wakkerheid"
op de beide laatste tochten. Hetzelfde deden een maand later de Staten van
Holland, in hun resolutieboek hun dank aanteekenend voor zijn „sonderlinge
vigilantie, conduite ende couragie". En zoo deed ook den 'sten December
daar aanvolgende de Admiraliteit van Amsterdam, aan welke hij de op de kust
van Guinea veroverde Engelsche vlaggen aanbood, benevens den standaard
van het fort Cormantyn en de in een veroverd schip aldaar gevonden
kroon, die de hertog van York aan een negerkoning had willen vereeren.
Hem werd met betuiging van hartelijken dank een zilveren lampet van
15oo gulden vereerd, terwijl aan Van der Zaen, wegens diens bijzondere
diensten op den Guineeschen tocht een gouden keten met gedenkpenning
werd geschonken. Den ioden bevestigden de Staten van Holland De Ruyter
bovendien, op zijn verzoek tot regeling dezer zaak, in het aloude en „indisputabele" recht om, als hij, de luitenant-admiraal der provincie, in de vergadering van een admiraliteitscollege der provincie verscheen, er den voorzittersstoel in te nemen en de vergadering te leiden 25). Ook zou hij op
zijn verzoek niet, zooals vroeger met alle luitenant-admiraals het geval was
geweest, te Rotterdam, den zetel van de eerste Admiraliteit in rang, die
van de Maas, behoeven te wonen maar volgens besluit der Staten van Hol-
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land onder de Admiraliteit van Amsterdam blijven behooren en ook in die
stad mogen wonen. Hij moest echter, volgens oude gewoonte, voortaan uit
Rotterdam uitvaren en wel op een schip van de Admiraliteit van de Maas
als admiraalsschip. Een poging van Amsterdam om ook hierin verandering
ten gunste dier thans feitelijk in zeezaken de leidende rol spelende stad te
bewerken mislukte ; Rotterdam bleef ten minste in dat opzicht in het bezit
zijner aloude rechten, waarop het zeer gesteld was.
Hoe nederig en godvruchtig De Ruyter bij dit alles bleef, blijkt uit het
bij Brandt 26) vermelde gebed, dat iemand hem op zekeren morgen in een
herberg aan het Haringvliet te Rotterdam toevallig hoorde uitspreken en
waarin hij God smeekte om „een deemoedigen geest, opdat ik my op myne
verheffing niet verhoovaardige", om „sterkte in 't bedienen van myn hoogwichtig ampt", om hem „een heldenhart" te verleenen en te bewaren voor
een „deerlyck sneuvelen als myn voorzaat (Obdam)" en hem te „sparen ten
dienst en nut van 't vaderlandt".

III. Vierdaagsche Zeeslag
II-14 Juni 1666
AUWELI JKS was de vloot binnengeloopen, of de voorbereiding
van den oorlog tegen het voorjaar van 1666 nam een aanvang
onder de gezamenlijke leiding van De Witt en De Ruyter, die in
dezen geheelen winter voortdurend, nu eens mondeling, dan schriftelijk overlegden, gebruik makend van de ondervinding bij den laatsten
tocht opgedaan en, voor zoover wij ten minste kunnen nagaan, in volkomen
overeenstemming omtrent doel en middelen. Aanvankelijk was reeds in
Januari, nadat Sweers met zijn eskader teruggekeerd was, Cornelis Evertsen de Oude weder met een eskader naar de Theems gezonden om die opnieuw te blokkeeren. Een sterkere Engelsche vloot noodzaakte dezen echter
omstreeks de helft dier maand om naar de Zeeuwsche kust terug te keeren.
Het was intusschen na Lowestoft wel duidelijk gebleken, dat de macht van
de Republiek ter zee door die nederlaag nog volstrekt niet was geknot.
Bij genoemd overleg tusschen De Witt en De Ruyter werden telkens ook
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Cornelis Evertsen de Oude en Tj erk Hiddes de Vries, in mindere mate Cornelis
Tromp en Aert Van Nes to rade geroepen, benevens enkele leden der StatenGeneraal en gevolmachtigden der Admiraliteiten. De Vries en Van Nes
werden door De Ruyter steeds in hooge mate gewaardeerd, hooger dan de
ongezeggelijke Tromp en de weinig minder eigenzinnige Evertsen, then De
Ruyter echter overigens zeer hoog schatte.
Reeds 14 November werd in de Staten-Generaal voorgesteld om, tegenover de groote van Engelsche zij de verwachte toerusting omstreeks half Maart
of 1 April niet minder dan 72 flinke oorlogsschepen en 12 fregatten in zee
te brengen met 12 branders, 12 adviesgaljoten en 24 welvoorziene victalieschepen ; de Oost-Indische Compagnie zou nog 20 hazer schepen daarbij voegen 27) . Een en ander zou, buiten de uitrusting van de Compagnie gerekend,
meer dan elf en een half millioen gulden moeten kosten. Bovendien zouden
12 schepen naar de Middellandsche Zee worden gezonden om daar onder
commandeer Verburgh tegen de Engelschen op te treden. Maandelijksche
vast- en bededagen zouden den ganschen winter den moed aanvuren ; de
tij dens den oorlog gebruikelijke wekelijksche bededagen waren te veelvuldig gebleken en men hoopte nu den merkbaar verflauwden ijver door eenige matiging daarbij te doen herleven. Op Oudejaarsdag werd weder een
groot plakkaat door de Staten-Generaal uitgevaardigd betreffende de „goede economie" op 's Lands vloot 28). Daarbij werd den kapiteins bevolen
hunne schepen voor 7 weken van bier, water en brandhout, voor 3 maanden van victalie te voorzien, voor voldoenden voorraad aan ankers, touwen, kabels, masten enz. te zorgen, ook voor kleeding, medicijnen, voor
zindelijkheid en zuivere lucht aan boord; . daartoe diende ook azijnbesproeiing, branden van jeneverbessen enz: ter voorkoming van vervuiling
en de ziekte in verband met het in dezen tijd dreigende pestgevaar.
De oprichting in December 1665 van een regiment mariniers, 19 compagnien sterk, onder het bevel van kolonel Willem Joseph Van Ghent en
diens luitenant-kolonel Palm, met een aantal kapiteins, waaronder wij
graaf Johan Belgicus van Hoorne, Simon Van Panhuys, Johan De Witte,
schoonzoon van De Ruyter, en andere vroegere adelborsten uit De Ruyter's
tochten vinden. Dan werd nog voor den tijd van vier maanden de uitrusting
van kapers toegestaan en voor een reis de koopvaardij op Noorwegen en de
Oostzee, terwijl die op het Westen en op de Middellandsche Zee nog verboden bleef. In Februari werd echter alle vaart ter koopvaardij op schepen, die een razeil voerden, des op de groote vaartuigen, en alle visscherij
streng verboden. Dit laatste zou voor het geheele jaar, ook voor de Groen16
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landvaart gelden, waaruit men flinke zeelieden hoopte te verkrijgen, te
meer noodig, omdat duizenden bij Lowestoft en elders gevangengeraakte
matrozen zich nog in Engeland bevonden en de Engelsche regeering, het gebrek aan bevaren zeelieden hier te lande kennende, weigerde ze uit to wisselen tegen de enkele honderden Engelsche gevangenen, die men hier to lande
kon aanwijzen, of ze tegen losprijzen vrij to laten. Van weerszij den, vooral van
onzen kant werd geklaagd over de wijze, waarop men die gevangenen behandelde ; vooral de omen hadden het, volgens de pamfletten, in Engeland
slecht, zoodat er zware ziekten en vele sterfgevallen onder hen voorkwamen en een groot deel hunner in de Engelsche havensteden als bedelaars
rondliepen, terwijl hier te lande, naar men verzekerde, in ieder geval beter
voor hunne Engelsche lotgenooten werd gezorgd.
Met snelheid werden wederom nieuwe schepen gebouwd ter vervanging
van de door de Engelschen in het vorige jaar bij Lowestoft en elders genomen of verbrande, terwijl, naar men veronderstelde, thans, nu Frankrijk op
16 Januari aan Engeland eindelijk den oorlog had verklaard, mocht worden
gerekend op hulp van Fransche zijde. Men meende daarbij vooral dienst te
zullen hebben van het bij Toulon gereedgemaakte eskader van De Beaufort,
onder wien de Staatsche schout-bij-nacht Sweers als diens helper bij het tot
stand brengen der verbinding tusschen de vloten zou worden aangesteld en,
bij wien ook Verburgh's eskader zich zouden aansluiten. Na eenige moeilijkheden over de vraag, wie na de vereeniging der beide vloten het opperbevel
zou voeren, had Lodewijk XIV zich nedergelegd bij de keuze van De Ruyter,
die zooveel ervaring bezat. Over de altijd netelige kwestie der wederzijdsche saluten bij de aanstaande vereeniging werd nog lang onderhandeld.
De juist gesloten vrede met Munster (18 April) — dat weinig steun van
Engelsche zijde kreeg en ten slotte bij zijn tegenover het zwakke Staatsche
leger aanvankelijk welgelukten inval in Overijsel en den Achterhoek krachtigen weerstand van een tot onze hulp gezonden Fransch legerkorps had
gevonden — maakte, dat aan dien kant de handen vrij kwamen ; een tractaat
met Denemarken, dat eveneens aan Engeland den oorlog had verklaard,
stelde hulp ook van deze mogendheid in uitzicht en de goede verstandhouding met Brandenburg beloofde van die zijde iets dergelijks.
Einde Maart 1666 begaf De Ruyter zich met zijn vrouw, zijn zoon, die
hem als luitenant op dezen tocht zou vergezellen, zijn dochter Alida en
hare kinderen en zijn zuster Lucretia uit Amsterdam over Rotterdam en
het Haringvliet naar Hellevoetsluis, waar het nu voorgoed door hem gekozen gloednieuwe admiraalsschip, de Zeven Provincien, voor hem gereed-
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lag 29). Het was een Oink schip met 475 man en 8o stukken bewapend, 163
Amsterdamsche voeten lang, 43 breed, 161/2 diep met een kuildek van 71/2
voethg,ndrbszilevaot.Dn28sebradRuyt
het inderdaad prachtige schip, dat jaren lang zijn admiraalsschip zou zijn
en waarop dien dag — het was een Zondag — zijn vlootpredikant Floc6nius de predikatie hield. Maar de bemanning ervan was nog niet voor de
helft aanwezig en ook aan de andere schepen ontbrak ten dezen nog veel ;
tot De Ruyter's herhaaldelijk uitgesproken ergernis duurde het nog wel 5
weken, alvorens zijn bemanning voltallig was.
Met vier andere schepen zeilde De Ruyter, nu ten minste met meer dan
30o matrozen aan boord, terwijl hij nog een paar weken op bekwame mariniers moest wachten, den 1 iden April naar Texel, waar de verzamelplaats
der groote schepen zou zijn ; de dames werden te Hellevoetsluis aan wal
gezet om eerst tegen het einde der maand naar Den Helder te komen.
Toen De Ruyter den ialen op de reede van Texel verscheen, was
de vloot daar nog allesbehalve bijeen. Hij vond er Tromp en Van der
Hulst met niet meer dan 19 schepen van de Amsterdamsche Admiraliteit
en een paar van het Noorderkwartier. Wel groeide het aantal der aanwezige
schepen bijna dagelijks aan maar de matrozen en mariniers kwamen slechts
traag op, ondanks alle pogingen om hen te lokken, en telkens moest voor de
werving in de zeeplaatsen van Holland de trom worden geroerd om het ontbrekende getal aan to vullen. De Ruyter hield niet op met aanmaningen om
hem toch aan yolk te helpen. Daarbij en bij het gereedmaken van de vloot
in het algemeen kon hij weder rekenen op de krachtige hulp van De Witt,
met wien en de andere gedeputeerden „voor de saecken van de zee" hij
weder telkens overlegde. 25 Maart had hij tot De Witt het verzoek gericht,
hem „van tyd tot tyd te adviseeren, waemaer ik myn sal hebben te regelen", in het bijzonder voor het aanvankelijk bestaande plan om een sterk
konvooi van Engelsche koopvaarders uit Hamburg to onderscheppen 30) . Bij
die overleggingen kwamen zaken voor, zegt hij, waaromtrent hij, nog zoo
kort in zijn hoog ambt werkzaam, met bescheidenheid zeide, „in dusdanich
grooten saeke noch seer onkundich" te zijn" 31). En de raadpensionaris, die
wel zeer geneigd was om hulp te verleenen maar door zijn drukke bezigheden in Den Haag werd teruggehouden en zich eerst 29 Mei zelf naar de
vloot kon begeven, bleef daarbij geenszins in gebreke, vooral ook bij het
verschaffen der noodige gelden.
In dien tusschentijd groeide de vloot zoo niet zeer snel dan toch aanhoudend aan ; maar het bleek tot het einde toe bezwaarlijk om de beman-
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ning op het vereischte getal te brengen en de discipline to handhaven op de
zoo lang stilliggende vloot, waarop zich, als altijd voor het uitzeilen, vele
vrouwen en kinderen bevonden. Zelfs De Ruyter's eigen kapitein moest
worden bestraft wegens een zonder verlof ondernomen reisje naar Amsterdam : men was op de Staatsche vloot niet gewend, zegt De Ruyter,
dezen verontschuldigend, aan zoo „stricte observantie" van de orders zoolang men nog niet in zee was en de ook in die dagen nu en dan duid.elijk
merkbare tegenzin van den Nederlander tegen strenge discipline werkte
ook hier niet gunstig.
Den I6den Mei kwam er hoog bezoek op de vloot 32). De keurvorst
van Brandenburg, Friedrich Wilhelm, kwam met zijn neef, den thans 15j arigen prins Willem III van Oranje, den vorst van Anhalt, vorst Johan
Maurits van Nassau, den hertog van Holstein, de graven van Solms en van
Dohna en een talrijk gevolg, waaronder Johan Van Ghent, gouverneur van
den jongen prins Willem, op twee jachten naar Texel om de vloot te bezichtigen. Er was „groote vreucht" op de vloot en vooral de Prins van Oranje, de
jonge, door de Staten in zijn carriere nog zoolang mogelijk tegengehouden
drager van dien grooten naam, werd aanhoudend toegejuicht, toen hij zich
op de prachtig bevlagde schepen van De Ruyter, Tromp en Van Nes begaf. Het geestdriftig „lang leev' de Prins!" daverde van alle kanten te midden van het gedonder der eereschoten ; het zware bier, bij deze gelegenheid
in groote hoeveelheden aan de manschap geschonken, verhoogde de stemming. Nadat de vorstelijke personen den nacht aan Den Helder hadden
doorgebracht, kwamen zij den volgenden dag terug en bezichtigden de
schepen van Van der Zaen, De Liefde, Van der Hulst en kolonel Van Ghent.
Een schitterende officieele maaltijd, waarbij de gedeputeerden der StatenGeneraal en alle admiraals, schout-bij-nachts en kapiteins op De Ruyter's
schip „ten (h)eten" kwamen, werd opgeluisterd door een spiegelgevecht
van twee kleine fregatten ; een matrons, die boven op de kloot van den
vlaggestok op de bovenbramsteng van een schip op zijn hoofd ging staan,
wekte meer verbazing dan bewondering. Nadat de keurvorst zoo zilveren
ducatons aan De Ruyter's manschappen had uitgedeeld, nam het gezelschap afscheid en zeilde hoogst voldaan naar Den Helder terug. Ook op de
volgende dagen had men druk bezoek van landvolk en burgers, voornamelijk uit Noord-Holland, die de vloot kwamen bewonderen. Die bezoeken
hielden zelfs aan, toen zij al buitengaats voor anker lag.
Even voordat De Witt bij hem kwam, schreef De Ruyter dezen 33)
over een den raadpensionaris door een „vrindt" aangeboden plan van „at-
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taque" op den vijand. „Wel goet", schrijft de admiraal ietwat spottend,
„soo het conde gepractiseerd worden gelyck men het schriftelyck op 't pampier can stellen, maer daer connen soo veele voorvallen tusschen beyden comen, dat men die soo alle by geschrifte niet can stellen". Hij wenschte de
vloot in 4 eskaders te verdeelen, waarvan een weder „in reserve" zou blijyen om de drie andere naar gelang van omstandigheden te assisteeren. Hij
rekende daarbij niet te veel op het met ophef van Fransche zij de beloofde
hulp-eskader van De Beaufort, dat „dunckt my", schrijft hij, „seer onseecker
te syn om daervan te connen oordeelen". Dat eskader, versterkt door een
zevental van de 12 schepen, die onder Verburgh naar de Middellandsche
Zee waren gezonden, zou — voor het geval, dat het inderdaad kwam — uit
Toulon door de Straat en vervolgens door het Kanaal trachten te komen,
als De Ruyter zelf met de Engelschen slaags zou zijn, en dan naar Zeeland
of Duinkerken zien to geraken, wat een onzeker perspectief opende.
De Ruyter had, schrijft hij, op dit oogenblik nog een groote reserve aan
kruit, kardoespapier en naaigaren noodig voor het geval van „continuatie
van het verwachte gevecht" en de schepen van de Maas schenen hem zeer
onvoldoende uitgerust, terwijl hij daar telkens op zijn klachten moest hooren : „den Raedt (van Admiraliteit) heeft het soo goet gevonden." De OostIndische Compagnie bleef ook in gebreke en moest ten slotte van hare belofte van hulp in schepen worden ontslagen, daar zij er voor het oogenblik
niet genoeg bijeen kon krijgen , zij kocht hare aangegane verplichting of
voor f 1.200.000. Eindelijk verlangde Denemarken voor zich van de Staten,
8 schepen tot een hulpeskader in de Sont, voor welker bemanning de Republiek ook nog 5o man per schip had to leveren. Moeilijkheden van dien acrd
rezen ex telkens opnieuw en De Ruyter's brieven uit dezen tijd zijn vol klachten en ergernis : zijn niet buitengewoon groot geduld werd voortdurend op
zware proef gesteld en de toon zijner missives aan de autoriteiten, die voortdurend bezwaren opwierpen, is sours allesbehalve gematigd. Niet voordat
alles gereed was, was hij bereid our den vijand te gaan opzoeken.
Zelfs eind Mei was de vloot bij Texel nog niet bijeen. Cornelis Evertsen de Oude met zijn Zeeuwen was nog niet aanwezig ; hij lag voor Zandvoort ten anker ; de schepen uit Friesland en het Noorderkwartier waren
nog lang niet klaar met monsteren. Aert Van Nes echter en ook Cornelis
Tromp, die, als vice-admiraal op zijn dringend verzoek van de Maas naar
Amsterdam was overgeplaatst, waren thans gereed, zoodat op 1 Juni meer
dan de helft der schepen door het Landsdiep in zee kon gaan. Op den 5den
Juni was alles in orde. De vloot was nu 84 oorlogsschepen sterk, met 13 fre-
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gatten, 8 adviesjachten en 4 branders en bewapend met ruim 4600 stukken en ruim 22.000 man 34). Het was de schoonste scheepsmacht, die ooit
onze havens had verlaten en tot groote dingen bestemd, zegt De Witt 35),
„ten minste een derde part consideraebeler in macht" dan zij in het vorige
jaar „uyt was geweest" ; meer dan 30 oorlogsschepen, zegt hij, waarva:n. i6
door vlagofficieren gevoerd, waren „capitaelder en van meerder force dan
't capitaelste" van het vorige jaar ; na de groote moeite, die men zich gegeven had, en ondanks de vele groote bezwaren ten slotte „met wel bevaeren, kloeck ende gesont volck bemant", kon zij dus de toekomst met gerustheid te gemoet gaan.
Den 3den werden, echter niet overeenkomstig het aanvankelijk ook
door De Witt met „absolute ende vrye dispositie" voor den „cheff van de
vlote"- goedgekeurde plan van De Ruyter 36), de eskaders geformeerd ;
ditmaal slechts drie, waarvan De Ruyter met zijn trouwen vriend Van Nes,
die hem, zoo noodig, in het opperbevel zou vervangen, en met De Liefde
het eerste, Cornelis Evertsen met Tjerk Hiddes De Vries en Banckert het
tweede, Tromp met Meppel en Van der Hulst het derde commandeerden.
leder der drie eskaders telde vier smaldeelen.
Nog een paar dagen bleef de vloot bij Kijkduin liggen en den 9den zeilde zij statig met stil weder en daarna tegenwind langs de Hollandsche kust
zuidwestwaarts, den volgenden dag langs Walcheren en Oostende. Hier
seinde De Ruyter alle hoofdofficieren en kapiteins bij zich aan board en
maande hen ernstig tot plichtsvervulling aan. Het eenstemmig antwoord
was „resoluut", dat zij „alsnoch geresolveert waren haer leven voor het
Vaderlandt op te setten", waarna De Ruyter hen bedankte en daarbij de
hoop uitsprak, „dat sy het metterdaet souden doen blycken" 37). Ilij was
op dit punt blijkbaar niet volkomen gerust voor het geval van een zeeslag;
hij had ook in dat opzicht te veel ondervinding opgedaan.
Zoo zette de vloot, volgens de uitvoerige instructie van de StatenGeneraal, koers 38) naar de Engelsche kust om den vijand op te zoeken en
hem zoo mogelijk te „ruineeren" in de buurt van de Theemsmonding, dus
bij Duins of daaromtrent, en met kennisgeving van hare bewegingen aan
de Fransche autoriteiten te Calais met het oog op de Fransche hulpvloot,
als die komen zou.
Op Vrijdag, den iiden Juni, kreeg men tusschen Duinkerken en NoordVoorland, zeven of acht mijlen oostzuidoost van de Engelsche kust, onder
onstuimigen wind, de vijandelijke vloot in het zicht, omtrent welk:er uitzeilen berichten waren ontvangen en die men, zooals gezegd, bij Duins had

EPISODE UIT DEN VIERDAAGSCHEN ZEESLAG, 12 JUNI 1666

IN DEN TWEEDEN ENGELSCHEN OORLOG

2

47

willen aanvallen. Deze vloot 39) was lang niet zoo goed in orde als de Staatsche, dit ten gevolge van geldgebrek, van de naweeen van de pest en van
andere oorzaken. Zij werd aangevoerd door Monck, hertog van Albemarle,
en telde behalve de kleinere fregatten enz. slechts 54 of 55 oorlogsschepen,
daar een paar dagen te voren prins Robert van de Paltz met 20 schepen
naar het Kanaal was gezonden op het, overigens onjuiste, bericht, dat De
Beaufort daar reeds was aangekomen. Maar zij bezat grooter schepen en
meer kanonnen, ook overvloediger bemanning dan de onze, daar men deze
in Engeland door dwang, namelijk door het zoogenaamde „pressen" van
zeevolk, vooral in de havensteden placht te verkrijgen — een methode,
die, al dacht men ten onzent nu en dan inderdaad aan iets dergelijks 40),
met de Nederlandsche opvattingen van persoonlijke vrijheid in strijd was
en het gehalte der bemanningen niet ten goede placht te komen. Het
grootste bezwaar bij de Engelsche vloot was, dat koning Karel II, ondanks
den aandrang van den hertog van York, zich nog steeds weinig geneigd
toonde om het door het Parlement voor den oorlog toegestane geld werkelijk
voor de vloot te besteden en zijn persoonlijke behoeften daaraan ondergeschikt te maken ; Pepys en andere deskundigen klagen hierover ook bij deze
gelegenheid steen en been, en met reden.
Op het bericht van de onverwachte nadering van de Staatsche vloot
— Albemarle had deze nog in geen maand verwacht — was het eskader
van prins Robert wel dadelijk teruggeroepen maar het was den 1 iden nog
niet aanwezig. De ervaren Sandwich (Mountagu) was onlangs in ambassade naar Spanje gezonden, denkelijk om te ontkomen aan de luide klachten over de verdeeling van den in de Noordzee behaalden buit van het
vorige jaar en over het laten ontsnappen van De Ruyter naar de Eems.
Albemarle had de vice-admiraals Ayscue, Spragge, Allin en Berkeley als
onderbevelhebbers. Het eskader van Albemarle voerde de roode, dat van
Ayscue de witte, dat van Allin de blauwe vlag.
Omstreeks 9 uur in den morgen geraakten de vloten aan elkander 41).
Albemarle had reeds omtrent 6 uur zijn vlagofficieren bijeengeroepen en
drong krachtig aan op den aanval, ofschoon De Ruyter den wind aanvankelijk in zijn voordeel had. Er was in den Engelschen krijgsraad veel tegenstand, ook van de zij de van vlagofficieren, die de Staatsche vloot terecht
voor belangrijk sterker hielden ; maar Albemarle dreef zijn plan door, vreezend voor den slechten indruk, dien een terugkeer naar de havens in Engeland zou maken.
VOor den, nu zuidwest tot zuidzuidwest geworden, hevigen wind zetten
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de Engelschen dus koers naar de Staatsche vloot, die nog in een lange linie
van het noordoosten naar het zuidwesten voor anker lag. De Ruyter lag
in het midden, Tromp met de achterhoede zuidwest daarvan, Cornelis Evertsen de Oude met de voorhoede noordoost van den middeltocht. Zoo snel
voerde de wind de Engelschen in lange kiellinie omstreeks II uur naar de
Staatschen, dat dezen, na het gewone gebed voor den slag en een inderhaast
genuttigden maaltijd, nauwelijks den tijd hadden om hunne ankertouwen to
kappen en vele schepen zelfs de reeds half opgehaalde ankers moesten prij sgeven, wat eenige wanorde in de opstelling veroorzaakte en een goede kan
gaf aan Engelsche branders. De Engelsche vloot echter seraakte ook in verwarring, zoodat enkele schepen van hare achterhoede verstrooid werden,
maar Albemarle wachtte hunne aansluiting bij zijn hoofdmacht niet of en
zette den aanval door, zij het dan voor het oogenblik met slechts 34 of 35
schepen. Hij richtte zich daarmede omstreeks 2 uur tegen Tromp en Meppel
— „sijnde een weijnich aen backboort van mijn," schrijft De Ruyter — en
trachtte daar de breede linie, waarin de Staatsche vloot geschaard lag,
door te breken. Hij en Berkeley dreven zoo, al vechtend met de.zwakkere
Staatsche achterhoede, eenigermate af, terwijl De Ruyter en Evertsen intusschen met de Engelsche achterhoede te doen kregen. De windrichting
gaf dezen gelegenheid om hunne onderste batterijen duchtig te gebruiken
tegen den vijand, wiens schepen door den wind sterk over bakboord overhelden en daardoor verhinderd werden het geschut behoorlijk to gebruiken
ofwel in het water schoten. Zoo werd drie uren Lang gestreden. De schade bij
de eskaders van Tromp, Albemarle en Berkeley was over en weder groot,
zoodat Albemarle, zijn schout-bij-nacht Holmes en andere bevelhebbers
zich tijdelijk uit de linie moesten terugtrekken. Hijzelf ging spoedig weder
de Staatsche vloot te gemoet ; zijn achterhoede werd nu voorhoede en thans
kregen de nog zoo goed als versche eskaders van De Ruyter en Evertsen
aanzienlijker aandeel in het gevecht.
Dit werd den Engelschen noodlottig. Zij kwamen tusschen twee vuren,
met Tromp aan de eene, De Ruyter en Evertsen aan de andere zij de ; hun
voorhoede onder Berkeley geraakte in hopelooze verwarring en deze admiraal
zelf, met zijn schip de Swiftsure en een paar andere van de overige afg -esneden, sneuvelde met het grootste deel zijner bemanning na heldhaftigen
tegenstand; zijn schip en de overlevenden vielen in handen van kapitein
Hendrik Adriaansz. ; twee andere zijner groote schepen werden veroverd
door de Amsterdamsche kapiteins Swart en Willem Van der Zaen. Zijn
eveneens omsingelde schout-bij-nacht Harman, ten slotte met Evertsen zelf
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strijdend, had tegen den avond bij het toen ontstane passeergevecht meer
geluk. Hoewel reeds door De Ruyter bijna reddeloos geschoten, wist hij aan
drie hem van nabij bedreigende branders te ontkomen, maar hij had zooveel schade geleden, dat Evertsen het oogenblik gekomen achtte om hem
kwartier aan te bieden ; Harman antwoordde trotsch, dat hij nog niet zoo
ver was, en gaf zijn tegenstander nog eens de voile laag ; Evertsen werd
daarbij gedood. Het gelukte Harman toen om zich uit de omsingeling los
te werken en zijn doornageld schip toch nog behouden naar Harwich te
brengen.
Tromp en Van Nes waren genoodzaakt geweest om hunne masteloos
drijvende schepen te verlaten en hunne vlaggen op andere te hijschen ; het
schip van Otto Van Treslong, waarop zich de worst van Monaco beyond
met zijn zwager, de Fransche edelman De Guiche, die den slag in zijn Memoires uitvoerig heeft beschreven, geraakte in brand en de beide Fransche
edellieden redden zich met moeite op een ander schip, dat van De Ruyter's
zwager, den ruwen Zeeuw Evert Van Gelder 42). Het gevecht werd nog
voortgezet tot omstreeks io uur, waarna Albemarle met zijn vloot westnoordwest, De Ruyter zuidwaarts afhield.
Zoo eindigde de eerste dag. De Engelsche vloot had reeds een drietal
schepen, die veroverd waren, verloren ; de Staatsche twee in den middag in
brand gestoken schepen, namelijk dat van den Zeeuwschen kapitein Simon
Blok, die met het zijne in de lucht vloog, en dat van Treslong, die ook omkwam ; aan beide zij den waren verscheiden schepen zeer beschadigd en
moesten naar de havens terugloopen. Ten slotte kon men den slag onbeslist achten, want beide partijen schenen na reparatie nog wel degelijk in
staat om den strijd voort te zetten en maakten gebruik van den nacht om
de geleden schade aan masten, want, rondhout en zeilen zoogoed mogelijk
te herstellen en de talrijke lekken te stoppen.
Albemarle riep den volgenden morgen vroeg zijn krijgsraad weder bijeen, die besloot om den krijg voort te zetten. De Ruyter had bij het aanbreken van den dag eveneens de kapiteins aan zijn boord geseind om hen
opnieuw tot den kamp aan te vuren. Tromp, die in den nacht eenigszins
van de hoofdmacht gescheiden was, voegde zich weldra weder bij haar. De
Engelschen waren nu nog meer dan den eersten dag in de minderheid, slechts
47 of 48 schepen sterk tegen de 8o van De Ruyter 43) ; maar zij hadden ook
thans het groote voordeel van den wind.
Vroeg in den morgen van den I2den, tusschen 6 en 8 uur, iets noorde16*

250

IN DEN TWEEDEN ENGELSCHEN OORLOG

lijker dan den vorigen dag, begon onder variabelen wind het gevecht opnieuw, ditmaal een passeergevecht der beide elkander beschietende vloten,
waarbij de Staatsche schepen, te dicht opeen, sours elkander het vuren
moeilijk maakten, terwijl de Engelschen prachtig in linie geschaard bleven.
Tromp wendde omstreeks 12 uur, tegen zijn orders in, our den Engelschen
de loef af te steken, terwiji. de Staatsche voorhoede onder Van Nes zich
naar het Noorden keerde en De Ruyter genoodzaakt was our haar to volgen,
zoodat Tromp met de achterhoede te midden van de nog steeds in rechte
linie geschaarde Engelsche vloot geraakte en groot gevaar liep.
Over de juiste toedracht van het toen gebeurde bestaat tusschen de
verschillende berichten en beoordeelingen aanzienlijk verschil. Zooveel is
zeker, dat De Ruyter, Tromp's gevaarlijke positie bemerkend, door het
hijschen van de bloedvlag plotseling bevel gaf our met de geheele vloot op
den vijand in te breken. Hij slaagde er, na een „verwoed" gevecht, werkelijk in, om Tromp met de zijnen, die reeds van alle kanten omsingeld waren,
te ontzetten ; bij die actie is de vice-admiraal Van der Hulst gesneuveld.
Tromp, weder van zijn reddeloos geschoten schip op een ander overgegaan, kwam na zijn ontzet vol dankbaarheid nog even bij De Ruyter aan
boord en werd daar met vreugdegejuich door de hem altijd welgezinde bemanning ontvangen ; maar de opperbevelhebber had, zooals hij tot De
Guiche zeide 44), meer „lust our te weenen", daar zijn vloot ten gevolge van
de houding van sommige kapiteins, die het sein van de bloedvlag niet hadden opgevolgd, deerlijk in verwarring was geraakt, terwijl de Engelsche
linie, waarin Ayscue thans op den voorgrond kwam, nog steeds in goede
orde verkeerde. Ayscue heeft na het tweede passeergevecht stoutmoedig
getracht our De Ruyter en Tromp, die toen met slechts weinige schepen
bijeen lagen, van de rest af te snijden en door zijn branders te doen vernietigen ; de beide Staatsche bevelhebbers echter slaagden erin our de voorhoede
der vloot te bereiken, die reeds zuidwaarts zeilde, maar hun thans nog bijtij ds tegemoet kwam. Na het gelukkig geslaagde herstel zijner zeer geschokte
linie hield De Ruyter toen weder op de Engelschen aan. Nog twee passeergevechten hadden plaats, waarbij onder andere op de Zeven Provincien omstreeks 3 uur de groote steng werd stukgeschoten. De Ruyter, daardoor zoogoed als buiten gevecht, gaf toen het opperbevel tijdelijk over aan Van Nes,
daar zijn schip niet meer te besturen was en de vijand toch blijkbaar afdeinsde. Hij ging op eenigen afstand voor anker liggen en trachtte zijn
schade te repareeren. Op die wijze voldeed hij ook aan den ernstigen wensch
der Staten, dat hij bij een slag zich „wat ten achteren zou houden" d. i. zich

IN DEN TWEEDEN ENGELSCHEN OORLOG

251

zou ontzien. Tromp daarentegen kon nogmaals op een ander schip overgaan
en bleef aan den strijd deelnemen. Van Nes leidde toen het derde passeergevecht van dien dag, dat zonder bijzondere voorvallen verliep. Omstreeks
4 uur was ook voor dezen dag de strijd afgeloopen ; de Engelschen lagen
toen in de richting van Harwich, de Staatschen meer naar de zijde van de
Vlaamsche kust gekeerd.
Albemarle riep in den vooravond nogmaals zijn vlagofficieren bijeen.
Het bleek, dat zijn schepen, waarvan de meeste in de drie passeergevechten
zwaar beschadigd waren, niet langer in staat geacht konden worden om den
kamp voort te zetten. Er werd dus besloten om den aftocht naar de kust
te beginners en dien met 16 groote schepen te dekken. Ook bij Van Nes aan
boord was, op order van den nog steeds voor anker liggenden opperbevelhebber, krijgsraad gehouden. Er werd besloten om den zich tot de vlucht
gereedmakenden vijand te vervolgen. Alzoo geschiedde. De vervolging kon
echter, doordat de wind ging liggen en de schade aan zeilen en tuig slechts
zeer oppervlakkig kon worden hersteld, wel den geheelen avond en nacht
doch slechts met weinig kracht door Van Nes worden voortgezet.
De vervolging werd den volgenden dag, den derden van den slag,
hervat. Albemarle naderde reeds den mond van de Theems, weinig gehinderd door de Staatsche vloot, thans weder geleid door De Ruyter zelf,
doordat de nog steeds heerschende slappe koelte tot den middag aanhield,
toen eindelijk een frissche bries uit het Oosten den onzen betere kansen
gaf om den vijand te bereiken. Men had nog 40 zijner schepen in het zicht,
die „hun best deden om te loopen", schrijft De Ruyter in zijn brief aan
de Staten-Generaal. Maar plotseling vertoonde zich nu in de verte omstreeks 12 uur in den middag, vlak bij de kust het versche eskader van prins
Robert, waarheen Albemarle onmiddellijk westzuidwest koerste en wel
langs en over de bank de Galloper. Bij die manoeuvre raakten omstreeks 4
uur echter verscheidene zijner grootste achteraanzeilende schepen aan den
grond, nog voordat hij prins Robert had bereikt, zoowel dat van Albemarle
zelf als dat van Ayscue en dat van Tyddiman ; de eerste en de laatste
slaagden erin om vrij te komen, maar Ayscue niet. Tromp, diens gevaarlijke positie bemerkende, zeilde aanstonds op hem toe en de dappere
Engelsche admiraal, die aanvankelijk tot het laatst toe had willen strijden, werd door zijn bemanning genoodzaakt om zich met zijn schip, de
Royal Prince, over te geven. Doch de vereeniging van Albemarle en prins
Robert met diens 20 schepen kon, ook ten gevolge van de ligging van
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de Galloper, niet worden belet en de vervolging moest worden gestaakt.
De Ruyter gaf, nu Albemarle en prins Robert vereenigd waren en de
moed bij de Engelschen scheen te herleven, volgens zijn instructie, bevel om
Ayscue's schip te verbranden, tot hevige ergernis van Tromp, die zijn prijs
zelf in triomf te Amsterdam had willen opbrengen ; hij herstelde vervolgens
zijn slagorde en maakte zich gereed om den strijd met den vij and to herni euwen. Dien dag kwam het niet meer tot een gevecht. De uitslag van den
derden dag was dus niet al to schitterend voor den overwinnaar to noemen,
al had hij ditmaal geen schip verloren en al was de vijand op de vlucht geslagen, terwijl deze een zijner beste schepen, zoo niet het allerbeste van zijn
geheele vloot, had verloren en een zijner beste admiraals had zien gevangennemen. Maar zij telde, dank zij de terugkomst van prins Robert en eenige
versterkingen, nu zestig schepen en was in staat om den kamp nogmaals
voort te zetten, als De Ruyter toonde dien te willen hernieuwen.
Inderdaad werd in den vroegen morgen door De Ruyter tot een nieuwen strijd besioten in een krijgsraad, waarin hij sommige kapiteins hevige
verwijten deed, maar beloofde er niet op te zullen terugkomen, als zij zich
dien dag goed gedroegen 45).
Voor zoover men uit de verwarde verslagen van het op dien laats ten
en beslissenden dag ,gebeurde kan opmaken, waren ditmaal niet de onzen
maar de Engelschen de aanvallers, onder leiding van admiraal Myngs
met de voorhoede van prins Robert's eskader. De geheele Engelsche vloot,
die hem volgde, kwam omstreeks half negen in de beste orde op de onze aanzeilen met een frissche koelte uit het zuidwesten. Myngs geraakte in hevigen
strijd met De Ruyter's middeltocht en behaalde eenig voordeel, maar hij
stuitte op vice-admiraal De Liefde. Er ontstond een algemeen gevecht,
waarbij de beide vloten niet minder dan viermaal dicht langs elkander en
zelfs door elkander heen geraakten en beide zeer veel schade opliepen ; de
Engelschen wisten echter telkens weder hunne linie te herstellen.
Vooral het eskader van prins Robert onderscheidde zich daarbij, ofschoon hij en Albemarle een oogenblik gevaar liepen van genomen to worden, daar zij midden in de Staatsche vloot kwamen te liggen en met hunne
zwaar beschadigde schepen en onder nijpend gebrek aan munitie weinig
langer stand hadden kunnen houden. Aan onze zij de traden Tjerk Hiddes De
Vries en Van Nes bij deze passeergevechten op den voorgrond. T romp s
eskadrh bijzoveltdngha,emostfudnp
het verdere verloop van den slag geen invloed had. Gebruik willende ma-
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ken van een juist opgekomen stevige bries, heesch De Ruyter omstreeks 4
uur, to midden van een stijgende wanorde op de beide vloten, evenals Zaterdag te voren de bloedvlag en brak in snelle vaart voor den wind, „van achteren" — zegt zijn brief aan de Staten — onder „furieus" geschutvuur op
de Engelschen in, die den schok niet konden weerstaan en eindelijk voorgoed „van malcanderen verstroyt ende seer confuys" onder leiding van de
beide opperbevelhebbers de wijk namen naar hunne kust.
De Staatsche vloot beyond zich toen west en west ten noorden van de
Maas, omtrent „te halver zee", meldt De Ruyter's brief aan de Staten dadelijk na zijn beslissende manoeuvre. De vervolging werd met kracht be-.
gonnen in de hoop om den vluchtenden vijand ditmaal geheel te vernietigen en in ieder geval diens talrijke mast- en stenglooze schepen te onderschVpen. Reeds waren enkele daarvan genomen en in den grond geboord,
toen een zware mist, naar de Ruyter zeide, „gezonden door God, die den
vijand alleen voor zijn hoogmoed had willen tuchtigen, niet diens ondergang voltooien", omstreeks 7 uur „int faveur van de vluchtelingen" kwam
opzetten. Daar men op de Staatsche schepen van de kampanje tot den boeg
niets meer kon zien, deed de vrees voor de Engelsche banken weldra de
vervolging staken, nadat zij nog een paar uur was voortgezet zonder dat men
eigenlijk wist, waar de vijand zich beyond. Vijf groote Engelsche schepen
werden op lien dag veroverd, waarvan er een zonk.
De teleurstelling en ergernis in Engeland waren groot, toen men den
omvang van de ramp leerde kennen. Albemarle werd, zooals het bij een
nederlaag pleegt te gaan, van alle kanten aangevallen om zijn beweerd
gemis aan beleid in den slag, dat ronduit „from top to bottom" slecht
werd genoemd, al kon niemand zijn betoonden moed ontkennen. Hijzelf
klaagde zijnerzijds scherp over de schandelijke houding van vele zijner
kapiteins. Intusschen beroemde hij er zich op, dat de Engelsche vloot ten
minste eerst na die van De Ruyter in hare havens was binnengevallen en
dus het langst „zee had gehouden", al was zij dan verslagen en op de
vlucht gegaan.
Ook de Staatsche vloot had aan schepen en aan manschap veel geleden. Zij had geen dag larger in zee kunnen blijven wegens de schade aan
rondhout, zeilen en twig, benevens het, naar De Ruyter getuigt, 46) ook bij
haar nijpend gebrek aan kruit en scherp. Hij besloot dus, nu de Engelschen
voorloopig uit de zee waren gej aagd, naar de Wielingen terug te keeren,
waar hij in den avond aankwam en aanstonds met 5 schepen voor Vlis-
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singen ankerde, alle met vlaggen en wimpels versierdlen teeken van zegepraal. Want een groote zegepraal was deze vierdaagsche zeeslag geworden,
al had het er, vooral op den eersten en den vierden dag herhaaldelijk gespannen. Tegenover de vier Staatsche schepen, ,die verbrand waren en het verlies
van den schout-bij-nacht Stachouwer, den vice-admiraal Van der Hulst,
den luitenant-admiraal Cornelis Evertsen den Ouden, de kapiteins Blok en
Treslong en ongeveer 2000 dooden en gewonden, hadden de Engelschen de
gesneuvelde vice-admiraals Myngs en Berkeley te betreuren ; Ayscue was
gevangen, acht hunner schepen waren veroverd, 17 gezonken en verbrand;
zij verloren omstreeks 300o gevangenen en minstens 5000 dooden 47). Ayscue werd eerst eenige dagen op de kasteleinij in Den Haag, vervolgens op het
slot Loevestein gevangen gehouden. Van Engelsche zijde is beweerd, dat
men hem op den tocht daarheen, op potsierlijke wijze met een staart uitgedoscht, aan het yolk heeft vertoond en dat hij daarbij op schandelijke
wijze is uitgejouwd en bespot. Dit is echter volstrekt onwaar. Hij is tot drie
maanden na den vrede van Breda op Loevestein in gevangenschap gebleven. Wat er van de Engelsche „roofvloot" — zoo stond in verzen en pamfletten te lezen — was overgebleven, was weinig meer dan een reeks van.
wrakken. Ook de Staatsche vloot echter was zwaar beschadigd en verscheiden schepen hadden veel geleden, daaronder dat van Tromp, „dat nyet
leeck als een romp".
Uit het oogpunt van taktiek was de slag merkwaardig geweest, doordat
hij bij beide partijen een schitterend voorbeeld gaf van den intusschen reeds
bij Lowestoft toegepasten geregelden strijd der eskaders en van hun manoeuvreeren met strenge handhaving nog — vooral van Engelsche zijde — van
de rangschikking in linie. De oude wijze van vechten bij de Hollanders,
waarbij enteren van de vijandelijke schepen hoofdzaak was, werd hier belangrijk minder dan te voren gevolgd 48). Het doorbreken der vijandelijke
linie ter beslissing van den slag was een denkbeeld van De Ruyter, hier
met goed gevolg toegepast.
De Ruyter, wien, zooals in zijn instructie stond, wanneer vemietiging
van den vijand niet mogelijk was, als alternatief was aanbevolen, dat h:ij de
Engelschen uit „de zee moest verdryven", was daarin ten voile geslaagd en
de hier te lande op 3o Juni verordende dankgebeden en de alom in den lande
in stad en dorp ontstoken vreugdevuren waren alleszins gerechtvaardigd.
Hij en zijn admiraals werden dan ook al dadelijk door de Staten-Generaal
schriftelijk en mondeling hoogelijk geprezen ; de Staten van Zeeland richtten te Middelburg een schitterenden maaltijd aan, waarbij ook Johan De
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Witt, Johan Evertsen en de gedeputeerden der Staten-Generaal aanzaten ;
de gesneuvelde Cornelis Evertsen de Oude en Van der Hulst werden van
staatswege met marmeren grafmonumenten te Middelburg en te Amsterdam geeerd. Maar bovenal werd De Ruyter geprezen : gedenkpenningen
werden geslagen en verzen gedrukt ter eere van „'t Heldenbeelt der dapperheid", den „standert-zuil van 't Vaderland", den „Atlas van onwank'le
stand", het „Manhart tot de zee geschapen" 49). Ook Tromp, die wederom
bewijzen had gegeven van onvergelijkelijke dapperheid en durf en omtrent
wien de vij and wegens zijn herhaaldverwisselen van schip had gevraagd : „zijn
er 5 of 6 Tromwon en kronen
pen op de vloot",
van laurieren,
kreeg van die eerdie als een blibetuigingen zijn
xem viel in Kadeel. „Geen verf
rel's trotse vloot
van schildery,
en vloog van
geen stift nocht
schip tot schip
punt van stael,
in 't aanzicht
everbeelt
door
van den doot,"
%
kracht van kunst 17 eNt
zong Brandt van
I■
7„,
des Amstels Adhem") • En naast
vmirael, den Holdeze beiden de
,P
lantsen Rom
gesneuvelde
den roem der
Evertsen, de
Batavieren, die
„Zeeuwsche wagouden ketens
lT
terhelt, door een
kogel neergevelt, opdat syn naem soud eeuwich leven" ; en Van der Hulst, „de
schrik der Britsche zeebanier", wiens „faem braveert metael en marmer".
Maar bovenal klonken Vondel's Zeetriomf en Zegezang 51), waarvan
de eerste „tuight, hoe Stuarts waterroos sonck in 't water voor altoos" ;
en de tweede in zang en tegenzang De Ruyter's „voorzigtigheit en kryghsbeleit" roemt bij „zulk een zege, zonder ga", die de dichter „met triomftrompetten" in „onversierden toon wil zetten". Bij het toen geschilderde
fraaie portret door Jan Lievensz. van „Ruyter Michael, vol vier en blixemstraelen", roept de grootste dichter onzer landen vol trots uit : „Al d'Oceaen
gewaeght van Hollants Admirael" 52). Maar diens „zeedigheit", zegt Brandt
„had geen behagen in lien menschelijken lof en hij verstont, dat men
Gode, indien er iets goeds verricht was ten dienst van 't vaderland, alleen
d'eere moest geven" 53), zooals hij het in alien eenvoud, altijd zichzelf ge/
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lijk, te midden van al then lof ook werkelijk deed ; noch in zijn journaal,
noch in zijn brieven van die dagen roemt hij in dien strijd, al deed die overal
in de wereld zijn naam weerklinken als dien van den overwinnaar in den
zwaarsten slag, waarvan, zegt een penning, „de zee oit heeft gewaeght". De
Guiche, ooggetuige, vermeldt, hoe hij dadelijk na den slag den grooten admiraal met den bezem in de hand ijverig diens eigen kajuit zag schoonvegen
en diens kippen verzorgen.

De Godt der goden zet
Den oceaen de we,
AIs hooft der amiraelen .
My iterkt der Staeten belt ,
Die boeit het BritIchgewelt .
WiekanGodts =Lett Bepaelen
.. v...

\ Q

\Olea

,

Iv. Tweedaagsche Zeeslag
4-5 Augustus 1666
AN beide zijden maakte men zich aanstonds op om de vloten te
herstellen en ze zoo spoedig mogelijk weder in zee te zenden. De
„Navy Commission", waarin Penn, Coventry en Pepys 54) wederom wonderen deden, toonde daarbij groote energie, vulde de victalie en den voorraad van kruit en lood aan ; alom werd scheepsvolk geprest, zoodat men te Londen sours alleen vrouwen op straat zag, daar de
mannen vreesden zich to vertoonen ; de na den slag ontstane ziekte en desertie op de vloot maakte snelle aanvulling van het tekort aan manschap
noodig. In allerijl werd op de Theems en in Harwich het herstel der beschadigde schepen ter hand genomen ; de kustverdediging tegen een misschien
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te verwachten landing van Fransche troepen werd met kracht voorbereid,
de kustforten en havens werden aanzienlijk versterkt.
Eind Juni lag er dan ook weder een aanzienlijke Engelsche vloot van
90 linieschepen en 17 branders in de Gunfleet en het Koningsdiep. Albemarle en prins Robert voerden gezamenlijk, als opperbevelhebbers op de
Royal Charles, met vice-admiraal Jordan en schout-bij-nacht Holmes onder hen, het bevel over den middeltocht, die de roode vlag vertoonde ; de
voorhoede, het eskader van de witte vlag, stond onder Thomas Allin met
Tyddiman als vice-admiraal en Utber als schout-bij-nacht ; de achterhoede,
het eskader van de blauwe vlag, onder Jeremias Smyth, met Spragge als
vice-admiraal en Kempthorne als schout-bij-nacht. Deze vloot heette „the
greatest and most glorious fleet that ever went out of England" 55).
Ook de Staatsche vloot was snel en nog eerder dan de Engelsche, weder
in staat om zee to kiezen. De Witt en de andere gedeputeerden der StatenGeneraal benevens de Admiraliteiten wedijverden 56), onmiddellijk na het
binnenvallen van de vloot in de Schelde, met de admiraals der verschillende
colleges ook hier bij het herstel van de schepen, het aanvullen der bemanningen en voorraden ; 21 compagnieen soldaten werden uit de garnizoenen naar
de vloot gezonden. De Witt was bij dit alles onvermoeibaar en reisde naar
Vlissingen, Goeree, Hellevoetsluis, Amsterdam en Texel om den gang der
werkzaamheden door zijn tegenwoordigheid te bevorderen. Reeds eenige
dagen na den slag was Van der Zaen met een 12-tal schepen weder op de Engelsche kust en deed er loodingen, van welke expeditie hij den 4den Juli in de
Wielingen terugkeerde. De Ruyter was op then dag ook gereed om in zee te
gaanImet een vloot van 6o schepen, die twee dagen later tot 75 linieschepen
en fregatten, ten slotte tot 118 zeilen, waarvan 88 linieschepen, aangroeide 57) met 4700 stukken en 20.000 matrozen en mariniers. Een aantal fluitschepen met 2700 soldaten vergezelde haar met het oog op een ditmaal emstig voorgenomen landing.
De door de Staten-Generaal verstrekte instructie hield in, dat men
koers zou zetten naar den vijand en dezen zoo mogelijk zou overvallen ; ook
moest De Ruyter van zijn nadering weder kennis geven aan de gouvemeurs
der Fransche kusthavens met het oog op de mogelijke vereeniging met De
Beaufort, die naar men thans wist, werkelijk uit Toulon was uitgevaren ; in
het bijzonder, doch in diep geheim, ook tegenover zijn vlagofficieren, was
awl De Ruyter opgedragen om een poging te doen om door het Koningsdiep de Theems op te zeilen, waar men een landing moest bewerkstelligen.
Het was wederom De Witt, die zijn geliefkoosd plan, reeds in den eersten
17
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Engelschen oorlog opgevat, niet opgaf en daarop ernstig had aangedrongen ten einde de kans op vrede te verhoogen.
Op den Eden Juli werd de vloot bij Schooneveld verdeeld in drie eskaders. De voorhoede stond ditmaal onder Johan Evertsen, die sedert Lowestoft, schoon nog luitenant-admiraal van Zeeland gebleven, Been dienst
op zee meer had gedaan maar na den heldendood van zijn broeder op zijn
dringend verzoek en na gunstig advies van De Ruyter doch tegen den zin
van De Witt, die Evertsen's eigenzinnigheid en neiging tot ongehoorzaamheid vreesde, in actieven dienst was hersteld. Onder hem dienden Tjerk
Hiddes de Vries en vice-admiraal Banckert ; den middeltocht leidde De
Ruyter zelf met Aert van Nes en vice-admiraal De Liefde, de achterhoede stond onder Tromp, Meppel en Sweers. Dezelfde vice-admiraals en
schout-bij-nachts waren aanwezig als de vorige maal met vervanging van.
Van der Hulst door Sweers, die zelf door Willem van der Zaen als schoutbij-nacht was opgevolgd, van Stachouwer door Govert 't Hoen.
De Ruyter raadpleegde nog wick het vertrek de loodsen over de mogelijkheid van het opzeilen van de Theems maar het bleek weder, als zoo herhaaldelijk te voren, ook reeds in den eersten Engelschen oorlog 58), dat niemand hunner het durfde wagen om zelfs maar een enkel linieschip op de
Theems te loodsen, wel galjoten en ander klein vaartuig. De altijd. voorzichtige De Ruyter meldde dit aan de Staten en drukte zijn vrees uit, dat
„het goede oogmerk niet en sal connen worden bereyct", al zou hij zien, wat
hij kon doen 59). De Witt liet zijn lievelingsdenkbeeld echter niet zoo dadelijk varen en schreef aan De Ruyter omstandig, hoe de vaart door het Koningsdiep, dat hij uit zijn loodingen in het vorige naj aar kende, zou kunnen
plaats hebben ; hij voegde de tegenover een man als De Ruyter zonderlinge,
j a pedante vermaning eraan toe, dat men „in groote exploicten van oorlog" niet kon nalaten wat te „hasardeeren, insonderheyt als, de saecke
succeederende, daervan eene groote uitcomste to verwachten was" 60) . Was
het binnenzeilen van het Koningsdiep, vroeg de raadpensionaris, niet veel
minder „dangereus" dan dat van de Wester-Eems, waar alle bakens en tonnen ontbraken ? Bij alle vriendschap — De Witt had tijdens den Vierdaagschen Zeeslag mevrouw De Ruyter dagelijks op de hoogte gehouden van
wat daarbij, blijkens de door haar man aan de overheid gezonden brieven
voorviel -- hield de raadpensionaris zijn opmerkingen geenszins terug,
zelfs tegenover den grooten admiraal. Hij bleef met dezen, ook then de
admiraal al in zee was, onafgebroken in briefwisseling zoowel over het
geheime landingsplan als over groote en kleine taken, die de vloot betrof-
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fen, van welker bewegingen hij wederom mevrouw De Ruyter op de hoogte
hield naarmate berichten inkwamen.
De overvalling der Engelsche vloot in de Theems moest echter toch
worden opgegeven, al had De Ruyter aanvankelijk beloofd te zullen
zien, wat hij als zeeman ten dezen doen kon, en De Witt legde zich ten
slotte ook neder bij het inzicht van den admiraal, wiens doorzicht hij
bewonderde, al betreurde hij het opgeven zeer 61). Tegenwind hield de
vloot nog een paar dagen op de Vlaamsche kust terug; den 9den Juli lag zij
voor Noord-Voorland en eerst den i2den voor de Theems, waar alle bakens
en tonnen waren weggenomen en men de kust vol „roer" en troepen vond.
Daarom achtte De Ruyter het beter zich voorloopig te bepalen tot kruisen
tusschen Noord-Voorland en het Koningsdiep, dat door De Liefde en Banckert verkend werd, het oog houdend op het uitkomen der Engelschen.
Van een landing kon in deze omstandigheden Been sprake zijn en de fluitschepen met de soldaten werden daarom naar het vaderland teruggezonden. De krijgsraad besloot, den vijand in zee af te wachten. Ook bij
Harwich, waar een klein deel der Engelsche vloot lag, bleek door een landing niets te bereiken.
Op den isten Augustus kwamen de Engelschen eindelijk uit de Theems
maar Albemarle en prins Robert bleven nog binnen de banken ; De Ruyter
schatte hunne macht op omstreeks 90 schepen, al viel het nog moeilijk ze te
tellen, „doordien sy soo dycht by malcander waren". Den volgenden dag
was het boos weder : onweer, zware regen, hevige en variabele wind, zoodat
De Ruyter genoodzaakt was „van lager wal" af te houden en de voile zee
op te zoeken ; ook den 3den hield het slechte weder aan, zoodat de vloot
tusschen Noord-Voorland en de Vlaamsche banken al to veel verspreid raakte, in afwachting van de komst der Engelschen.
Op den 4den was de 62) toen slappe wind, die in den vroegen morgen
noordelijk was geweest, naar het noordnoordoosten geruimd, wat tot gevolg
had, dat de Staatsche linie eenigszins gebogen was geworden in den worm
eener halve maan en de drie eskaders vrij ver uit elkander geraakt waren,
hetgeen, al was het niet als zoodanig bedoeld, misschien nuttig was ors de
vijandelijke branders in hun opzet te belemmeren, maar welds een groot
nadeel bleek. Tromp en De Ruyter wierpen later de schuld van deze scheiding op elkander en de laatste beweerde daarbij, dat Johan Evertsen veel
te ver vooruit was gezeild en hijzelf daardoor genoodzaakt was geweest
dezen te volgen ten einde den samenhang der linie niet te schaden.
De Engelschen daarentegen, die nu den Theemsmond hadden verlaten
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en ook in volle zee waren gekomen, bleven aanvankelijk vast aaneengesloten
en deden in die formatie, schoon sommige hunner schepen in gebreke bleyen, kort na io uur een aanval op de voorhoede van Evertsen, die zich
krachtig weerde, gesteund door een deel van den middeltocht. Eerst tegen
I uur kwam De Ruyter, die Evertsen te hulp was geschoten, zelf in gevecht
doch, klaagt hij, „sonder van yemant gesecondeert to worden", daar Evertsen nog steeds „wat ter vaerdt verspreidt" en ver van hem af was, terwijl
de achterhoede onder Tromp al dadelijk „wel op 2 mylen bewesten van myn
bleef", zonder dat de Ruyter, naar hij verklaarde, eenige reden daarvoor kon
ontdekken. Het gevolg was, dat voorhoede en middeltocht beide het drie
uur Lang zwaar te verantwoorden kregen. Het was een „heet" gevecht.
Evertsen en diens vice-admiraal Coenders, benevens 't Hoen sneuvelden,
Tjerk Hiddes De Vries werd zwaar gewond, Banckert moest van schip verwisselen ; de voorhoede, in hare aanvoerders zoo zwaar getroffen en in paniek
geraakt, „retireerde voor de wint van den vyand", zelfs niet luisterend naar
de door De Ruyter op haar gerichte seinschoten.
De Ruyter zelf, door het admiraalsschip van Albemarle en prins Robert
en een ander groot schip van nabij besprongen, slaagde er met moeite in
om hen na twee uren van zwaren strijd af te slaan. De Royal Charles,
waarop de Engelsche admiraals zich bevonden, was wel genoodzaakt tot
tweemaal toe de linie to verlaten ten einde zijn schade to herstellen doch telkens kwam het weder terug, De Ruyter willende dwingen om den strijd
op te geven. Maar deze hield even hardnekkig vol als zijn tegenstanders,
die herhaaldelijk het oogenblik verwachtten, waarop hij „er van door zou
gaan". Meer dan eens werd Albemarle op het taaie volhouden van zijn
tegenstander opmerkzaam gemaakt, maar telkens schoof de admiraal de
pruim in zijn mond kalm van de eene zijde naar de andere en hield vol met
„the fellow" telkens weder de volle laag te geven. Nadat voor de derde
maal de eigen sloepen het Engelsche admiraalsschip buiten de linie Madden
gebracht, gingen de beide Engelsche opperbevelhebbers over op de Royal
James en hernieuwden den strijd met De Ruyter, die, evenals zijn „seconde" Van Ghent, zware verliezen aan dooden en gekwetsten leed ; zijn eigen
admiraalsschip werd in lien zwaren kamp — evenals menig ander schip
van zijn eskader zoowel als dat van Banckert, die na den dood van Evertsen en Coenders en de verwonding van De Vries het bevel over de voorhoede had overgenomen — ernstig geteisterd en verloor zijn masten in een
scherp gevecht met Holmes op de Henry, die ten slotte echter ook zeer
beschadigd de Engelsche linie moest verlaten. Het einde was, dat de slag
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voor de Staatschen ten eenenmale verloren mocht heeten en dat zij omstreeks 4 uur in wanorde naar de Vlaamsche kust begonnen te wijken, door
de Engelschen met zware overmacht aanhoudend bestookt, terwijl slechts
enkele schepen, waaronder dat van Van Nes, den opperbevelhebber krachtig steunden. Van Tromp en de geheele achterhoede zag De Ruyter dien
geheelen dag niets meer.
De Ruyter schreef de onbetwistbare nederlaag zijner prachtige vloot,
waarvan men zoo groote verwachtingen had gekoesterd, dan ook toe aan
het „al te vaert afwesen van de esquaters van den anderen". Eerst in den
avond haalde hij het gevluchte Zeeuwsche eskader van Banckert in, zoodat hij thans ten minste weder 40 schepen bijeen had. Hij was bij het aanbreken van den volgenden dag ten gevolge van de voortdurende windstilte
nog niet verder dan Oostende gekomen, in den nacht getracht hebbend de
schepen, die hij bij zich had, zooveel mogelijk te herstellen, ofschoon een
groot deel van zijn eigen manschap gesneuveld was en op zijn schip dientengevolge het geschut niet behoorlijk meer bediend kon worden. Hij hoopte,
dat Tromp met diens eskader, dat weinig geleden moest hebben, nog
tijdig zou opdagen en dan de strijd kon hernieuwd worden. Dit gebeurde
echter niet. Tromp bleef weg.
De Engelschen, die De Ruyter in grooten getale omsingeld hadden,
vielen dezen opnieuw aan 63). De Ruyter seinde zijn vertrouwden wapenbroeder Aert van Nes bij zich aan boord en wees dezen op het feit, dat
hij op dat oogenblik maar zeven of acht schepen bij elkander zag. „Wat zullen wij doeri ?" vroeg hij en wanhopig riep hij uit : „wat komt ons over ? ik
wou, dat ik dood was," waarop Van Nes nuchter opmerkte, dat hijzelf dat
ook wel Wilde, „maer men sterft niet juist als men 't wenscht". Zij .besloten
den terugtocht zoogoed mogelijk langs de Vlaamsche banken voort te zetten en zich „al loopende te verweeren" ; zij beloofden elkander niet te zullen verlaten maar samen hetzelfde lot te deelen. Toen keerde Van Nes naar
zijn schip terug , een kanonskogel, meldt hij, verbrijzelde een oogenblik
later de plaats in De Ruyter's hut, waar zij overlegd hadden. - Groot was
het gevaar, waarin de naar alle kanten verspreide vloot zich beyond.
De Zeven Provincien, thans bijna een wrak, liep groot gevaar van vernield te worden door een brander, die omstreeks den middag bij Westkappel zijn doel bijna had bereikt maar nog gelukkig werd afgeslagen door vier
sloepen met vrijwilligers en vervolgens werd verbrand. Nog altijd echter
bleef het gevaar groot. De Ruyter riep, op zijn dek staande, wanhopig uit
„0 God, hoe ben ik zoo ongelukkig ! Is er nu onder zooveel koegelen niet
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een koegel, die my wegneemt ?" waarop zijn schoonzoon De Witte voorsloeg op den vijand in te loopen en strijdende te sterven. Maar dit wanhoopsvoorstel deed De Ruyter's gezonken moed herleven en hij besloot zooveel mogelijk te redden wat er nog te redden viel. Banckert kon gelukkig
met 18 schepen van zijn eskader den verderen aftocht dekken, begunstigd
door den eindelijk opgestoken westenwind, zoodat De Ruyter, zij het dan
temauwemood, langs de Vlaamsche banken eindelijk de Wielingen kon bereiken met de weinige schepen van de beide eskaders, die nogbij hem waren.
Door Spleet en Deurloo kwam men binnengaats op de Schelde voor anker.
Tromp had intusschen een hevigen, zegevierenden strijd gevoerd met
het eskader van de blauwe vlag onder Smyth en Spragge, dat hij tot onder
de Engelsche kust had vervolgd. Hij liep nu, echter zonder het te weten, de
kans, dat zijn 3o schepen op de Zeeuwsche kust onder het De Ruyter vervolgende deel van de Engelsche vloot zouden vervallen en afgesneden of
vernield zouden worden. Van De Ruyter en de verdere vloot niets meer
ziende, zeilde hij, thans op zijn beurt gevolgd door Smyth, naar de vaderlandsche havens terug. Dit gelukte ; de Engelsche hoofdmacht zeilde hem
voorbij en tegen den avond van den Eden kwam ook hij met zijn eskader
uit den zwaren mist plotseling to voorschijn en zeilde eveneens de Wielingen
binnen ; iets later verscheen daar ook het van hem afgedwaalde smaldeel
van Meppel.
In de Wielingen ontving De Ruyter aan zijn boord de Zeeuwsche Gecommitteerde Raden. Eindelijk waren dan ook Tromp en Meppel opgedaagd, waarna de geheele vloot, thans weder 87 schepen sterk, in vrij goede
orde voor Vlissingen -ankerde om de talrijke dooden en gekwetsten,, die men
op twee of drie duizend schatte 64), aan wal te zetten ; op zijn ontredderd
schip alleen telde De Ruyter 3o dooden en 38 gekwetsten. Terwiji de Engelsche vloot zich nog dreigend ophield bij de kust voor Zoutelande, waar duizenden, bevreesd voor een Engelsche landing, haar van de duinen angstig
gadesloegen, stelde De Ruyter aanstonds een streng onderzoek in tegen de
„wechgecroopen schelmen", de kapiteins, die hun plicht hadden verzuimd,
en tevens naar de reden van Tromp's hem nog steeds onverklaarbaar gedrag.
Ofschoon voor het aanbrengen der schuldige kapiteins een maand gage werd
beloofd, had dit onderzoek weinig succes tegenover de plichtverzuimers, wier
aantal niet zeer groot bleek ; zij verdedigden zich met to spreken van de in
de vloot ontstane wanorde en wezen erop, dat het getal der verloren schepen, niet meer dan twee, dus veel lager was dan men eerst had gevreesd en
dan de Engelschen beweerden 65) . Geen der kapiteins werd dan ook gestraft.
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De verontwaardiging van den in zulke omstandigheden sours zijn zelfbeheersching verliezenden opperbevelhebber tegenover Tromp, met wien
hij toch altijd slecht overweg had gekund, kende Been grenzen. Reeds dadelijk bij diens komst op zijn admiraalsschip viel hij Tromp aan in de heftigste
termen en met de scherpste verwijten, ook aan diens onderbevelhebbers
Sweers en Van der Zaen en aan de kapiteins van het eskader. Hij schold
Tromp voor „schelm", joeg hem van zijn schip en verbood hem verder op de
Zeven Provincien te komen. Hij beklaagde zich ook dadelijk ernstig over
Tromp's gedrag bij de Staten-Generaal en de gedeputeerden van lit lichaam,
waaronder De Witt 66). Deze was den 8sten van een gevaarlijke reis uit de
Maas over zee, waarbij hij bijna den Engelschen in handen viel, voor Vlissingen op de vloot verschenen our de schade op te nemen en beyond, dat deze
zeer ernstig was en er vooral veel dooden en gekwetsten waren ; maar het
ernstigste was naar zijn meening de algemeene „neerslachtigheydt in de gemoederen", die De Ruyter reeds zooveel mogelijk maar aanvankelijk nog
tevergeefs had tegengegaan. De Witt trachtte de beide admiraals te verzoenen, maar Tromp, Meppel en Sweers beklaagden zich van hun kant ten
zeerste, en terecht, over de grievende behandeling, welke zij bij hun terugkeer van den opperbevelhebber, ten overstaan van het scheepsvolk op diens
halfdek, hadden ondervonden, terwijl zij volhielden hun plicht ten volle te
hebben gedaan. Tromp, die niet schroomde De Ruyter te beschuldigen
van jaloerschheid op zijn succes, toonde de minuten van twee brieven, van
den 5den en den Eden, waarin hij aan De Ruyter het verloop van zijn zegevierenden strijd tegen het „confuselyk gevluchte" blauwe eskader van
Smyth had gemeld en tevens zijn plan om, na vernieling daarvan, De
Ruyter te hulp te komen, welke brieven den opperbevelhebber echter niet
hadden bereikt.
Inderdaad viel voor Tromp's opvatting veel te zeggen, al had deze
zonder twijfel gehandeld tegen de gevechtsinstructie, die hem voorschreef
zich dicht aan De Ruyter's eskader te houden. Deze laatste was van meening, dat Tromp, na het verslaan en op de vlucht drijven van de Engelsche
achterhoede, aanstonds de vervolging daarvan had moeten staken en naar
de eigen vloot had moeten koersen ten einde haar, nu de voorhoede — wat
Tromp intusschen niet had kunnen zien — in zoo groote ongelegenheid was
geraakt, te hulp te snellen. Tromp verdedigde daartegenover schriftelijk
zijn gedrag in heftige bewoordingen over De Ruyter's eigen „wandevoir" ;
hij beschuldigde dezen nadrukkelijk van te laat steunen van de voorhoede,
en weigerde in een voor deze kwestie bijeengeroepen krijgsraad op De Ruy-
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ter's schip te verschijnen, omdat deze hem dit op zoo smadelijke wijze had
verboden.
De Witt en zijn medegedeputeerden zagen weldra in, dat het niet mogelijk zou zijn om de wederzijdsche „animositeyt, jae verbittertheyt" 67)
der beide admiraals bij te leggen en vreesden, dat bij een nieuwe actie der
vloot een en ander een noodlottigen invloed zou hebben. De Staten-Generaal, het schriftelijk en mondeling advies hunner gedeputeerden gehoord,
besloten eenstemmig den 2osten, in overeenstemming met De Witt's advies, aan Tromp diens „demissie" te geven en dezen te vervangen door den
kolonel der zeesoldaten, Willem Jozef van Ghent, die sedert het vorige jaar
met veel onderscheiding op de vloot had gediend. Tromp, na zijn heftigen
en ongepasten brief tegen De Ruyter ter verantwoording voor de Staten
geroepen, kwam den 23sten naar Den Haag en toonde zich, het ernstige
van het geval eindelijk inziende, ditmaal „seer submis ende humbel", verklarend bereid te zijn om De Ruyter iedere door dezen gewenschte „satisfactie" en „submissie" te geven, voor de volgende expeditie zijn eskader
aan een ander te willen overlaten en als eenvoudig scheepskapitein „als
seconde" van De Ruyter te willen dienen ; hij beloofde hem nooit meer te
zullen verlaten, j a zijn leven voor hem te willen opofferen.
Met het oog evenwel op zijn gebleken „veranderlyk en bouillant humeur" en zijn gebrek aan zelfbedwang, besloten de Staten niet op hun besluit terug te komen, hoewel De Witt 68) na deze uitingen van den berouwhebbende en omdat De Ruyter zelf ook verontschuldiging maakte voor zijn
in heftigen toorn aan boord van zijn admiraalsschip gesproken woorden,
raadde de genomen resolutie in to trekken of ten minste to „altereeren". De
Staten verboden Tromp zelfs naar de vloot terug to gaan of aan haar to schrijven en bevalen hem voorloopig in Den Haag te blijven. De opnieuw verbitterde Tromp, die tevergeefs een tweede gehoor bij de Staten verzocht,
moest zich dus schikken maarhield niet op zijn gehouden gedrag to verdedigen, zijn afzetting, behalve aan De Ruyter's houding, wijtend aan zijn alom bekende Oranjegezindheid, die hem bij de geheele Oranjepartij in den
laude en bij het aan hem gehechte scheepsvolk als een slachtoffer Bier
gezindheid deed beschouwen. In de plaats van den gesneuvelden Johan
Evertsen benoemden de Staten van Zeeland Adriaan Banckert tot luitenant-admiraal, terwijl de schout-bij-nacht Cornelis Evertsen de Jonge
tot diens vice-admiraal werd aangesteld. Stad en Laude benoemde in de
plaats van Coenders tot vice-admiraal Enno Doedes Star. Van Ghent nam
met aarzeling — daar hij zeide niet genoeg zeemanschap to bezitten om een
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eskader te commandeeren — den hem aangeboden post aan. Den 26sten was
De Witt weder te Vlissingen om De Ruyter bij het opnieuw uitrusten van
de vloot ter zijde te staan.
Te midden van deze moeilijkheden werd De Ruyter persoonlijk diep
getroffen door het onverwachte verlies zijner jongste dochter Anna, bijna
elf j aren oud, die den 24sten te Vlissingen aan een besmettelijke ziekte overleed 69). Eenige dagen later gewerd hem hier de zeer door hem gewaardeerde onderscheiding der ridderorde van St. Michel 70), waarmede koning
Lodewijk XIV hem naar aanleiding van den Vierdaagschen Zeeslag vereerd
had; het eereteeken, vergezeld van een in diamanten gevat portret des Konings en van een zwaren gouden keten met gedenkpenning, werd hem te
Vlissingen door den Franschen gezant in Den Haag, D'Estrades, persoonlijk overhandigd onder vleiende bewoordingen, getuigend van 's Konings
eerbied voor den grooten vlootvoogd. Portret en keten zouden na De Ruyter's dood mogen overgaan aan zijn noon Engel.

17*

266

IN DEN TWEEDEN ENGELSCHEN OORLOG

V. In de Noordzee en het K anaal
September 1666
ET den grootsten ijver werd aan het herstel der zeer beschadigde
vloot gearbeid ten einde den vij and, die dreigend voor de Zeeuwsche en Hollandsche kust bleef kruisen, spoedig te kunnen verdrijven. Noordwaarts zeilend, vertoonde deze zich den uden
September voor Texel en begon dit gat en het Vlie te blokkeeren. Op het
bericht, dat een aanzienlijke koopvaardijvloot juist in het Vlie was binnengekomen en dat tot uitzeilen gereed zijnde Oostinjevaarders en andere
koopvaarders zich in het Vlie bevonden, zond Albemarle een klein eskader
lichte schepen en branders met 900 man onder Holmes, geleid door een
Nederlandschen deserteur, den voormaligen zeekapitein Laurens Heemskerk, ten einde ze to bemachtigen of to vernielen en op Vlieland en Terschelling, waar eenige pakhuizen van den Staat en van de Oost-Indische Compagnie stonden, zooveel mogelijk alles te verbranden.
Holmes voerde die task uit, vernielde en verbrandde den D9den meer
dan 15o koopvaarders met de beide konvooiers; die in het Vlie lagen, landde
den 2osten op Terschelling en plunderde en verwoestte op deerlijke wijze het
dorp West-Terschelling, waar vele scheepskapiteins in dienst en in ruste
woonden 71). De aangerichte schade werd op een millioen pond begroot en
luid was de triomf in Engeland over „Holmes bonfire", dat in de Republiek een hevigen schrik verwekte. De ergernis en de verbittering erover
richtten zich zelfs tegen De Ruyter, wiens huffs te Amsterdam ernstig gevaar liep om geplunderd en vernield te worden door een te hoop geloopen
volksmenigte 72). De Engelsche vloot was echter genoodzaakt, ten gevolge
van gebrek aan victalie, tegen het eind der maand hare havens op to zoeken.
Intusschen was bij Vlissingen en Texel met koortsachtigen ijver gewerkt. De het ernstigst beschadigde schepen werden in allerijl gerepareerd en op den 3den September kon De Witt reeds melden 73), dat alles zoogoed als gereed was en de stemming op de vloot bij „officieren ende 't
scheepsvolck wederom welgemoedt" en meer dan ooit „eendrachtich", ook
op het gewezen eskader van Tromp ; bij gebrek aan matrozen, die Ilia dan
met weinig animo en in geringen getale opkwamen, nu zoovelen in de laatste gevechten gedood of gekwetst waren, had men de bemanningen rnoeten
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aanvullen met landsoldaten. Den Aden stak de vloot na voorloopige verkenning van de ligging der Engelschen bij de Theemsmonding en een
paar dagen kruisen op de Walchersche kust weder in zee en kon De Witt
terugkeeren naar Den Haag, waar hij aanstonds voortging met het onderzoek van de geruchtmakende zaak van den ritmeester Buat, beschuldigd
van lindverraad, welke zaak in de. laatste dagen van Augustus een voor
dezen bedenkelijken keer had genomen en waarin vrienden en verwanten
van Tromp met andere leden van de Oranjepartij gemengd waren.
De vloot, thans omstreeks 7o zeilen, werd als gewoonlijk verdeeld in
drie eskaders onder leiding van Van Ghent, De Ruyter en Banckert, gesteund door Van Nes, Meppel, Cornelis Evertsen de Jonge, enz. De vele
zieken deden De Ruyter aanvankelijk aarzelen om van de Vlaamsche kust,
waar hij zich nog den Eden September voor Oostende beyond, over to steken
naar de Engelsche. Een groot aantal dier zieken moest naar Vlissingen worden teruggezonden. Zijn vloot was thans tot 79 schepen en 26 branders versterkt. Zij had in last, evenals in Augustus het geval was geweest, om den
vijand, als deze niet meer in de buurt van de Hollandsche kust te vinden
mocht zijn, zoo mogelijk in zijn eigen havens te overvallen en te vernielen,
of, als dat mislukte, zich te vereenigen met het verwachte eskader van De
Beaufort, dat eindelijk — naar bericht werd, 40 schepen en eenige branders
sterk — werkelijk in de golf van Biscaye was verschenen. Eerst dan zou
men den vijand in volle zee opzoeken. Blijkbaar Wilde men de vloot, waarop
zich weder een ernstige epidemie vertoonde, niet zonder noodzaak opnieuw
„hasardeeren", zooals De Witt aan Van Beuningen schreef.
De Engelsche vloot, weder onder Albemarle en pries Robert, was echter den 7den ook uit Solebay in zee gestoken en had in last om de gevreesde
vereeniging van De Ruyter met De Beaufort te beletten door den eersten
aan te vallen, voardat die vereeniging kon plaats vinden 74). Maar van de
zuidwaarts zeilende vloot liepen vele schepen op de Galloper-bank en verloren geruimen tijd met zich daarvan vrij te maken, zoodat zij to laat kwam
om De Ruyter, die toen — met het oog op De Beaufort's nadering — bij
kaap Grisnez onder den Franschen wal lag, daar aan te vallen. Zij kwam
den ioden bij Noord-Voorland dicht bij hem, maar aanzienlijk zwakker als
zij was en vooral beducht voor de talrijke branders der Staatschen, week
zij spoedig noordwaarts uit. Zoo kon De Ruyter tegenover de Staten roemen,
den vijand, die kort te voren de Hollandsche kust had geblokkeerd, tot den
strijd te hebben uitgedaagd, zonder dat deze het gewaagd had hem of te
wachten, laat staan aan te vallen.
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Op den 1 'den September kwam er bij de Hoofden opnieuw kans voor
een ontmoeting, daar de Engelschen zich opnieuw bij Calais vertoonden en
thans tot den strijd bereid schenen. De Ruyter wendde zich dan ook. snel
tegen hen en heesch reeds de bloedvlag; maar Albemarle en prins Robert
vermeden opnieuw den slag en De Ruyter volgde hen wel doch de harde wind
deed de vervolging staken en spoedig was er niets meer van den vijand te
zien 75). De Royal Charles, die door den harden wind haar fokkemast en
boegspriet verloren had, viel in handen van Sweers en Evertsen en werd
verbrand. De wind dreef daarop de beide vloten, de Engelsche naar de
reede van St. Helens aan de oostkust van Wight, waar zij het eskader van
De Beaufort in het oog kon houden, de. Staatsche naar Staples, bezuiden
Boulogne, om dezen of te wachten. Over de wederzijdsche saluten was
men het eindelijk met de Fransche regeering eens geworden en Lodewijk
XIV had aan het verlangen der Staten ten dezen toegegeven maar zonder
precedent voor later.
Het was bij de rvervolging der Engelschen op den 1 'den 76), dat op de
Zeven Provincien een gloeiende pluis van een lout, bij het afschieten van
een kanon tegen een Engelschen brander, De Ruyter, die van nabij het bevel gaf om los te branden, in de keel vloog. Dit ongeval veroorzaakte aanstonds hevige brakingen en vervolgens ernstige koortsen, die hem geruimen
tijd buiten staat stelden om het opperbevelgeregeld te voeren. Den I3den
kwamen de Engelschen wederom in het zicht. Er werd op dezen en den
volgenden dag nog in tegenwoordigheid van den zieken opperbevelhebber
ernstig beraadslaagd, of men, volgens den wensch der Fransche regeering,
den vijand alleen zou aanvallen zonder langer op De Beaufort te wachten. Men besloot, ofschoon de toestand van den opperbevelhebber en de in
de laatste dagen weder toegenomen ziekte onder de bemanning ernstige
bekommering veroorzaakten, zich voorloopig bij Duinkerken in .volle zee
op te houden, in afwachting van De Beaufort, omtrent wiens vloot het nu
zeker was; dat zij bij La Rochelle was geweest en van daar den I3den September naar Brest was gezeild. Van een tegemoetgaan van De Beaufort
door het Kanaal lot Brest, waaropvan Fransche zijde werd aangedrongen,
Wilde De Ruyter echter.niet weten, tenzij hij daartoe bijzonderen last van
de. Staten -zou-ontvangen : hij had blijkbaar nog altijd weinig vertrouwen in
de zoo dikwijls aangekondigde nadering van het Fransche eskader om zijn
vloot zoo ver naar het Westen te wagen.
Hij bleef dus aan het begin van het Kanaal de wacht houden om den
vijand zoo mogelijk naar volle zee te lokken en hem daar aan te grij-
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pen of hem, volgens zijn instructie, in Solebay, Hollesleybay „off daeromtrent" op het lijf te vallen, zooals De Witt nog altijd hoopte, dat zou kunnen gebeuren 77). Daarbij kon hij zeker zijn van de „volcomen" goedkeuring
zijner „conduite in 't poinct van zeemanschap", die de Staten-Generaal bij
schrijven van den I7den met vertrouwen aan hem overlieten. Zoodra de
Fransche vloot zich zou vertoonen, moest men haar begroeten op de afgesproken wijze met saluutschoten, strijken van de vlag en officieel bezoek. Het was
then dag de eerste krijgsraad, waarin De Ruyter niet kon presideeren ; Van
Nes verving hem, „denselven in syne ruste niet geern willende verstoren" 78) .
De Engelsche vloot lag volgens de ingekomen berichten toen voor
Portsmouth, terwijl de Staatsche zich nog den Dgclen voor Duinkerken in
zee ophield 79). Maar de tot een hardnekkige anderdaagsche koorts verergerde ongesteldheid van De Ruyter, het slechte weder en het tot meer dan
2500 gestegen getal der zieken op de vloot deed de Staten den listen besluiten haar naar de havens terug te ontbieden, nu de Engelschen blijkbaar
voorloopig den strijd niet met haar wilden aanbinden. Men Wilde dan slechts
een eskader in zee houden om de Oostinjevaarders en andere koopvaarders,
die men benoorden Schotland verwachtte, te beschermen. Maar de zware
brand te Londen (12-16 September), die deze stad grootendeels verwoest
had, de geruchten omtrent de in Engeland toenemende pest en de betrouwbare berichten omtrent het juist in het Kanaal verschenen eskader van De
Beaufort, deden de Staten enkele dagen later op dit besluit terugkomen en
De Ruyter gelasten, ofschoon deze reeds op weg naar de vaderlandsche
havens was, wederom het Kanaal binnen te zeilen en zich met De Beaufort
te vereenigen. Deze was werkelijk den 24sten tot bij Dieppe genaderd,
maar, daar vernemende, dat De Ruyter toen op weg naar huffs was, had hij
wederom naar Brest koers gezet om de overmachtige Engelsche vloot, die
reeds met enkele zijner schepen in gevecht was geraakt, te ontwijken. De
Ruyter, gewaarschuwd omtrent deze nadering, was wel ijlings omgekeerd
(27 September) en stuurde aanstonds westelijk aan, maar werd nabij de
Hoofden door een heftigen storm overvallen, die zijn vloot ernstig beschadigde, terwijl hij bovendien bericht ontving van den terugtocht van De
Beaufort naar Brest.
Teleurgesteld in al deze plannen en door zijn ziekte zeer verzwakt, terwijl verscheidene zijner hoofdofficieren door de op de vloot heerschende epidemie waren aangetast, besloot hij, eindelijk toegevend aan den raad zijner
hoofdofficieren, om niet langer te aarzelen uit vrees voor „opspraecke van
oncundige oft quaedtwillige menschen", den 28sten zoo spoedig mogelijk
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onbepaald verlof te vragen ten einde in het vaderland genezing voor zijn
kwaal te zoeken.
Intusschen echter had men in Den Haag den 26sten inderhaast besloten om, overeenkomstig een reeds den i8den September in de Statenvergadering geopperd plan 80 ), 2 of 3 „cordate commissarissen" op de vloot te
zenden met volmacht om haar in overleg met de militaire leiders te besturen zonder genoodzaakt te zijn om telkens instructie van de Staten te
vragen, evenals dat in het najaar van 1665 was gebeurd. De Witt zelf werd
weder op zijn vurig verlangen als commissaris aangewezen 81) . Hij snelde aanstonds, zonder te wachten op de benoeming zijner collega's, die ten slotte
ook is uitgebleven, naar Maassluis om zich in te schepen op een daar gereedliggend fregat maar kwam, ten gevolge van tegenwind, eerst den 29sten
voor Duinkerken aan boord van de Zeven Provincien, waar hij - dadelijk
op krachtige actie aandrong en, zoo niet op nieuwe pogingen tot vereeniging
met De Beaufort, dan toch op een aanval op de Engelschen, in de hoop dat
of De Beaufort nog in het Kanaal zou terugkeeren of eindelijk de geliefkoosde expeditie naar de Theems kon worden ondernomen 82).
Inderdaad stak de vloot, op raad van De Ruyter niet langer op De
Beaufort wachtend, nu over naar Noord-Voorland; doch 2 October werd in
den krijgsraad besloten, dat De Ruyter — na een vleug van beterschap weder
overvallen door koortsen, welke hijzelf aan de herhaalde teleurstelling ten
opzichte van De Beaufort's komst toeschreef — beter deed de vloot tijdelijk
to verlaten, totdat hij genezen zou zijn. Men hoorde van de geneesheeren, dat
de ziekte van den admiraal zeker nog wel 14 dagen aanhouden k.on en dat
het langer verblijf op een slingerend en stampend schip voor den zieke
hoogst nadeelig zou zijn, terwijl men hem de kennisneming van wat er al
zoo voorviel niet kon besparen, hetgeen hem „al wat becommeringe ende
ontroeringe van gemoedt causeerde" en zijn herstel belemmerde. De Witt,
die een en ander aan de Staten schreef, drong er thans persoonlijk bij
De Ruyter ernstig op aan, dat deze de vloot zou verlaten en de admiraal,
die zeer tegen dit besluit had opgezien, zag de noodzakelijkheid daarvan
ten slotte in en stemde eindelijk toe in zijn vertrek. Den volge:nden dag
werd de zieke van zijn admiraalsschip in een „kribbe", een houten ledikant,
overgeheschen op een snelzeilend fregat, de Schiedam, waarop hij met zijn
zoon Engel onder eereschoten van de vloot naar de Maas koers zette. Over
Den Briel kwam hij den .}den October met een gemakkelijk j acht te Amsterdam aan, waar hij in zijn woning door de zijnen zou worden verpleegd.
De vloot — thans onder Van Nes 83), of eigenlijk onder De Witt zelf,
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wien de vermelde epidemie niet zoo ernstig toescheen als beweerd was,
ofschoon aan de „economie" aan boord veel bleek te ontbreken — heeft
dienzelfden dag nog groote kans gehad om met die van pries Robert,
die uit St. Helens weder was uitgezeild, in aanraking te komen. Maar deze
hield, tot algemeene teleurstelling bij de Staatschen, weder of en ten slotte
j oeg een storm uit het Westen en Zuidwesten de laatsten den volgenden dag
naar de Vlaamsche en Zeeuwsche kusten terug tot voor de Maas ; de vijand
was toen niet meer to zien. Maar De Witt bleef erop aandringen om zee te houden en zeilde met de vloot weder tot bij Walcheren, hopend den vijand nog
te mogen bestrijden. Doch de Staten besloten tot zijn spijt anders, wegens
De Ruyter's afwezigheid, de toch nog op bedenkelijke wijze heerschende
ziekte en het gebleken verlangen van de schepelingen naar huffs : voar half
October moest De Witt tot zijn groote teleurstelling met de vloot in de
havens terugkeeren en zij bleef in het najaar thuis, toen ook de Engelschen
niet meer in zee verschenen.

De Ruyter is tot op het laatst van November ziek gebleven; eerst 5
December kon hij weder zijn eersten kerkgang doen en God dank zeggen
voor zijn herstel, welks verloop door het gansche land in angstige spanning
was gadegeslagen, terwijl ook Lodewijk XIV en diens regeering herhaaldelijk
hunne belangstelling in brieven vol waardeering hadden geuit 84). Hetzelfde deden de Staten-Generaal en de verschillende Admiraliteiten, die hem in
dit najaar wederom vereerden met kostbare eerbewijzen. De Admiraliteit
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van Amsterdam schonk hem een eeredegen met gouden gevest ; die van
Zeeland den kostbaren Atlas van Blaeu ; zijn portret, in kopie naar
Ferdinand Bol, werd in de vergaderzalen Bier colleges opgehangen.
Op het einde van het jaar kon De Ruyter, zij het dan of en toe nog door
koorts geplaagd, zich opnieuw wijden aan de tack der voorbereiding van
's Lands vloot tot nieuwe werkzaamheid in het volgende, waarvan men
groote verwachtingen koesterde, nu de Engelsche natie door zoo ernstige
rampen was getroffen.

VI. Chatham
Juni 1667
N Engeland was na de bloedige Vier- en Tweedaagsche zeeslagen
de begeerte naar vrede levendig geworden ; in het door de
hevige pestziekte en door den brand van Londen zwaar getrof- fen land, welks Koning van - den beginne af weinig lust in den
kostbaren oorlog had getoond, drong men alom daarop aan. Zoozeer was dit
het geval, dat de Koning, vreezend voor al te groote afhankelijkheid van
het Parlement, dat nauwkeurig op zijn uitgaven begon to letten en daarvan
met. nadruk rekenschap begon te vragen, besloot de vloot tegen het volgende jaar in het geheel niet te laten uitrusten voor een. nieuwe worsteling
op de Noordzee.
Het denkbeeld om in dat jaar tegen de Republiek slechts een „handelsoorlog" to voeren en zoo de groote kosten van een oorlogsvloot to vermij den,
vond bij hem dus krachtigen steun, al drongen Albemarle en prins Robert
op nieuwe krachtige uitrusting aan, nu immers de Republiek van haar kant
blijkbaar niet aan een dergelijke beperking dacht. De Koning echter gelastte reeds begin October de oorlogsschepen op de werven en binnen de havens
to houden, j a ze grootendeels te onttakelen en in afwachting van het resultaat der ondershands . geopende vredesonderhandelingen, die in januari
1667 leidden tot de openlijke te Breda, zich te bepalen tot versterking van
de kust tegen mogelijke aanvallen van de Staatsche vloot en tot let konvooieeren van koopvaarders door kleine eskaders.

CORNELIS DE WITT, MET DE RUYTER LEIDER BIJ CHATHAM, JUNI 1667
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In het bijzonder werd zorg besteed aan de verzekering van de veiligheid van de Theems, waar op de Medway eind December een aanzienlijk
deel van de vloot werd opgelegd, en door een begin van bewapening van
het fort Sheerness, door het gereedmaken van branders op de rivier, benevens door het spannen van een zwaren ketting 85) daarover ter afsluiting daarvan. In het voorjaar van 1667 werd een en ander ten deele in orde
gebracht maar in Mei was de ketting nog niet aanwezig, waren de branders op de Medway nog slechts voor de helft bijeen en was de toestand
van het fort Sheerness allesbehalve bevredigend. Men rekende er aan het
hof vast op, dat de vredesonderhandelingen te Breda spoedig tot het gewenschte doel zouden leiden, daar men bereid was om, bij de onder het
yolk in Engeland heerschende vredelievende stemming, veel toe to geven en
de wensch naar vrede ook in de Republiek algemeen scheen.
Daar was men evenwel den geheelen winter door druk bezig geweest
aan het uitrusten van een nog aanzienlijker vloot dan die van het vorige
jaar, hopend wrack te kunnen nemen voor den aanval op het Vlie door een
groote onderneming op de Engelsche kusten — als het kon in samenwerking met De Beaufort, die steeds te Brest lag — ten erode zoo voordeelig
mogelijk vrede te kunnen sluiten, nu de loop der reeds begonnen onderhandelingen zich aanvankelijk gunstig liet aanzien. In October 1666 overlegde
De Witt reeds met den Franschen gezant D'Estrades over die samenwerking met De Beaufort en hoopte hij eindelijk het plan tegen „de rivier
van Londen" in het voorjaar tot uitvoering te brengen 86). Er werd in November 1666 door de Admiraliteiten voorgesteld en door de Staten-Generaal
besloten om ditmaal 72 linieschepen, 12 fregatten en 12 galjoten uit te rusten met een reserve van i8 linieschepen voor het geval na een verloren slag
of na zware verliezen versterking noodig zou zijn, en daarvoor 12 millioen
600.000 gulden te besteden. In het voorjaar werd, onder leiding weder
van De Ruyter en De Witt, hard gewerkt, vooral in Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen. De Ruyter kwam, schoon de koorts hem nog telkens
weder hinderde 87), herhaaldelijk naar Den Haag en naar de havens om
te overleggen met den raadpensionaris, met de Admiraliteiten en de gedeputeerden der Staten en de reeds gereedzijnde schepen allengs voor Texel en
Goeree te verzamelen. De Fransche regeering beloofde, behalve de vloot
bij Brest, die op 56 schepen werd gesteld, onder De Beaufort en den ervaren zeeman Du Quesne, nog II schepen, die te Amsterdam en elders voor hare
rekening gebouwd werden en dadelijk na hunne voltooiing bij De Ruyter's
vloot zouden worden gevoegd. De beide vloten zouden zich dan in den
18
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mond van het Kanaal bij Calais vereenigen tot een geduchte macht. De Ruyter zou het bevel over het geheel voeren. Wat dit laatste punt en het wederzijdsch strijken van de vlag bij de gehoopte vereeniging betreft, had Lodewijk XIV zich ook ditmaal ten slotte nedergelegd bij den wensch der Staten.
De Ruyter ging 20 April 1667, met zijn vrouw en zijn zoon Engel, uit
Rotterdam op een heerenjacht binnendoor naar Hellevoetsluis en scheepte
zich den volgenden dag weder in op de Zeven Provincien 88) . 8 Mei begaf hij
zich met alle in de Maas uitgeruste schepen naar Goeree, waar ook de Zeeuwen zouden komen, om dan gezamenlijk naar Texel te zeilen. Daar zouden
de Amsterdamsche schepen en die van het Noorderkwartier benevens de
Friesche samenkomen en dus het algemeene rendez-vous zijn. Hij werd
echter van eind April tot einde Mei nog steeds door koortsen gekweld, wat
nog eenig oponthoud gaf, zoodat men eerst 27 Mei uit Goeree Tangs de kust
naar Texel kon zeilen ; hij kwam daar 3 Juni met de schepen uit de Maas
aan en vond er die uit Amsterdam en uit het Noorderkwartier. Daar verscheen weldra ook Van Ghent, die met 20 schepen en eenige branders 15o
koopvaarders naar Hitland had begeleid en op den terugweg een aanslag
op de rivier van Edinburg had ondernomen, waarbij hij die stad had beschoten en een aanslag op bij Leith liggende oorlogsschepen had gewaagd, die
evenwel was mislukt.
De Ruyter wist toen reeds Tang, dat de Staten hadden besloten (12 Mei)
om opnieuw enkele „cordate ende standvastige" mannen als gedeputeerden en „hoogste autoriteit" op de vloot te zenden, zooals dit de vorige
jaren was geschied. Misschien ook wegens zijn wankele gezondheid, had De
Ruyter zelf reeds begin Mei bij Holland op de benoeming van zulke gevolmachtigden aangedrongen 89). Holland had daartoe ditmaal niet Johan
De Witt aangewezen, die oorspronkelijk dolgraag mede had willen Haan
doch in Den Haag moest blijven wegens de vredesonderhandelingen to Breda
en de juist gerezen moeilijkheden met Frankrijk over den Franschen inval
in de Spaansche Nederlanden. Daarom hadden de Staten zijn broeder Cornelis, den als energiek bekend staanden ruwaard van Putten, benoemd,
„dat my aengenaem was om te hooren", schrijft De Ruyter den 22sten in
zijn joumaal 90). De ruwaard verscheen werkelijk 4 Juni op de Zeven :Provincien ; hij zou weldra, tot verhooging van zijn prestige, voorzien worden
met een garde van 25 „wel bevaren" Dordtsche schippers en zakkendragers.
Eerst den 25sten Juni kwamen die gardes voor Queenborough bij hem aan.
De benoeming van andere gedeputeerden bleef weder uit.
Den 3osten Mei werd in de Secrete Resolutien van de Staten-Generaal
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aangeteekend, dat de Engelschen „jegenwoordich" blijkbaar niet buiten
zouden komen en onze vloot „naer alle apparentie" dientengevolge de zee
zou beheerschen, zoodat het mogelijk zou zijn „eenige desseynen" te „tenteeren" op de Engelsche rivieren, baaien en havens en eilanden, steden of
plaatsen „aen het waste lant" te „attaqueeren". Den gevolmachtigde der
Staten werd aanbevolen om „met alle resoluutheit te willen besoigneren
ende procedeeren" en liever „wat to hasarderen" dan de vloot to laten terugkeeren „sonder yets notabels te affecteeren", opdat de vrede des te spoediger zou worden verkregen. In dit alles valt de hand van JotIan De Witt
gemakkelijk te herkennen.
Enkele dagen na de aankomst van den ruwaard, den 7den Juni, liep
de vloot, nu 45 schepen sterk, uit het zeegat van Texel in zee. Zij zou bij de
Maas of elders een aantal landsoldaten opnemen ten behoeve eener eventueele landing en voorts, volgens het door Johan De Witt zelf opgestelde
plan, onmiddellijk oversteken naar de Theems ten einde — zoo luidde de
zeer geheime, in overleg met De Ruyter vastgestelde last — die rivier in te
zeilen en dan in de „rivier van Rochester", d. i. de Medway, met „gewapend
klein vaartuig" de bij Chatham liggende Engelsche schepen, werven en
magazijnen door een landingsdivisie to doen vernielen 91) . Van dit grootsche
plan zou te Calais en te Boulogne kennis worden gegeven aan de Fransche
gouverneurs, ten einde eventueel met De Beaufort's vloot uit Brest te kunnen samenwerken. Willem van der Zaen de Oude zou als commandeer van
een eskader van 7 schepen de zee verkennen.
De vloot, voorloopig in drie eskaders verdeeld, zeilde dus eerst langs
de Hollandsche kust om de nog verwachte schepen uit Zeeland, Friesland en het Noorderkwartier te kunnen opnemen. Bij den Hoek van Holland kwam Johan De Witt, die zich evenals vroeger tot het laatste toe
groote moeite had gegeven om de vloot te helpen uitrusten 92), den 9den
Juni met zijn vriend Eleman, burgemeester van Leiden, uit Den Briel aan
boord bij De Ruyter. Hij had zijn tot aanmatiging geneigden broeder, die, in
het yolk genot van diens „commandement", in zijn eerste brieven aan de
Staten had geschreven „in singulari numero", dus „ick hebbe goedgevonden
het ancker te doen lichten", enz. nadrukkelijk geraden, om voortaan van
„wij" to spreken, dus ook namens den krijgsraad en den opperbevelhebber,
hetgeen „ontwyffelyck oock voor molester sal worden opgenomen" 93). De
„heer raadpensionaris" had, vooral in den aanvang van zijn loopbaan, ook
wel eens aanleiding gegeven tot dergelijke opmerkingen en de Dordtsche
„regeerende burgemeester" had ze „ontvvyffelyck" ook wel noodig. Wij ver-

276

IN DEN TWEEDEN ENGELSCHEN OORLOG

nemen echter niets van eenige botsing tusschen dezen en De Ruyter, die trouwens altijd grooten eerbied toonde voor de „heeren" Staten en hun vertegenwoordigers, zijn overheden, al mag hij in zichzelf wel eens hebben
gelachen om de met zijn eigen karakter niet overeenkomende praalzucht
en den overmoed van den ruwaard. De verhouding van dezen tot den
militairen chef was dezelfde als die van de gevolmachtigden van het jaar
1665. Bij Cornelis De Witt, als vertegenwoordiger der Staten-Generaal, berustte de opperste macht : buiten hem om kon noch de opperbevelhebber
noch de krijgsraad belangrijke maatregelen nemen, al bleef aan hen, de deskundigen, de militaire leiding, d. i. in het bij zonder de uitvoering dier maatregelen, uitsluitend opgedragen. Gedurende de geheele expeditie heeft
Cornelis De Witt zich, doch altijd in overleg met De Ruyter en diens
krijgsraad, krachtig doen Belden bij het regelen van de bewegingen der
vloot, j a zelfs bij de belangrijkste militaire feiten, zonder dat dit tot moeilijkheden aanleiding gaf.
Er moest eenige dagen worden gewacht op de Noordhollandsche,
Friesche en Zeeuwsche contingenten, die nog altijd niet gereed waren ; de
laatste vooral wegens gebrek aan matrozen maar ook wegens het bedenkelijke voortrukken der Fransche bondgenooten in Vlaanderen, waarover
Zeeland zich ernstig ongerust maakte.
De vloot bestond op den I3den Juni, toen zij al drie dagen op Schooneveld geankerd lag 94), uit 62 groote schepen en fregatten. Zij werd bier opnieuw in drie eskaders verdeeld : het eerste onder De Ruyter met vice-admiraal De Liefde en schout-bij-nacht Jan Van Nes ; het tweede onder luitenant-admiraal Aert Van Nes met vice-admiraal Star en schout-bij-nacht
Willem Van der Zaen ; het derde onder de luitenant-admiraals Van Ghent
en Meppel, de vice-admiraals Sweers en Schram en de schout-bij-nachts
Verburgh en David Vlugh. Verburgh werd nog voor den tocht wegens ziekte vervangen door commandeur Willem Van der Zaen den Jonge 95). De
Friezen, onder den daar tot luitenant-admiraal verheven kolonel der landtroepen Hans Willem Van Aylva, met io oorlogsschepen en eenige branders
en galjoten, zijn eerst den 2isten Juli, de Zeeuwen onder luitenant-admiraal
Banckert eerst nog vier dagen later bij de vloot gekomen en hebben dus
Been aandeel gehad aan het begin der onderneming op de Theems. Nadat
ook zij waren aangekomen, had De Ruyter ten slotte 8o oorlogsschepen
benevens meer dan 20 branders, 3300 kanonnen en 18.5oo matrozen en soldaten onder zijn bevel.
Van Blankenberghe, waar de vloot nog den I4den vertoefde, stak zij,
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zonder verder op de Zeeuwen en de Friezen te wachten, recht over naar
de Engelsche kust Zij zette koers naar Noord-Voorland, waar zij echter
den volgenden dag door een hevigen storm werd overvallen, die vrij wat
schade veroorzaakte en haar uiteendreef, zoodat de schepen, waarop de
„landmilitie" zich beyond, een paar dagen vermist bleven. Eerst den i7den
ankerde de vloot voor het Koningsdiep, nadat de geheime instructie in den
krijgsraad was medegedeeld en in een krijgsraad vroeg in den morgen
van den I8den, in overleg met de landofficieren, was besloten om io a 12
goede, lichte schepen (later gebracht op 17), met 5 jachten, 4 branders
en 10 galjoten onder bevel van Van Ghent, De Liefde en Vlugh, met i000
man landsoldaten onder kolonel Dolman, aanstonds verder de rivier op to
zenden. De rivier toch was blijkens de inlichtingen van loodsen, onder wie
twee naar Holland gevluchte Engelschen, die hun land aldus verrieden,
voor de zware schepen moeilijk to bevaren. De Ruyter zou dus met die schepen in de Middelgronden geankerd blijven om eventueele aanvallen van zee
uit door een uit het Kanaal of uit het Noorden komende Engelsche vloot, te
kunnen verijdelen. Daarenboven zou Schram met 6 schepen en 3 adviesj achten buitengaats de wacht houden en in geval van de komst eener Engelsche
vloot met grof geschut seinen, waarop de aanvallende macht dadelijk uit de
rivier zou moeten terugkeeren. Het was weder Cornelis De Witt, die dit geheele plan 96) tegen de „eenparige adviesen" van de hoofdofficieren, die het
aanvankelijk „impossibel" , zelfs „belachelijk" en vol „perikel" hadden gevonden, met kracht had aanbevolen en doorgezet, zelfs tegen het gevoelen van
den voorzichtigen De Ruyter in, die altijd vreesde voor de plotselinge komst
van een Engelsche vloot uit het Kanaal of het Noorden. En voor die
vrees was inderdaad wel reden, want volgens Pepys 97) hadden Allin voor
Plymouth, Holmes voor Portsmouth, Tyddiman voor Dover en Jeremias
Smyth op de kust van Schotland, welke laatste niet minder dan 18 snelzeilende fregatten te zijner beschikking had, eskaders bijeen, welke, eenmaal vereenigd, werkelijk onze vloot zoo niet in de Theems konden opsluiten dan toch haar ernstige moeilijkheden konden veroorzaken. Vooral voor
Smyth, die toen in de buurt van de Shetland- en de Faroer-eilanden kruiste,
meende De Ruyter te moeten oppassen, want deze was, zooals hij wist, een
uiterst bekwaam en ondernemend vlootvoogd.
Van Ghent ging van zijn admiraalsschip over op het lichte fregat Agatha, waarop ook Cornelis De Witt zich inscheepte „om dese aengenaeme
tocht bij te wonen met syn persoen". Onder de kapiteins van de landsolda,
ten op dezen tocht was Johan De Witte, De Ruyter's schoonzoon. Den
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i9den om II uur begon Van Ghent zijn beroemde expeditie ; hij werd den
volgenden dag nog versterkt met io lichte schepen en 2 branders onder Enno
Doedes Star, die voorloopig echter bij de Nore geposteerd zouden blijven.
De Engelschen, lang in het onzekere omtrent de overigens alom verwachte landing, doch sedert de komst der vloot op hunne kust inderhaast
begonnen met het versterken van de naar hunne meening het meest bedreigde havens, van Harwich tot Plymouth toe, hadden ook op de Theems en
de Medway, onder algemeene leiding van Albemarle en York, spoedig
maatregelen tot afweer getroffen, schepen laten zinken om het vaarwater
te vernauwen, batterijen opgeworpen en met geschut voorzien, troepen ter
verdediging samengetrokken en met name het nog onvoltooide fort Sheerness aan den ingang van de Medway en het kasteel van Upnor sterk bezet.
Het fort stond onder het bevel van den vice-admiraal Sir Edward Spragge.
Ook waren de aanwezige branders in gereedheid gebracht. Maar to midden
van al die haast was de betonning op de rivier nog niet weggenomen, ook
wel doordat de verdedigers daar zelf niet volkomen thuis waren.
Den 'Oen kwam Van Ghent tot bij Holhaven, op weg naar Tilbury
Hope, waar men hoopte een 3o-tal rijkbeladen Barbadosvaarders, die daar
slechts door eenige fregatten beschermd lagen, te kunnen bemachtigen ,
maar de eb en de ongunstige wind noodzaakten hem hier het anker uit te
werpen en den nacht door te brengen, de noodige zorg tegen vijandelijke
branders in acht nemend.
Den volgenden morgen zag hij die koopvaarders niet weer, zelfs
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geen enkel schip. Zij waren de rivier hooger op ingevaren en hij keerde
nu terug naar den mond van de Medway, waar hij tegen den middag, met
den vloed, bij het eiland Sheppey aankwam, vlak voor het nog niet geheel afgebouwde fort Sheerness, dat aanstonds door drie zijner schepen
hevig werd beschoten. Vdar het aanbreken van den volgenden dag, den
2 'sten, landden hier800 soldaten onder kolonel Dolman en namen het door de
bezetting na eenigen tegenstand spoedig als onverdedigbaar verlaten fort in
bezit. Het hier liggende groote fregat de Unity kon aanvankelijk ontsnappen door hooger op te gaan. Een aanzienlijke buit aan geschut, masten,
stengen, rondhout, munitie, teer en pik viel den onzen in harden maar Van.
Ghent waagde het niet met een zoo kleine macht als hij hier bij een had verder het land in te trekker. Men haalde den buit op de schepen en vernielde
grootendeels de versterkingen, daar deze ook volgens de meening der Staatsche officieren onverdedigbaar waren. Het eiland zelf werd, ofschoon men
een oogenblik wel gezind was om wraak to nemen voor het verbranden van
Terschelling, niet verwoest of geplunderd , geen der matrozen — want die
waren zeer tot plundering geneigd — mocht er aan land gaan. Intusschen
waren even vaor dit verbod enkele sloepen met matrozen toch aan land gekomen en deze waren daarbij al dadelijk aan het plunderer en vernielen
getogen, tot ergernis van den ruwaard, die zich verbaasde, dat hij „Jan
Hagel soodanich geconditionneert" moest vinden 98).
Daarna werd, zoodra de vloed opkwam, de staat van zaken op de Medway door twee adviesjachten en eenige booten zorgvuldig onderzocht. Men
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beyond, dat daar inderdaad, naar men reeds uit de verte meende gezien te
hebben, minstens i8 half onttakelde oorlogsschepen lagen. Op bevel van
Albemarle, die zelf naar Chatham was gekomen en hier de leiding in handen
nam, werden zij beschermd door eenige „sinckers" en door den bewusten
ketting over de rivier ; de heerschende paniek belette Albemarle tot zijn spijt
meer te doen. Eenige schepen werden nu door Van Ghent onder bevel van
kapitein Tobiassen afgezonden om de ontdekte vijandelijke vaartuigen zooveel mogelijk te „ruineeren" en te verbranden ; Van Ghent zelf zou hem
den volgenden dag met het geheele eskader komen helpen en De Witt zond
nu ook bericht aan De Ruyter om met het Bros der vloot tot Queenborough de rivier op te zeilen.
Na Schram en den joist aangekomen Aylva met de Friesche schepen
bij zich te hebben ontboden, voldeed De Ruyter „syto" aan deze aanwijzing van den ruwaard, op het gevaar af, dat een of meer zijner groote
schepen aan den grond zouden geraken ; des avonds lag hij, zonder eenige
schade te hebben geleden, bij de „Groote Boey" geankerd. Slechts enkele
zijner schepen liet hij vlak bij de Nore liggen om op een mogelijk uit zee
komenden vijand te letten. Op den 22sten, vroeg in den morgen, kreeg hij
een nieuwen brief van Cornelis De Witt, die tot merkbare teleurstelling van
Van Ghent meende, zegt De Ruyter, „dat sy myn persoen dae• noedich
van doen hadde". De admiraal, ofschoon niet precies onderricht van wat er
gebeurd was, snelde dos haastig in een sloep met Van Nes, Aylva en den
graaf Van Hoorne de Medway op. De een oogenblik aarzelende Van Ghent,
door De Witt krachtig aangespoord, was bij Chatham reeds in voile actie
met den vijand geraakt. De Witt toch hield niet op met energise de onderneming zoo krachtig mogelijk door te zetten en de militaire bevelhebbers tot de uiterste inspanning aan te maven. Den tegenstand, then hij bij
den krijgsraad telkens voor zijn plannen ondervond, weet hij aan de samenstelling van dien raad uit alle kapiteins, onder welke er vele waren, wien
het aan durf scheen te ontbreken, zoodat hij den krijgsraad voortaan liefst
Wilde beperken tot de luitenant-admiraals alleen. De Ruyter was dit wel
met hem eens doch merkte op, dat een zoodanige beperking zou strij den
met de op onze vloten altijd gevolgde gewoonte alsook in het algemeen
met de hem verstrekte instructie 99), waarbij overleg met den gewonen
krijgsraad was aanbevolen.
Albemarle had verscheiden branders en kleine vaartuigen in het toch
reeds nauwe vaarwater laten zinken, even voorbij het kasteel Upnor bij
Gillingham, waar over zeer ondiep water de bewuste ketting toch ,eiridelijk
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was gespannen, verdedigd door de Unity met twee andere fregatten ervoor
en vier groote schepen erachter, benevens twee kleine landbatterijen, van
waar uit dapper met kanon- en musketvuur op de onzen werd geschoten. De aanvallers lieten hunne stukken ook zonder verwijl spelen maar
konden aanvankelijk niet verder komen wegens de welgeslaagde versperring in de toch reeds zoo smalle rivier, die ten gevolge van dit alles slechts
voor een schip tegelijk toegankelijk bleek ; verscheiden van Van Ghent's
vaartuigen geraakten dadelijk aan den grond. De aanvankelijke bezwaren
van De Ruyter en zijn officieren schenen bier gerechtvaardigd te zullen
worden en een oogenblik stond de zaak werkelijk zeer hachelijk. Daarom
had De Witt thans De Ruyter zelf ontboden.
Kapitein Jan Van Brakel, van de Rotterdamsche Admiraliteit, die den
vorigen dag op bevel van De Witt in hechtenis was genomen, omdat hij,
tegen de strenge orders in, een sloep met yolk op Sheppey aan land had
laten gaan, bood thans aan om zijn verzuim goed to maken en met zijn licht
fregat, de Vreede, voorop te zeilen ten einde de zeer nauwe „passage" te
forceeren. Dit werd op aandrang van De Witt door Van Ghent aangenomen. Van Brakel zeilde daarop zonder zelf een schot te lossen, onder voortdurend hevig schieten van de vijandelijke schepen en batterijen tot vlak
v66r den ketting loo) en gaf van nabij de voile laag aan de Unity, het voorste Engelsche schip, een ouden Hollandschen prijs, lien hij aan boord
klampte en zonder veel moeite veroverde.
De Witt spoorde de bevelhebbers der branders aan om even veel „couragie ende moet" te toonen en tegenover de ongunstige adviezen van „een yder"
to laten zien,wat zij vermochten. Zij voldeden „resolutelyck" aan zijn bevelen
en een hunner, Jan Danielsz. Van den Ryn zeilde daarop den ketting stuk en
stak den brand in het groote schip de Mattheus, ook een ouden Hollandschen
prijs; anderen beweren, dat het de matrozen van Vlugh waren, die den op
vlotten sterk bevestigden ketting aan wal losmaakten door een ijzeren bout
te breken, wat ook na het stukzeilen heeft kunnen geschieden. De Ruyter,
die er toen nog niet bij was, schrijft alleen : „wij braken de boom en vlotten".
Een tweede brander trachtte de Carolus Quintus, eveneens een ouden
Hollandschen prijs, te verbranden maar werd in den grond geschoten en
zonk vaar het genoemde schip, dat evenwel door een derden brander of
door Van Brakel zelf in brand werd gestoken en langzaam bleef branden.
De Monmouth ontsnapte aan dit lot door nog joist bijtijds de rivier op te
zeilen. De St. Mary daarentegen werd genomen maar door een misverstand
in brand gestoken. De Royal Charles, een van de grootste Engelsche oor18•
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logsschepen, eertijds door York en Albemarle als admiraalsschip gebruikt,
maar dat van zijn zoo stukken er thans slechts 23 voerde, werd „sonder
volck gelaeten", dat in het water sprong en naar wal zwom. Het ka:pitale
schip werd door sloepen van Tobiassen en De Liefde bemachtigd, evenals het Slot van Honingen, ook al een ouden Hollandschen prijs, en de
Royal Prince. Albemarle had op het punt gestaan om met een aantal vrijwilligers zijn geliefd schip te verdedigen en er mede te gronde te gaan, aleer
de vijand het wegvoerde ; maar hij moest tandenknarsend dit hopelooze
voornemen opgeven. Nog 5 branders werden nu van Queenborough ontboden, doch, terwijl men zich gereedmaakte om vier verderop gelegen groote Engelsche schepen aan te vallen, verliep het getij en daarmede de gelegenheid om de behaalde voordeelen voort te zetten.
De Ruyter, die, met zijn sloep ondanks alle moeite slechts langzaam
vooruitkomend, eerst te midden van dezen strijd op de Agatha was gekomen na het nemen van de Royal Charles 119, en De Witt, die met Van
Ghent de leiding had gehad in de eerste phase van den schitterenden tocht,
wenschten op de veroverde Unity (de Jonathan noemen de onzen het),
Van Brakel geluk met diens werk en sliepen lien nacht ter plaatse op de
Bescherming, het schip van Tobiassen, na op de Royal Charles zelf samen
het bericht van het behaalde succes voor de Staten te hebben opgesteld.
Van den volgenden lag (23 Juni) of had De Ruyter de leiding. Om
uur kwamen de uit Queenborough ontboden branders aanzeilen bij de
„passage", waar van het nog in Engelsche harden zijnde kasteel Upnor op
den tegenoverliggenden never thans met intusschen door Albemarle aangevoerd zwaar en licht geschut heftig op het eskader van Van Ghent werd
geschoten. Albemarle had echter bij dit alles de grootste moeite om zijn
over wanbetaling ontstemde werklieden aan den arbeid te krijgen, zoodat
de verdediging ook bier veel te wenschen overliet.
Zeven Staatsche fregatten en de branders kregen nu in last om aanstonds tot de droogten van Upnor door te dringen en ook de hoogerop liggende groote schepen te vernielen. De fregatten vielen, door stil water be-.
gunstigd, met hun geschut het kasteel aan ten erode den branders gelegenheid te geven om door te zeilen naar de andere groote Engelsche schepen,
van welke eenige door den vijand zelf ijlings in den grond werden gehakt
maar niet zoo diep zonken, dat zij geheel aan het vuur der branders konden ontsnappen. De Ruyter sprong, door De Witt gevolgd, in een sloep en
leidde zelf een der branders naar drie dozer schepen, die binnen het uur
verbrand werden : de Royal James, de Loyal London en de Royal Oak, ter-
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wijl de hertog van York en Albemarle van den oever de vernieling moesten
aanzien.
Het plan om de rivier nog verder op to zeilen en ook de andere, thans bij
Rochester geankerde schepen te vernielen, moest echter wegens de ondiepten en het verloopende getij benevens het groote aantal wrakken in het vaarwater worden opgegeven en men besloot, na in den avond aan land bij
Chatham, waar belangrijke werven lagen, nog allerlei magazijnen to hebben
vernield en verbrand, lien nacht hier uit te rusten en vervolgens den terugtocht aan te nemen. De Royal Charles en de Unity zouden in triomf naar
het vaderland worden medegevoerd. Zes groote Engelsche schepen waren
verbrand, terwijl een n-tal groote en kleine vaartuigen met eenige branders door den vijand zelf tot zinken waren gebracht 1°2). De schade mocht
worden berekend op een paar honderdduizend ponden en den onzen had
de tocht een verlies van niet meer dan 3o man en een paar branders gekost.
In den middag van den 24sten keerden De Ruyter en De Witt in hun
sloep langs de Medway naar Queenborough terug ; zij kwamen des avonds
daar weder op de Zeven Provincien aan boord, De Witt thans luisterrijk
door zijn juist aangekomen garde ontvangen. Het eskader van Van Ghent
voegde zich aan den mond van de Medway weder bij de vloot, die nu met
de eb langzaam naar de Nore terugdreef, aan den oever uit vrees voor een
landing door wel 12.000 man Engelsche troepen gevolgd.
Diep was in Engeland de indruk van deze stoute onderneming, die de
bewondering ook van den deskundigen Pepys had opgewekt wegens de
voorzichtige wijsheid, den moed, de kracht der onzen en de kennis van het
vaarwater, die de aanvallers hadden getoond bij een wapenfeit, zooals, zegt
hij, „door ons zelven nooit is, j a nooit zou kunnen worden ondemomen" 1°3).
Londen verkeerde eenige dagen lang in angst voor een aanval, de banken
staakten de betalingen en vele inwoners maakten zich gereed tot de vlucht
uit de stad, daar, naar men vreesde, De Ruyter, hoewel thans op de Theems
teruggekeerd, toch nog — wat lang niet onmogelijk scheen — met eenige
lichte fregatten langs Gravesend ten minste tot Woolwich zou doordringen
en de groote werven, het welvoorziene arsenaal en de magazijnen benevens
de daar nog liggende schepen in brand zou steken, j a Londen zelf zou bezetten. Maar de voorzichtige Hollandsche admiraal waagde het niet om
het hem onvolledig bekende vaarwater nog verderop to volgen en de andere
hoofdofficieren waren het daarmede ten voile eens, wat Johan De Witt,
die bij de ontvangst der berichten omtrent het reeds gedane werk gehoopt
had, dat daarna nog meer gebeurd zou zijn 104), zeer teleurstelde. De raad-
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pensionaris ging zelfs zoo ver, dat hij in een brief aan zijn broeder, wiens
beleid hij overigens prees, de hoofdofficieren op de vloot beschuldigde van
„confuusheyt" en „irresolutheyt", terwijl zij nu toch wel hadden gezien en
ondervonden, dat wat zij zoo lang en zoo dikwijls „impossibel" geoo•deeld
hadden — het inzeilen van het Koningsdiep — „soo gansch facil" gebleken was, zoodat zij nu wel „wat meerder treck ende appetyt" hadden kunnen krijgen „om te tenteeren andere saecken, alhoewel die haer mede wat
difficil toeschynen".
De indruk der successen, op den „hoogmoedigen" vijand behaald, was
ook in de Republiek groot geweest. Algemeen vreugdebetoon heerschte in

den lande, een openbare dank- en bededag werd door de Staten tegen 6 juli
uitgeschreven en op den avond van lien dag werden overal in stad en land
met teertonnen en fakkels „solemneele" vreugdevuren ontstoken, terwijl
dichters en rijmelaars hun best deden om aan de algemeene voldoening
woorden te geven. Vondel dichtte zijn „Zegevier" en bezong den „Zeeleeuw
op den Teems" ; Antonides van der Goes gaf zijn „Teems in brant" ; Oudaen
zijn „Brittonische Vernedering onder het Hooge Staats-gezagh" van Cornelis de Witt. „Ruiter, Gent en Ruwaert Wit" werden alom geprezen als
„het rechte pit van 's Lants adel". De aankomst, onder leiding van Van
Brakel, van de Royal Charles en de Jonathan bij Goeree en de Maas, waarheen duizenden stroomden om deze zegeteekenen te bezien, wekte warme
geestdrift. Van de Staten-Generaal hadden de leiders al dadelijk hoogge-
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stemde brieven van dankbaarheid ontvangen. De vereering door de Staten.
van Holland van prachtig bewerkte gouden bekers aan de drie „zeehoofden", niet tot „recompense" maar als een „gedenkteeken" en in hun familie
te bewaren voor de „posteriteyt" — het waren altezamen bewijzen van
dankbaarheid voor wat zij hadden verricht.
Te Breda toonden de Engelsche gevolmachtigden, hoewel schijnbaar
verontwaardigd over dezen aanval tijdens de onderhandelingen over den
vrede, sedert dien gunstiger gezindheid om die onderhandelingen verder
vooruit te brengen door veel aan onze onderhandelaars toe te geven.

VII. Harwich en het Kanaal. Vrede van Breda
Juli—October 1667
L had de vloot zich naar den mond van de Theems teruggetrokken, Johan De Witt achtte het hoogst wenschelijk om, bij het reeds
verkregene niet to blijven. Hij verkreeg den 4den Juli van de Staten
de machtiging tot een missive aan de leiders van de vloot om zich
niet te vergenoegen met de voorgenomen blokkade van de rivier doch opnieuw een poging te wagen, hetzij op de Theems zelf of bij Harwich of wel
een ander punt op de Engelsche kust. De versterking der vloot met het eindelijk gereedgekomen en met haar vereenigde Zeeuwsche eskader onder
Banckert (25 Juli) gaf daartoe ook aanleiding. Ten einde Cornelis De Witt,
die zelf ten zeerste tot iets dergelijks geneigd was, te steunen tegenover de
volgens Johan nog steeds al te groote voorzichtigheid der hoofdofficieren
en het aanvankelijk daarmede overeenstemmende advies van den vlootvoogd zelven, werd den 4den Juli aan De Ruyter door de Staten een krachtige missive gezonden om thans nog meer te ondernemen en de Theems
tot Gravesend of, zoo mogelijk, nog verder opnieuw op te zeilen of, als de
krijgsraad ertegen bleef, met de vloot zelve niet verder te gaan dan de
„Middelgronden" maar ten minste met fregatten, branders en „kleyn vaartuygh" iets van dien aard to verrichten en in ieder geval in „actie" to blijven.
Inderdaad waren reeds op den 23sten Juni 450 soldaten onder luiteriant-kolonel Palm weder op het eiland Sheppey geland en hadden bier
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schapen en kippen voor de vloot gerequireerd met streng verbod eater
van plundering, waarvoor evenwel toch weder eenige matrozen moesten
worden gestraft. Het denkbeeld van Cornelis De Witt, door Van Ghent uitvoerbaar geacht, om het fort Sheerness, dat men gemakkelijk kon bereiken,
alsnog te versterken en het eiland Sheppey met een voldoende macht te bezetten ten einde het geheele omliggende land onder „contributie" te stel.len,
moest op eenparig advies van de hoofdofficieren als te gevaarlijk worden
opgegeven 1°5).
Den 28sten waren door De Ruyter drie eskaders uitgezonden : het eene
onder Van Ghent opnieuw naar de Shetland- en Faroer-eilanden om er de
Oost-Indische retourvloot op te wachten, ze naar het vaderland te geleiden
en te beschermen tegen kapers en tegen de fregatten van Smyth ; het tweede
onder vice-admiraal Cornelis Evertsen den Jonge en Star op een kruistocht
tusschen Harwich en de Hoofden ; het derde onder Van der Zaen den Oude
om de kust tusschen Harwich en het Koningsdiep te verkennen en te blokkeeren. De Ruyter zelf bleef met 38 schepen, 4 branders en eenige galj oten nog bij de Nore liggen om in ieder geval de blokkade van de Theems
nog eenigen tijd voort te zetten ; hij verdeelde die macht weder in drie eskaders. Na de ontvangst van den dringenden brief van 4 Juli en nadat op
den bovenvermelden bededag ook op de vloot een dergelijke betooging was
gehouden en de kanonnen tot viering van de zege zich op de Middelgronden
duchtig hadden laten hooren, zeilde De Ruyter met de 30 oorlogsschepen,
die hij ten slotte nog bij zich had, nadat alle eskaders waren vertrokken en
nog enkele schepen in zee waren gezonden, den Eden weder de rivier op tot
Sheerness, waar men des avonds opnieuw ankerde.
Dit besluit was den vorigen middag, toen de luitenant-admiraals toevallig bij De Witt aten, genomen onder den indruk van den scherpen brief
der Staten 106). Doch de krijgsraad had reeds van te voren besloten, aan de
Staten een brief te richten, waarbij hij nogmaals aantoonde, dat de vij and
nog altijd 26 schepen in of bij het Kanaal en een ander vrij sterk eskader in het Noorden had, wat een ernstig gevaar bleef opleveren voor de
thans zeer verkleinde hoofdmacht ; dat de gronden en droogten van de
rivier de Theems voor zulke groote schepen zeer gevaarlijk waren gebleken
en dat, als de Staten bij hun gevoelen bleven, de vloot van het vaderland
uit met oorlogsschepen en branders aanzienlijk zou moeten worden versterkt om verder iets te kunnen uitrichten en tegelijk den uit het Kanaal
verwachten vijand te kunnen weerstaan. Ook de door de Staten aanbevolen waste bezetting van Sheerness met een garnizoen van een paar duizend
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man, hoewel door Cornelis De Witt weder krachtig verdedigd, vond in den
krijgsraad geen goedkeuring. Maar ten slotte had men toch het bevel om de
Theems weder op to zeilen „met Beene de minste hesitatie" opgevolgd.
Nogmaals werden nu in den avond van den Eden Juli. bij Sheerness een
paar op de rivier bekende Hollandsche schippers geraadpleegd, die echter
wederom als hun meening te kennen gaven, dat voor schepen van deze
grootte de rivier niet bevaarbaar was dan tot hoogstens een kanonschot
voorbij Gravesend. Nadat men van den bevelhebber van een klein eskaderdat onder Bourgondische vlag, die der Zuidelijke Nederlanden, uit Londen de
rivier kwam afzakken om 56o pas voor Spanje gelichte Engelsche soldaten
naar het door de Franschen aangevallen Vlaanderen te brengen — had
vernomen, hoe de Engelschen weder door het laten zinken van schepen in
de rivier het geheele vaarwater hadden vernauwd en thans de oevers met
geschut en manschap sterk hadden voorzien, werd besloten wederom alleen een eskader van lichte schepen verder te laten gaan. Dit eskader, ditmaal van 14 schepen en 2 branders onder bevel van Banckert, zeilde den
volgenden morgen inderdaad door tot bij Gravesend, toch ten slotte gevolgd door de geheele vloot onder De Witt en De Ruyter, die bij Tilbury
Hope ankerden en dan bij Banckert aan boord overlegden, wat er gedaan
kon worden ; want er lagen daar geen Engelsche schepen meer, anderhalve
mijl hooger op kon men echter nog 5 koningsschepen en 5 branders ontdekken. Terwijl men overlegde, kwam uit Londen de Spaansche edelman don
Bernardo de Salinas, belast met de werving van Engelsche soldaten ten behoeve van Spanje, De Ruyter bedanken voor het doorlaten der „Bourgondische" schepen. Hij en zijn gevolg bevestigden ten yolk de berichten van
den Vlaamschen kapitein van den vorigen dag omtrent het vaarwater,
zoodat men besloot — ook Cornelis De Witt erkende thans de noodzakelijkheid ervan — tot den definitieven terugtocht langs Queenborough naar
de Nore en zich voorloopig te bepalen tot de blokkade van de Theems. Daar
ontmoette men den 8sten Evertsen met zijn kruiserseskader, dat echter
aanstonds weder werd uitgezonden om met Star de „rivier van Harwich",
de Stour, te blokkeeren. De Ruyter en Van Nes posteerden zich met hun
eigen eskaders voorloopig bij de Nore midden op de Theems, oostelijk van
dat van Meppel, westelijk van Banckert en Aylva.
Terwijl de vloot daar lag, voegde zich de graaf van Hoorne, met zijn
regiment landsoldaten bij haar, weder ten behoeve van een eventueele landing uit Holland overgekomen. Deze versterking gaf aanleiding tot het besluit van den krijgsraad om nu werkelijk iets, zoo niet tegen de Theems,
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dan toch tegen Harwich te ondernemen en aldus ten slotte to voldoen aan
den ernstigen wensch van de Staten en Johan De Witt. Het was alsof De
Ruyter reeds kennis droeg van het ongenadige schrijven van den raadpensionaris aan hem van den 9den 107), waarbij deze met erkenning van de
oude „vrientschap" den admiraal de les las over den brief van den krijgsraad van den Eden, „die de beste stichtinge niet gegeven heeft", omdat daaruit scheen te -blijken — wat intusschen niet het geval was, gelijk wij zagen
— dat de dringende missive der Staten „soude blyven buyten executie, totdat UwEd. van hier nader ordre toegecomen soude syn". De Witt geeft
toe, dat alleen zij, „die in de vlote present syn", over de „toevallen" kunnen oordeelen en dat men in Den Haag „maer particuliere consideratie"
kan hebben, „die wy altyts subject laeten derselver absolute ende volcomene dispositie", zooals ook in De Ruyter's commissie stond to lezen. Maar
hij laat uitdrukkelijk uitkomen, dat sedert 25 of 26 Juni geen „actie off
entreprise" meer had plaats gehad, dat de goede gelegenheid door dit ongewenschte „dilay" was verzuimd, maar dat nu verwacht mocht worden,
dat „sonder versuym" gehandeld werd volgens de bedoeling van de aanschrijvingen der Staten van 3 en 4 Juli. „Het is ende blyft de constante opinie van Hare Hoog Mogenden, dat 's Landts vlote ende de militie daerby
wesende in continueele actie ende werckinge moet worden gehouden." Ook
zijn broeder Cornelis kreeg met dezelfde post de vermaning, dat deze zich
den gevolmachtigde van de Staten moest toonen en zijn gevoelen beter :moest
handhaven tegenover den krijgsraad, welks „ongepaste" brief omtrent
de onmogelijkheid van wat door de Staten werd verlangd „alhier gansch
vremt is overgecomen". Jets dergelijks zou, naar de raadpensionaris hoopt,
niet meer gebeuren ; de krijgsraad zou voortaan „syn recours niet meer herwaerts" mogen nemen, zich daarentegen geheel naar Cornelis' eigen orders
moeten gedragen en „van hier geen ordres" meer „staen te versoec:ken",
als die eenmaal gegeven zijn, want op die manier gaan „alle goede occasien
verloren" 108).
De tocht van de vloot naar Harwich (io-12 Juli), als gevolg van deze
vermaningen ondernomen, heeft evenwel weinig succes gehad. Het plan was
om aldaar het fort Orfordness op Landguard Point te veroveren en de in
de rivieren de Stour en de Orwell liggende schepen te vernielen, in ieder
geval de omgeving van Harwich en Ipswich te verontrusten. De jonge
Evertsen en Jan Van Nes zouden met 14 schepen en 2 branders vooruitzeilen en het fort hevig beschieten om de landing te steunen. Maar die beide
vlootvoogden werden aanvankelijk door den wind in dit plan verhinderd.
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Eerst den I2den is de landing nabij Felixstowe ondernomen en werd het fort
Landguard door de soldaten en het scheepsgeschut werkelijk aangevallen
ten einde na de verovering ervan landwaarts in te trekken, terwijl de schepen van Jan van Nes de baai van Harwich binnen zouden dringen 109).
De Ruyter, die zich bij het begin van het gevecht in een sloep naar de
schepen van Evertsen en Van Nes had begeven en daar door de Engelschen
heftig was beschoten, en De Witt gingen weder in een sloep aan wal ; maar
het fort verdedigde zich zoo goed, dat de met handgranaten en stormladders ertegen optrekkende matrozen en soldaten, 15oo man sterk, aangevoerd door den graaf Van Hoorne en door kolonel Dolman, na een uur in
paniek geraakten en De Ruyter en De Witt, die om bij de hand te zijn het
voetvolk op een musketschot afstand volgden, tegenover de opkomende
landmilitie van Suffolk het bevel moesten geven tot den terugtocht, die
in goede orde plaats vond met een verlies van 7 dooden en 34 gekwetsten 11°) . Den volgenden dag werd de aanval herhaald, ditmaal op Hollesleybay („Osleybaai") maar met Been beteren uitslag, waarna de zaak geheel
werd opgegeven. Van der Zaen bleef nog met 8 schepen voor Harwich
liggen om die haven te blokkeeren en het oog te houden op een mogelijk
uit het Noorden komend Engelsch eskader. Het Bros der vloot kwam den
I4den weder voor de Theems terug, terwijl Evertsen en Star met hunne
eskaders bij Noord-Voorland post vatten om te waken tegen naderende
Engelsche eskaders.
her werd van de Staten bericht ontvangen, dat te Breda de vrede binnenkort zou worden gesloten ; den volgenden dag echter kwam het bevel
om voorloopig nog voort te gaan met den vijand afbreuk to doen, totdat die
vrede, waaraan ten slotte alleen de nog betwijfelde „approbatie" der Engelsche regeering ontbrak, een feit zou zijn.
Reeds dadelijk na de laatste onderneming op de Theems was, behalve
aan Harwich, aan allerlei landingsplannen op de Engelsche kust gedacht.
Ook in Engeland werd ernstig voor een "invasie" op de kust, waar dan ook,
gevreesd. De havens in het Kanaal en aan de Oostkust tot Schotland toe
werden inderhaast zoo goed mogelijk in staat van verdediging gebracht,
daar men in groote onzekerheid verkeerde, waar De Ruyter de verwachte
landing zou doen plaats hebben. Het Parlement werd bijeengeroepen ; een
dringend beroep op de vaderlandsliefde van adel, geestelijkheid en burgerij
werd gedaan. De meest onrustbarende berichten omtrent de Staatsche plannen en bewegingen deden de ronde. Die op Portsmouth, Plymouth, Wight of
Guernsey werden door De Ruyter ten eenenmale afgekeurd als zijnde de
19
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bedoelde havens, die hij vanouds goed kende, "imprenabel ofte inaccessibel" 111 ) ; die op Edinburg achtte hij zelfs "belachelyk ende voor een folk",
evenals die op Newcastle en zijn kolenschepen, die veelal als branders werden gebruikt. Misschien — meende hij — zou het mogelijk zijn aan het
Kanaal eenige kleinere plaatsen te bemachtigen en van daar uit het omliggende land „li.a.telyk te branden ende te spolieeren". Dit evenwel achtte
Cornelis De Witt "ondienstich", omdat het de Engelsche "gemeente", die
zeer tevreden was over onze op dezen tocht totnogtoe tegenover de bevolking getoonde "civiliteyt", in een ongunstige stemming zou kunnen brengen, terwijl zij thans uiterst vredelievend gestemd was en bij Koning en
regeering op spoedig afsluiten der onderhandelingen te Breda aandrong.
Ook Johan De Witt schreef een paar dagen later aan zijn broeder, dat zulk
een forsch optreden "ondienstich ende oock wat onchristelyck" moest
heeten 112).
Het eindbesluit was, dat men Jan Van Nes met 29 schepen, 3 adviesjachten en 5 galjoten voor de Theems zou laten en Star voor Noord-Voorland. Met het overige deel der vloot, 26 schepen, 3 adviesjachten en 2 branders, zou De Ruyter zelf "op ander desseyn" het Kanaal binnenloopen om
er "continueele actie" te voeren, zooveel mogelijk oorlogsschepen en koopvaarders te bemachtigen en de Engelsche havens en kusten te bed.reigen
ten einde door den daar ontstanen schrik den vrede of te dwingen.
Langs Noord-Voorland, waar — het was op een Zondag — in emstige
stemming wegens deze overleggingen, het 14 dagen uitgestelde Avondmaal
op de Zeven Provincien werd gehouden, en langs Dover gingen De Ruyter
en De Witt thans onder de "hoofdvlagge" dicht langs de Engelsche kust,
waar alles in rep en roer was, den 'Oen het Kanaal in. Men vema ► daar,
dat een uitzeilende Engelsche Barbadosvloot, 44 schepen sterk, langs de
Needles aan den westkant van Wight was binnengeloopen. Evertsen en Van.
der Zaen werden nu met een sterk eskader, bijna de helft van de vloot, vooruitgezonden om de haven van Portsmouth en de omgeving van Wight te
verkennen. Daar was echter geen enkele koopvaarder to ontdekken, wel 14
of 15 oorlogsschepen, die men echter wegens de afdoende versterking van
de genoemde haven en den nauwen toegang daarvan ongemoeid moest
laten. Een landing op Wight werd overwogen maar op advies der landofficieren nagelaten. De Ruyter besloot toen, de Barbadosvloot in de buurt
van Plymouth te gaan zoeken ; maar ook daar zag men den 25sten geen
koopvaarders. Van een Engelschen visscher vemam men echter, dat ongeveer
40 Engelsche Straatvaarders, met rijke lading op weg naar huffs, een week
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to voren Plymouth waren gepasseerd en nu denkelijk in de haven van Dartmouth lagen. Den 28sten kwam men daarom voor Dartmouth maar vond ook
die haven door twee sterke, goed bewapende forten en een zwaren ketting
beschermd, terwijl het binnendringen in de baai toch al zeer bezwaarlijk en
op de bergen vrij wat voetvolk en ruiterij to zien was, zoodat de voorgenomen
landing hier al te gevaarlijk zou zijn ; zij werd dus afgelast.
De vloot dreef dien middag met den vloed noordwaarts of naar de
mime Tor- Bay. Daar gekomen, besloot De Ruyter, ofschoon in deze dagen
weder met heftige anderdaagsche koortsen geplaagd 113), persoonlijk met 3
fregatten, 3 galjoten en 6 sloepen een aanval op de haven van Torquay te
doen. In den avond van den 23sten ging hij met dit eskadertje om io uur
onder zeil en kwam, door windstilte genoodzaakt om de schepen verder voort
te roeien, voor het hoofd van de haven. Van alle zijden zag men vuren op
de kust tot waarschuwing van de kustbevolking. Tegen middernacht geankerd, begon de admiraal bij het "lemieren" van den volgenden dag den aanval met de sloepen, die werkelijk het havengat inzeilden en onder hevig
musketvuur van den wal twee daar liggende ledige koopvaarders in brand
staken. Ook Cornelis De Witt liet zich nu in een sloep naar het tooneel van
den strijd roeien ten erode de situatie te bezichtigen. Onder hevig vuur en
daverend rumoer van alle kanten tusschen de hooge rotsen vluchtte de
voor een landing bevreesde bevolking van het toenmalige visschersdorpje
de bergen op. Ook in deze baai lagen de gezochte schepen echter niet en De
Ruyter liet het plaatsje verder ongemoeid, zich bepalend tot het innemen
van eenigen leeftocht, bier en water, waaraan men gebrek begon te krijgen,
waama de vloot weder werd opgezocht.
Overal zoekend naar de gemelde koopvaarders en de kust voortdurend
verontrustend, wat van de Scilly's tot de Hoofden een hevige paniek veroorzaakte, omdat de Staatsche vloot nu hier dan daar onverwachts opdook,
zeilde De Ruyter, die dringend gebrek aan victalie, vooral aan bier en
water had, terug en kwam 3 Augustus voor de Somme aan de Fransche
kust, waar hij wegens windstilte ankerde. Bij Bevesier (Beachy Head) vond
hij den 5den een door Van Nes gezonden klein eskader van 8 schepen onder
kapitein Swart, die 8 branders en 12 uit het vaderland gezonden victalieschepen bij zich had en den reeds ouden last van Hare Hoog Mogenden
medebracht om nog eenigen tijd in het Kanaal to blijven kruisen, daar men
meende te weten, dat Smyth in den Atlantischen Oceaan bij den uitgang
van het Kanaal op Staatsche koopvaarders loerde, en de vrede nog altijd
niet definitief was gesloten.
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De Ruyter zeilde dus opnieuw het Kanaal westelijk in, thans met 32 oorlogsschepen, 7 adviesjachten, de 12 victalieschepen en 12 branders — alles
weder verdeeld in drie eskaders onder De Ruyter, Banckert en Aylva, die,
met elkander voeling houdend, toch afzonderlijk ageerden. Met het zijne
bij Plymouth komende, zag De Ruyter den ioden Augustus plotseling een
paar Engelsche edellieden en kolonels uit de haven naderen in een sloep
met de witte vlag. Zij berichtten, dat de vrede nu werkelijk was gesloten,
doch er was nog geen officieel bericht van de Staten zelf en de vloot zeilde
dus — na een gastvrij onthaal der Engelsche heeren in De Ruyter's kajuit en
het lossen van eereschoten ter eere van den Koning, de Staten en den vrede,
welke schoten later van den wal werden beantwoord — door naar Falmouth
en de Sorrels of Scilly-eilanden, die men volgens pas ontvangen last der Staten moest aandoen om er naar Smyth en diens eskader een onderzoek in te
stellen. De Ruyter zeilde voorbij kaap Lizard naar Landsend en nam daar
nog een enkelen prijs. Smyth echter lag volgens de berichten der Engelsche
heeren met 3o schepen rustig in de baai van Kinsale in Ierland. Alles scheen
dus op vrede te wijzen en van Plymouth uit werden als tegenbeleefdheid
door een der vermelde edellieden enkele ververschingen gebracht, die dankbaar werden aangenomen. Maar men had op de vloot nog altijd geen officieeel bericht van het sluiten van den vrede.
Men hoorde bij Plymouth, dat Van Nes op bevel der Staten den 2den
Augustus met eenige lichte schepen nogmaals de Theems tot Gravesend
was opgezeild 114) en dat daar zijn branders tegen Engelsche branders
een hevig gevecht hadden geleverd, waarbij van beide zijden verscheidene
schepen verloren waren gegaan en waarna op de rivier met Engelsche
fregatten was gestreden ; vervolgens had een Engelsche vloot van 21 zeilen,
van Harwich uit, Van Nes niet ver van Sheerness, dat weder door prins
Robert was bezet, aangevallen maar was afgeslagen en naar Harwich teruggekeerd. Van Nes zelf was sedert met zijn eskader den 22sten naar het vaderland teruggekeerd en ook Van Ghent met het zijne was reeds binnengevallen.
Nog een paar woken lang heeft De Ruyter's vloot in het Weston van
het Kanaal gekruist zonder veel bijzonders te beleven en zonder eenigen
aanval te doen op kleine kustplaatsen, waarvoor de landsoldaten te zwak
in getal en de matrozen te weinig gedisciplineerd werden geacht, terwijl de
vijand overal op zijn hoede was 115). In den nacht van 12 op 13 Augustus
werd eindelijk bericht ontvangen, dat de vrede werkelijk was gesloten. In
het vredesverdrag was, met het oog op de moeilijkheid van tijdige waarschuwing der in zee zijnde schepen, echter bepaald (art. 7), dat de vijande-
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lijkheden in het Kanaal en de Noordzee eerst 5 September zouden eindigen
maar die buiten het Kanaal tot St. Vincent (Portugal) eerst 5 October, van
daar tot de Linie eerst 2 November en elders in wereld zelfs eerst 24 April
van het volgende jaar.
De Ruyter deed daarom den i5den Augustus nogmaals een verkenning
naar de Scilly-eilanden. Een poging om alsnog een aantal uit Virginie gekomen rijkbeladen schepen in de nabijgelegen baai van Fowey to veroveren
(25 Augustus) moest worden opgegeven, nadat De Ruyter en De Witt door
een gevaarlijke verkenning in een galjoot zich persoonlijk van de ligging
dezer ondiepe en nauwe baai hadden overtuigd. De vloot bleef zoo steeds
kruisen in de buurt van de kapen Lizard en Landsend, totdat zij bij Mounts
Bay den 3isten eindelijk officieel en volledig bericht kreeg van het sluiten
van den vrede op 24 Augustus.
Thans kon men eindelijk naar huis gaan. De Ruyter ontving door eenige
uit Brest en het vaderland afgezonden fluiten wederom wat victalie benevens berichten omtrent de Fransche vloot, die nog altijd wachtte op een
bevel des Konings om zich met die van De Ruyter te vereenigen. Dat was
nu volstrekt onnoodig geworden, want De Ruyter maakte zich gereed tot
de thuisvaart. Het Kanaal was zoo veilig als de Zuiderzee, schreef men.
De Witt verliet, na verkregen verlof van de Staten en na een hartelijk
afscheid van de bevelhebbers, daarom den 8sten bij Beachy Head de vloot,
die, hoopte men, nu ook voorgoed huiswaarts zou mogen gaan, welk vooruitzicht met groot vreugdebetoon werd gevierd. Maar zoo ver was het inderdaad nog niet. Op last der Staten is de vloot, na opnieuw van levensmiddelen
te zijn voorzien, in verband met de bepalingen van artikel 7 van het verdrag weder naar kaap Lizard teruggekeerd om de voor het ophouden der
vijandelijkheden verwachte rijke Engelsche vloot uit Barbados zoo mogelijk in den Oceaan op te vangen.. Tot bij Ouessant en nog 25 mijlen westwaarts den Oceaan in werd tot 27 September gekruist, aangezien men nog
tot 5 October het recht en den plicht had om Engelsche oorlogsschepen —
Smyth lag met zijn 3o schepen nog steeds bij Kinsale — to bestrij den,
vijandelijke koopvaarders to nemen en Nederlandsche to beschermen. Eerst
den 27sten ging de vloot, die aan alles gebrek begon te krijgen, door het
Kanaal eindelijk voorgoed naar huis. Zij bereikte 1 October Beachy Head
maar werd door tegenwind en stormen nog lang in het Kanaal opgehouden, waarop zij naar de verschillende Admiraliteitshavens zeilde.
De Ruyter zelf kwam met drie schepen den ioden October in een hevigen
storm voor de Maas en kon eerst den I5den in Goeree binnenkomen. Hij
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werd te Hellevoetsluis met vreugde en trots verwelkomd en begaf rich aanstonds naar Den Haag, waar hij den I7den in de voile vergadering der
Staten-Generaal, naar gewoonte, voorloopig mondeling rapport deed over
zijn moeitevollen en roemrijken zeetocht en opnieuw in vleiende termen
gecomplimenteerd werd met het betoonde beleid en met de wakkerheid
en kloekmoedigheid van zijn optreden.
De prachtige beker, die thans te Amsterdam in het Rijksmuseum prijkt,
nadat zij tot het erode der D9de eeuw, overeenkomstig de bedoeling der
schenking, in de familie van den admiraal was gebleven, werd hem op een
eeremaaltijd door Gecommitteerde Raden van Holland den Aden November
in Den Haag ter hand gesteld; dergelijke bekers werden aan Cornelis de
Witt en Van Ghent aangeboden en „behoorlyck ingewydt" 116) . Het kunstwerk toont in kleurig email de verovering van Sheerness en het verbranden
der Engelsche schepen op de Medway, ook vermeld in de inscriptie aan de
binnenzij de van het deksel, dat gesierd was met den rooden leeuw van Holland, welks naam hij zoo schitterend had opgehouden op den glorierijken
tocht, die, naast then naar Guinea en Amerika, naast den Vierdaagschen
zeeslag een voorname plaats inneemt in de geschiedenis van den Tweeden
Engelschen Oorlog zoowel als in die van het zeewezen in het algemeen.

DE ZOOGENAAMDE GOUDEN BEKER VAN CHATHAM MET GRAVEERWERK EN GEDATEERD 1668

TWAALFDE HOOFDSTUK
DE RUYTER THUIS

1667-1669
A DRIE EN EEN HALF JAAR VAN BIJNA ONafgebroken actieven dienst kon de thans zestigjarige De
Ruyter, wiens gezondheidstoestand in den laatsten tijd
herhaaldelijk te wenschen had overgelaten, eindelijk
eenige rust nemen te midden van zijn Amsterdamsche
omgeving in het huffs aan den Buitenkant. Voor het
oogenblik scheen er geen dreigend gevaar te zijn voor
een oorlog, waarin 's Lands vloot een rol zou moeten spelen en haar luitenantadmiraal, „opperhoofd van 's Lands vloot", zooals zijn officieele titel sedert
Augustus 1665 luidde, haar opnieuw hetzij in zege, hetzij in nederlaag zou
moeten leiden. Al spookten de Barbarijsche zeeroovers nog steeds in het
Westen der Middellandsche Zee en in het daaraan grenzende deel van den
Oceaan ; al was de stemming in het vernederde en die vernedering bitter voelende Engeland allesbehalve vriendelijk to noemen, vooral aan het hof, bij de
kooplieden en bij de zeemacht ; al veroorzaakte de houding van Frankrijk
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ten opzichte van de Zuidelijke Nederlanden ernstige vrees — voorloopig
kon het grootste deel van de vloot in de A dmiraliteitshavens, op de werven,
in de dokken worden opgelegd en het scheepsvolk meerendeels worden ontslagen.
Doch de vredestoestand ontsloeg het opperbevel, zelfs al had men voor
jaren lang op vrede kunnen rekenen, geenszins van de noodzakelijkheid om
de opgelegde schepen onder toezicht, de voorraden van allerlei aard in de
magazijnen op peil te houden, de hoofdofficieren en kapiteins voor den actieven dienst, als die opnieuw van hen mocht worden verlangd, zooveel mogelijk beschikbaar te doen blijven en to zorgen, dat zij niet als Koert. Adelaer,
thans admiraal-generaal in Deenschen dienst, voorgoed in vreemde vloten
overgingen. Ook de Admiraliteitscolleges zelf, gewoonlijk traag in het nakomen hunnerverplichtingen, moesten door den luitenant-admiraal van hun gewest en zijn ambtgenooten elders worden in het oog gehouden, opdat, wanneer konvooien voor den weder ontluikenden handel moesten word.en uitgerust of eenig vlagvertoon noodig was, de schepen bij de hand zou.den zijn.
Dit konvooieeren was wel de belangrijkste bezigheid, waaraan De Ruyter zich in dezen tijd van vrede had te wijden, want de veiligheid ter zee
was voor den dadelijk na den vrede van Breda opnieuw ontluikenden handel naar alle kanten van het hoogste gewicht en moest, met name in de Middellandsche zee, door geregeld konvoieeren worden verzekerd.
Wij vinden dan ook den opperbevelhebber in deze jaren telkens in
Vlissingen, Goeree, Hellevoetsluis, Rotterdam, Enkhuizen, Hoorn, Den.
Haag bezig met inspectie of overleg, in „besogne" met de Admiraliteitscolleges, met de Staten-Generaal, met die van Holland en Zeeland, met
Johan De Witt, tot wien hij steeds in aangename vriendschappelijke verhouding bleef — een administratieve werkzaamheid, die allesbehalve een
sinecure mocht heeten en to midden waarvan wij (eind Mei 1668) vernemen,
dat jichtaanvallen hem hinderden, zoodat hij zich van Hellevoetsluis naar
Rotterdam moest begeven om zich te laten " cureeren".
Telkens echter dreigden nieuwe gevaren. Zoo reeds in het vroege voorj aar van 1668, nadat in het begin van Januari een Triple Alliantie tusschen
Engeland, de Republiek en Zweden was gesloten met het doel om den voortgang der Fransche wapenen in de Zuidelijke Nederlanden te stuiten. Die
Triple Alliantie hield namelijk in, dat, als Frankrijk zich niet Wilde schikken en aan een der beide zeemogendheden den oorlog verklaarde, Engeland
en de Republiek ieder 4o schepen zouden uitrusten tot onderlingen bijstand ;
zij zouden Lodewijk XIV, samen met Zweden, desnoods door een openlijken
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oorlog, noodzaken om de Zuidelijke Nederlanden en hun souverein, den
Koning van Spanje, met rust te laten.
De Staten-Generaal, aanvankelijk Frankrijk niet bereid vindend om
toe to geven, hadden reeds in het begin van December de verschillende Admiraliteitscolleges verzocht, van advies te dienen omtrent de te nemen voorbereidende maatregelen. Zij hadden (18 Februari 1668) besloten tot het
uitrusten van 48 oorlogsschepen van 30 tot 70 stukken, 12 fregatten en 12
branders met een bemanning van 1 1 .000 matrozen en mariniers om die
onder het bevel van De Ruyter tegen den zomer in zee te zenden ten einde
zich met een Engelsche vloot te vereenigen 1).
Reeds drie maanden na De Ruyter's terugkomst — maar ook de voorbereiding was natuurlijk niet buiten dezen omgegaan — zien wij den vlootvoogd dan ook weder te Rotterdam op de Zeven Provincien met een en
ander bezig. Er werd zelfs ernstig over gedacht om de schepen „bequaem te
maken tot een Lange reys" en ze daartoe te laten „verdubbelhuyden",
waaromtrent De Ruyter en De Witt in overleg traden, blijkbaar wegens een
plan tegen de Fransche Antillen, welker beteekenis als handelsgebied in de
laatste j aren onder de leiding van den Franschen minister Colbert zeer was
toegenomen en de opmerkzaamheid der andere zeestaten had gewekt. Alles
was ongeveer klaar voor de te ondernemen expeditie, toen den 2den Mei
Lodewijk XIV zich te Aken onwillig onderwierp aan de eischen der Triple
Alliantie. Eerst 12 Juli echter was men gerust op de behoorlijke uitvoering
van het met Frankrijk overeengekomene en kon de reeds tot uitzeilen gereede vloot weder worden ontbonden.
Maar er was weldra meer te doen. Nadat reeds de Amsterdamsche viceadmiraal Sweers met een klein eskader in het voorjaar van 1668 op bevel
zijner Admiraliteit op de Spaansche en Portugeesche kusten tegen de zeeroovers uit Salee, Algiers, Tunis en Tripoli had geageerd, waren de rooverijen nog geenszins beeindigd, zoodat het noodig scheen 18 schepen van de
gereedliggende vloot naar deze kusten to zenden onder het bevel van schoutbij-nacht Willem van der Zaen den Ouden, tot beteugeling der stoutmoedige
roovers. Maanden Lang, tot in het volgende voorjaar, heeft dit eskader daar
gekruist ; Van der Zaen is er den i6den Maart 1669 in een hevig gevecht gesneuveld. Telkens weder moesten nieuwe eskaders tegen deze zeeroovers
worden uitgerust, gewoonlijk van 4 tot 6 schepen, wat echter het euvel niet
kon wegnemen.
Het was over deze belangen, dat De Ruyter in den voorzomer van
1670 een merkwaardig advies aan den ambassadeur Van Beuningen te Lon19'
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den gaf over een plan tot samenwerking met Engeland bij het beteugelen
van den zeeroof in die streken 2). Op grond van zijn eigen veeljarige persoonlijke ondervinding van deze zaken, het laatst nog in 1664 3), achtte hij,
overeenkomstig de toen reeds in behandeling zijnde plannen en de opgedane ervaring, een directen aanval op Algiers, het voornaamste roofnest,
of op een der andere havens aan de Barbarijsche kust niet te mogen aanraden. Veeleer zag hij voordeel in het onophoudelijk uitrusten van eskaders en nu en dan van een grootere vloot, meer nog dan in het „med.egeven
van sterke konvooien", die tegen aanzienlijke roofeskaders van snelzeilende schepen niet bestand zouden zijn. De talrijke handelsvaartuigen,
Engelsche en Hollandsche, die op Amerika en de Canarischo en Kaapverdische eilanden voeren, zouden zijns inziens voorloopig, zoolang geen
krachtiger maatregelen genomen werden, het best doen om „in compagnie"
en met goed konvooi te varen, want de Oceaan was te ruim om to kruisen
op roofschepen, die buiten de Straat van Gibraltar hun voordeel zochten.
Voor het Westen van de Middellandsche Zee daarentegen — met de eigenlijke Turken was het nog altijd vrede — raadde hij aan een Engelsch-Staatsche vloot van 21 schepen daar to laten kruisen met verdeeling, zooals ook in
1662 het plan was geweest, van dit gebied in districten, die men na eenigen
tijd kon verwisselen ten einde de te verwachten aanzienlijke voordeelen uit
den te behalen bait niet te ongelijk to doen zijn en zoo onderlinge j aloerschheid te voorkomen. Zoo zou men in 12 of 15 maanden, meende hij, ongetwijfeld het kwaad de baas worden. Ook overleg met Frankrijk ware daarbij
aan te bevelen. In ieder geval achtte hij het wenschelijk voortdurend in die
wateren te laten kruisen, zooals de ondervinding had bewezen, hetgeen hij
ook hier te lande altijd had voorgestaan en indertij d de renegaten in Algiers
hem hadden geraden.
Inderdaad is in het voorjaar van 1670 een aanzienlijke vloot onder Van
Ghent en de vice-admiraals De Liefde en Cornelis Evertsen den Jongen naar
de Middellandsche Zee vertrokken en heeft deze met die van den Engel.schen vice-admiraal Allin, volgens het plan van De Ruyter, tegen de zeeroovers samengewerkt. De vloten hebben zich in hoofdzaak bepaald tot
de Portugeesche, Spaansche en Marokkaansche kusten : Van Ghent tusschen de kapen Spartel en Trafalgar, Allin tusschen Ceuta en Gibraltar.
Het is hun ook gelukt om de rondzwervende Algerijnsche zeeroovers in te
sluiten en op 27 Augustus bij Arsila niet minder dan zes hunner groote
schepen te veroveren en te verbranden ; 144 Christenslaven werden bij die
gelegenheid bevrijd. Aan lien tocht, zoo niet aan lien slag nam ook Engel

DE RUYTER THUIS

2 99

De Ruyter deel als kapitein van het schip Het Groenwyf en onderscheidde
zich zeer. Ook verscheiden andere roofschepen werden in dat jaar door de
Engelschen en de onzen vernield, zoodat de handel, na deze tuchtiging, ten
minste voor eenigen tijd goeddeels van dezen overlast bevrijd was 4). Het
eskader van Van Ghent is in het begin van November weder in Texel binnengevallen. Alle kapiteins, ook Engel, werden na hunne terugkomst vereerd met een gouden keten en een gedenkpenning van 50o gulden waarde,
Van Ghent met een eereteeken van f 800 waarde, de matrozen met een aanzienlijke belooning in geld.
Gaven deze uitrustingen De Ruyter veel werk en stelde hij daarin levendig belang, niet minder moest ook in deze jaren de oude kwestie van
het strijken van de vlag onder het oog worden gezien.
Sweers had op zijn terugweg in het voorjaar van 1668 in het Kanaal bij
kaap Lizard een eskader onder zijn Engelschen ranggenoot Allin ontmoet 5) en bij deze gelegenheid gesalueerd met de gewone eereschoten en
het strijken van zijn vlag, welke „ceremonies" volgens art. 19 van den vrede van Breda, overgenomen uit de tractaten van 1654 en 1662, dezelfde
waren gebleven als vanouds gebruikelijk was. Maar Allin had weder alleen
geantwoord met eereschoten zonder zijnerzijds de vlag to strijken en bovendien geeischt, dat Sweers diens vlag gestreken zou houden zoolang de beide
eskaders in elkanders nabijheid zeilden. Sweers had dit feit gerapporteerd
en de Staten-Generaal hadden, volgens besluit van 3 Mei, door hunne gezanten te Londen, de heeren Meerman en Boreel, tegen deze „nieuwigheid"
geprotesteerd.
De leiding der buitenlandsche zaken in Engeland was toes in handen
van den jegens de Republiek welgezinden lord Arlington, gehuwd met een
dochter van Lodewijk van Nassau-Beverweerd, bastaard van prins Maurits en dus oom van den jongen Prins van Oranje. Op het protest der Staatsche gezanten antwoordde Arlington beleefdelijk, dat hij niets van het gebeurde wist, maar zich meende te moeten houden aan het vredesartikel,
hetwelk de „oude gewoonten" ten dezen handhaafde, en dat, bij de in Engeland heerschende ontstemming over den nadeeligen vrede van Breda, de
Koning niets daarvan kon „relacheeren" ; hij zou echter gaarne vernemen,
wat eigenlijk die oude gewoonten in zulk een geval voorschreven en verzocht dus den gezanten dienaangaande „information" in te winnen.
De gezanten berichtten dit aan de Staten-Generaal en dezen vroegen
De Ruyter om advies, welke vraag door De Witt in een brief aan dezen 6)
word herhaald met uitdrukkelijke verwijzing naar het gebeurde met Law-
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son in 1664 7 ) en in het bijzonder betreffende de gewoonte bij het eenigen
tijd naast elkander zeilen. De Ruyter's eigen ondervindingen en die zijner
op dat pas bij hem te Rotterdam aanwezige hoofdofficieren zouden daarbij goeden dienst kunnen bewijzen.
Reeds 9 Juni antwoordden de admiraals De Ruyter en Van Nes, Meppel
en De Liefde, dat men en in November 1662 voor Algiers en 18 Augustus
1664 voor Malaga bij ontmoetingen met Lawson niets anders had gedaan
dan wederzijds eereschoten lossen zonder strijken van de vlag, terwijl daarbij alles in vrede en goede vriendschap was verloopen. Ook Jan van Nes,
Sweers en de andere aanwezige vice-admiraals en schout-bij-nachts getuigden hetzelfde omtrent deze gevallen, die zij, als kapiteins, ook hadden bijgewoond. Deze „attestatien" kwamen in handen van De Witt, die antwoordde 8), of het niet beter zou zijn, de door de admiraals gebruikte woorden
omtrent het salueeren met eereschoten „sonder eenige andere ceremonien"
te vervangen door „sonder dat van d'een off dander syde eenige vlagge
gestreecken off eenige andere ceremonie gebruyckt is geworden", omdat
zoo „de saecke claerder uytgedruckt sal syn". Aldus geschiedde.
Maar de gegeven inlichting was ontegenzeggelijk nog zeer onvolledig,
want reeds uit ons verhaal is herhaaldelijk op te maken 9), dat wel degelijk het strijken van de vlag en het strijken van het marszeil tot de bewuste
„nude gewoonten" behoorden. De berichten dienaangaande waren echter
volstrekt niet ten volle met elkander in overeenstemming, zoodat een werkelijk beslissend advies in dezen niet kon worden gegeven en de onderhandelingen daaromtrent tot niets hebben geleid dan tot het vaststellen van het
feit, dat in de practijk „naer omstandigheden" en volgens de opvattingen
der bevelhebbers placht gehandeld te worden ; het saluut was van onze zijde nooit als een plicht erkend maar door De Witt steeds als een bewijs
van „respect" onzer Republiek voor Koningen uitgelegd, en daarbij mocht
een gelijk contra-saluut als waste gewoonte worden beschouwd. En dan
gold dit bewijs van respect voor alle Koningen, volstrekt niet alleen voor
lien van Engeland, zoodat men het saluut niet mocht opvatten als een erkenning van diens opperheerschappij ter zee 10). Dat was naar De Witt's en
der Staten voorstelling de werkelijke beteekenis van de bepalingen in de
vredestractaten met Engeland 11 ).
Toont deze kwestie wederom het bestaan van zekeren wrok in Engeland, welhaast ontstonden er andere van grooter beteekenis. Het was een
diep en niet alleen tegenover onze diplomates maar ook tegenover andere
Engelsche staatslieden door de enkele welingelichten onder hen zorgvuldig

DE RUYTER THUIS

301

bewaard geheim, dat Karel II zich bij het tractaat van Dover (December
1670), tegen belofte van aanzienlijke subsidies, met Lodewijk XIV verbonden had tot een oorlog tegen de Republiek, die vernietigend zou moeten
worden voor de Haagsche koopliedenregeering. Die oorlog zou reeds in het
voorjaar van 1671 moeten uitbreken en de ook zeer geheime betrekkingen
der beide mogendheden tot Munster en Keulen speelden daarbij een belangrijke rol ; deze laatsten zouden namelijk de Republiek van de oostzij de
aanvallen. Maar al werd het geheim goed bewaard, allerlei verschijnselen
wezen toch reeds op het dreigen van dezen gevaarlijken oorlog. Een staatsman als De Witt moest wel bemerken, dat er iets dreigde.
Men begon dan ook op zijn aandrang in de Republiek enkele maatregelen te nemen, om niet geheel onverhoeds te worden overvallen. Reeds 6
October 1670, dus nog voordat het bewuste tractaat gesloten was, had
Holland in de Staten-Generaal voorgesteld om te overleggen over „besorging van de vereischte defensie van den Staet ende van de bondgenooten,
mitsgaeders tot handhaving van rust en vrede in de nabuurschap" ; het
laatste natuurlijk met het oog op Frankrijk's veronderstelde plannen wederom tegen de Zuidelijke Nederlanden. Daartoe behoorde in de eerste plaats
de uitrusting eener vloot. Allereerst van Frankrijk, van welks groote militaire toerustingen sommige berichten spraken, scheen een aanval te verwachten ; tegenover Engeland had men in ieder geval — meende men —
den waarborg der gesloten Triple Alliantie, die officieel nog bestond en dus
tegen een overval scheen te waarborgen.
Maar de andere provincien zagen de dringende noodzakelijkheid der
uitrusting niet in en zoo gebeurde er voorloopig niets, al werd in Januari
1671 door De Witt en De Ruyter onder elkander ernstig „gediscoureerd raeckende d'aenstaende equipage". De Ruyter waarschuwde den raadpensionaris 12), dat men met de uit te rusten schepen en fregatten „niet te lange
en tardeeren moest", want dat men te Amsterdam zoowel als te Rotterdam
„schaers" bootsvolk zou vinden, nu de herleefde koopvaardij en visscherij
zooveel matrozen trokken. De schepen zelf had hij te Amsterdam, verklaarde hij, ten getale van 12, met 4 fregatten, al zoogoed als klaar om ze,
zoodra er geen gevaar voor „ysganck" meer was, over het Pampus en langs
de Vlieter naar Texel te zenden voor „actueelen dienst".
Na herhaalden, ernstigen aandrang van Holland, d. i. den raadpensionaris, besloten eindelijk (7 Maart 1671) de Staten-Generaal tot onmiddellijke uitrusting van 36 schepen, 12 fregatten, 12 branders en 12 galjoten,
terwijl bovendien nog 36 kloeke schepen voor den dienst zouden worden
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voorbereid. Holland stelde voor, De Ruyter weder met de leiding der
vloot te belasten en deze verklaarde zich aanstonds bereid 13), De Witt verzoekend, om spoedig de officieele aanstelling uit te lokken ten einde met 1
Mei klaar te kunnen zijn voor de uitreis. De admiraal had echter (begin
April) ten gevolge van „ongelegentheyt in de keel", — de nude kwaal van
de lont ? — de Rotterdamsche schepen nog niet kunnen inspecteeren ; wel
deed hij dit te Enkhuizen en te Hoorn ; hij was ook daar ernstig „becommert" geworden over het gebrek aan bootsvolk. Te Amsterdam had hij
echter voor half April de schepen reeds op weg naar Texel 14) en gaf in die
dagen zijn vasten beambten : den fiscaal en den dokter van de vloot, den
chirurgijn, zijn eigen secretaris, Johan Andringa, den luitenant-geweldige,
den scherprechter en diens trawanten last om te embarkeeren op de Zeven
Provincien. Ook naar een geschikt predikant werd gezocht.
Den i8den was hij in Den Haag voor het laatste overleg, waarbij hij
verzocht om te zorgen, dat hij voor uitgaven bij allerlei bezoeken en bijeenkomsten, zelfs voor het bijeenroepen van de kapiteins om te komen „pitsj aren" op zijn schip, niet langer zelf uit zijn traktement zou hebben te betalen, maar daarvoor een buitengewoon krediet zou mogen genieten 15). Te
Rotterdam werd hij begin Mei weder opgehouden door een aanval van podagra, die hem in het reizen belemmerde. Telkens kwam hij evenwel naar
Den Haag om met De Witt te overleggen 16). Ook deze had het, als altijd,
druk, zoodat De Ruyter hem eind Mei niet meer te spreken kon krijgen en
zonder afscheid van hem te hebben genomen, naa•de vloot voor Hellevoetsluis vertrok, waar alles gereed was voor het uitzeilen. Bij deze besprekingen bleek wederom ten duidelijkste de vriendschappelijke overeenstemming der beide groote mannen, al bleef de wederzijdsche titulatuur als
vroeger „Mynheere" : de regentenzoon, feitelijk leider van zijn meesters, de
Staten-Generaal en die van Holland, achtte den tot luitenant-admiraal en
opperbevelhebber omhoog gestegen zoon van den Vlissingschen bierdrager
en matrons geenszins zijn gelijke ; en deze van zijn kant, hoewel ook behoorend tot de eerste dienaren van den Staat, was altijd vol eerbied voor de
boven hem gestelde machten, waartoe hij ook den raadpensionaris rekenen
kon, wiens belangstelling „in syn persoon ende syn ampt" hij altijd hoog
waardeerde.
De vloot moest volgens de verstrekte, in algemeene termen gehouden
instructie 17 ) dienen tot „defensie van de havenen ofte custen der Nederlanden 18), die buyten vermoeden vyandtlyck souden mogen worden geattaqueerd". Zij telde 37 schepen, 9 fregatten, 6 branders en II adviesjachten
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en galjoten, bemand met ii.000 matrozen, 260o soldaten en bewapend met
2450 stukken 19). Zij zou staan onder De Ruyter met Banckert, Van Nes en
Van Ghent, de luitenant-admiraals van de voornaamste drie Admiraliteiten
Zeeland, de Maas en de Amstel. Op 5 Juni lag deze vloot voor anker bij
Hellevoetsluis, gereed om uit te zeilen, wat drie dagen later door het Goereesche gat plaats had. Zij werd eenige dagen later verdeeld in twee eskaders onder De Ruyter en Vail Ghent ; zoodra de Friesche, Zeeuwsche en
Noord-Hollandsche eskaders zouden zijn aangekomen — wat op het eind
der maand plaats vond — zou uit deze onder Banckert een derde eskader
worden gevormd.
Voortdurend werd nu eskadersgewijze tusschen Blankenberghe en de
Maas gekruist, vooral voor Walcheren, waar de vloot herhaaldelijk op de
hoogte van Westkappel of bij Schooneveld zes of zeven mijlen in zee ankerde. Op 9 Juli ging Van Ghent met zijn eskader naar de Maas om er tot geleide te strekken van den Franschen gezant en diens vrouw. Er gebeurde
op dezen geheeien kruistocht niet veel bijzonders, al had men reeds bij het
begin ervan een Fransch vaartuig meenen te zien, waaromtrent verondersteld werd, dat het op verkenning uit was. Men vreesde in Frankrijk inderdaad een onverhoedschen aanval der Staatsche vloot op Brest, waar een
Fransch eskader werd verzameld, en voorzag deze haven van een ketting
als die bij Chatham 20) ; van een Fransche expeditie naar onze kusten was niet
ernstig sprake evenmin als van een Engelsche, al werd ook van Engelsche
toerustingen ter zee vernomen.
Een kwestie omtrent het saluut toonde echter opnieuw, hoe in Engeland de stemming te onzen opzichte weder was geworden. De ons zeer welgezinde Engelsche gezant William Temple, de eigenlijke bewerker der
Triple Alliantie, was in 1670 naar zijn vaderland teruggekeerd en het werd
meer en meer duidelijk, dat hij zijn post in Den Haag niet meer zou komen
bezetten ; ook Arlington, die uiterlijk nog even welwillend scheen als to voren, had zich, om zijn ambt te kunnen behouden, naar den wil zijns Konings
moeten schikken en het nog steeds zeer geheime verbond met Frankrijk,
waarin hij nu was ingewijd, goedgekeurd. Van Temple's terugkeer was toen
Been sprake meer; welds zou Downing weder als Engelsch gezant in de
Republiek optreden, de man, die ook \roar den vorigen oorlog een zoo bedenkelijke rol had gespeeld.
De vrouw van Temple nu werd, in verband met diens vervanging, door
een Engelsch koningsjacht, de Merlin, officieel uit de Republiek afgehaald 21). Den 24sten Augustus zeilde lit schip met de koningsvlag in top
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bij Westkappel, blijkbaar met het opzet om te zien, of men het saluut wel
precies volgens de regels zou brengen, dwars door de Staatsche vloot. De
Ruyter was juist bezig met het krengen van zijn schip, zoodat dit opzij lag
en onmogelijk kon salueeren, toen het jacht eenige saluutschoten lost. Een
van Van Ghent's schepen, een der voorste, juist bezig met het laden van
victalie, merkte het jacht niet op en werd daarom door den kapitein daarvan, die op het contra-saluut wachtte, gewaarschuwd, eerst door een los
schot, daarna door twee schoten met scherp. Van Ghent, opmerkzaam
geworden, herstelde toen de begane fout en salueerde de Engelsche vlag
met negen schoten, waarop hij ten overvloede de vrouw van den gezant, die
hij persoonlijk kende, zelf in een sloep nog kwam „valediceeren". Intusschen had De Ruyter zijn yolk haastig het krengen doen beeindigen en
zelf ook nog met negen eereschoten gesalueerd, welk saluut evenwel door
het jacht niet werd beantwoord. Zijn luitenant, die toevallig met een
sloep een brief van den opperbevelhebber aan Van Ghent moest brengen,
had dezen bij het bezoek aan boord van het Engelsche jacht vergezeld.
De zaak gaf aanleiding tot heftige vertoogen van Engelsche zijde,
wat De Ruyter in diens officieel verslag van het gebeurde aan de Staten de
opmerking ontlokte, dat het toch zeer wenschelijk zou zijn om waste regels
op te stellen voor saluut en contra-saluut in zulke gevallen. Voor hem en
voor Van Ghent, die eveneens diens houding verdedigde, had de zaak, die
door de diplomaten verder behandeld werd en bij het uitbreken van den
oorlog nog hangende was, Been gevolgen en eind September kee•de de
vloot, zonder eenige voorvallen van beteekenis dan alleen het doorstaan
van zware stormen, naar de havens terug.
Aanstonds echter begon voor den opperbevelhebber weder een drukke
tijd met de voorbereiding van de actie ter zee voor het dagelijks waarschijnlijker geval, dat men met Frankrijk en Engeland te gelijk to doen zou krijgen. Toch hoopte De Witt nog geruimen tijd het ernstige gevaar door
onderhandeling of te wenden, intusschen alles doende, wat hij kon, om zoowel het leger als de vloot in staat te stellen om eventueel den vijand het
hoofd te bieden, bij welk werk hij evenwel niet voldoende werd gesteund
door de Staten, die het dreigende van het gevaar nog niet inzagen.
De Ruyter's verblijf aan wal tusschen 1668 en 1672 was dus alles"behalye een tijd van rustige rust te midden der zijnen 22). Hij leefde er, schrijft
Temple 23), eenvoudig als "every common merchant and tradesman in his
town". Zijn eenvoudige woning in de vrij onaanzienlijke buurt van zeelie-
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den, visschers en matrozen op de „eilanden" Rapenburg, Kattenburg, enz.,
ging, zegt hij, „in size, building, furniture and entertainment at all" die van
een gewoon koopman niet te boven. Ook de Spaansche admiraal De Montesarchio verbaasde zich over den eenvoud der woning van een zoo beroemd
man, lien hij zich in een paleis had gedacht 24). De admiraal zelf vertoonde
zich, behalve natuurlijk als hij in functie of in feestkleedij was — zooals
Ferdinand Bol, Bloteling en andere schilders en teekenaars hem in de voor
belangstellende koningen als die van Frankrijk en Denemarken vervaardigde, min of meer officieele portretten van lien tijd afbeelden — nooit
anders dan in „clothes" als die van „the commonest sea-captain" zooals zijn
allereerste afbeeldingen hem ons vertoonen 25). Men zag hem nooit, gaat
Temple verder, in een koets en met ander gevolg dan een enkelen knecht.
Zoo beschrijft hem ook De Guiche 26), die hem in den Vierdaagschen
Zeeslag van nabij kon gadeslaan, als een snort van Romeinschen burgerheld, een Marcellus, een Fabius Cunctator. De Guiche, edelman van hoogen
Franschen adel, achtte zich gelukkig De Ruyter's „ami" to mogen heeten,
evenals de markies De Castel Rodrigo, de deftige Spaansche grande,
toen gouverneur der Spaansche Nederlanden, lien De Ruyter te Cagliari
had ontmoet 21), de hertog van Medina Celi en andere Spaansche grooten,
die hij te Cadix of elders aan de Spaansche kusten had leeren kennen. De
Guiche spreekt van de simpele zeemansvrijmoedigheid, waarmede de admiraal hem en andere groote heeren placht te behandelen en in verband daarmede, lichtelijk uit de hoogte van den Franschen aristocraat, van zijn „peu
de politesse", op de manier, zegt hij, „van de aartsvaders". De Ruyter, opgegroeid op zee, toonde zich in dergelijke gevallen ongetwijfeld Been man
van fijne vormen of uiterlijke beschaving, maar een ronden, aan deVlissinger
haven en aan boord opgevoeden zeeman, niets meer en niets minder, geenszins afkeerig van een open, zelfs ruw zeemanswoord, als het te pas kwam.
Zoo zag hem groothertog Cosimo dei Medici te Amsterdam (22 December 1667), dus kort na Chatham, toen De Ruyter met zijn zoon, zijn secretaris, Van Nes en eenige kapiteins tegen den avond bij hem op audientie
kwam 28). De Italiaansche worst sprak hem met de hoofsche vormen der
Italiaansche beleefdheid aan in het Fransch, dat de admiraal min of meer verstond, en liet hem den hoed in zijn tegenwoordigheid opzetten. Hij beschrijft hem als een man van robuste gestalte, van een imponeerend maar
wat ruw uiterlijk, rower blijkbaar dan op zijn deftige portretten, welker
gelijkenis de groothertog slechts matig vindt. In Februari 1668 kwam De
Ruyter opnieuw in Amsterdam bij hem op bezoek om hem namens de Ad20
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miraliteit een of meer j achten aan te bieden ten gebruike voor den groothertog en diens gevolg op een voorgenomen reis door Noord-Holland. In
het volgende jaar maakte de admiraal hem voor den derden keer zijn compliment, ditmaal in gezelschap van de heeren van de Admiraliteit.
Zoo zagen hem ook drie voorname Engelsche jongelui, die (12 Februari 1672), op reis zijnde, hem een bezoek kwamen brengen 29). De Ruyter ontving hen „courteously" in den morgen, met een glas Navarreeschen
wijn, geschenk van zijn vriend De Guiche, sprak met hen in het Engelsch,
„and not ill", en vertelde hun in den korten tijd van hun bezoek iets uit zijn
jeugd. Ook zij beschrijven hem als iemand van frissche gelaatskleur en
plompe lichaamsvormen, een echten zeebonk, uiterlijk jonger dan hij werkelij k was, gekleed als een gegoed burgerman, in een eenvoudigen fluweelen rok.
Zoo beschrijft hem ook Brandt, die hem heeft gekend en die veel van
zijn vrienden en familieleden over hem heeft gehoord. Brandt roemt hem
herhaaldelijk als „een spiegel van allerley Christelyke deugden" -- jegens
vrienden heusch, jegens vreemden vriendelijk, jegens ongelukkigen mededoogend en „insonderheyt godvruchtig in al zynen wandel, vindende zyn
hoogste vermaeck in de kercken en in't hooren van stichtelyke predikatien
niet alleen des Sondaags maar ook in de week". Van die godsdienstigheid
spreekt ook de plaats in de Vlissingsche kerkregisters, waarin vermeld
wordt, dat hij „als dankoffer by behouden thuiskomst" tusschen 1666 en
1672 herhaaldelijk aanzienlijke sommen aan de armen schenkt 30). Evenzoo
getuigt daarvan zekere „ Jacob-oom" in diens aanteekeningen over de zeeslagen van 1672 en 1673, waarin deze, die hem eveneeris goed gekend heeft,
getuigt, „dat onder krygsluyden, bysonder van syne soort, noyt yemant is
gevonden, die hem in godsdienstigheyt te boven ging" 31). Brandt zegt, dat
men hem zelden met een ander boek zag dan met de Heilige Schrift, aan
welker lezing hij thuis het grootste deel van den lag placht te besteden ;
sours las hij urenlang zijn vrouw en hare nicht 32) daaruit voor, terwiji deze
huiselijk bezig waren met linnennaaien, of hij zong met haar sam.en psalmen met zijn luide loch niet onaangename zeemansstem. Slecht gezelschap
meed hij ; hij was milddadig jegens de armen 33), een geslagen vijand van
dronkenschap en overdaad, zich vergenoegend met een burgerlijke tafel en
eenvoudige „zeemansspys". Zoo hoopte hij, zegt Brandt, „gerustelyck en
godvruchtelyck" in rustigen ouderdom te blijven voortleven.
Hij kon met zijn gezin ongetwijfeld ruim bestaan, want hij bezat omstreeks 167o, blijkens den inventaris zijner nalatenschap, een vermogen
van weinig minder dan 300.000 gulden. Hij had altijd met zorg voor zijn gel-
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delijke belangen gewaakt, reeds als koopvaardijkapitein en handelsman en
van den beginne nauwkeurig boek gehouden van zijn inkomsten en uitgaven 34). Als commandeur, vice-admiraal en luitenant-admiraal, als hoedanig hij f i000 traktement per maand ontving, had hij er prijs op gesteld
het hem toekomende ook ten voile te ontvangen 35), zonder het feitelijk te
laten verminderen met kosten van officieel bezoek, vergadering enz. Herhaaldelijk vinden wij melding gemaakt van zijn zorg voor het bekomen van
zijn aandeel in de opbrengst van den buit, op den vijand of op zeeroovers
behaald, dat hem krachtens zijn ambt toekwam en dat dikwijls aanzienlijk
was, daar het, ten minste voor den luitenant-admiraal, een tiende van het
geheele bedrag uitmaakte. Ook de voordeelen, voortspruitend uit de gewoonte, dat niet de kapitein maar de admiraal zelf op zijn schip de voor de
bemanning bestemde victalie inkocht 36), versmaadde hij geenszins, daarbij
ter zijde gestaan door zijn vrouw, die ook in dit opzicht een echte zeemansvrouw was. Bovendien had hij dikwijls aanzienlijke geldelijke belooningen
ontvangen zoowel van de Staten als van de beide groote handelscompagnieen en de directie van den Levanthandel, die hem voor de aan hun bedrijf
verleende bescherming veel dank verschuldigd waren.
Hij belegde zijn aanzienlijk vermogen vooral in rentebrieven ; ook in
scheepvaartondernemingen als bij voorbeeld in de door hem zelven en twee
kooplieden in 166o opgerichte „Noortcaepsche Compagnie" voor de walvischvangst, die echter niet van langen duur is geweest $ 7). Hij stak daarin
eenig geld, samen met een Amsterdamschen koopman, Adriaen Van Cuyck,
terwijl een andere koopman, Reinier De Block, het schip in eigendom bezat.
Ook de Deensche gouverneur van de Lofoden en Nordland in Noorwegen
deelde voor een derde in de onderneming en den Koning van Denemarken
werd door De Ruyter, kort nadat hij in Kopenhagen was geweest en van
's Konings gunst zeker was, om het noodige octrooi gevraagd. Behalve walvischvangst was kabeljauwvangst het doel dezer onderneming, en daarbij
de handel in kabeljauwskuit. Het contract liep voor een jaar en zou van
jaar tot jaar worden verlengd; het werd in 166o gesloten en in den daarop
volgenden vischtijd voor het eerst ten uitvoer gebracht.
Blijkens de eerste afrekening met De Ruyter, die wij bezitten, had de
eerste expeditie van 27 April tot 17 Augustus 166i geduurd; het schip
had een bemanning van 36 man onder den commandeur Lambert Hendriksz. van Krommenie. Die rekening is 3o Mei 1662 afgesloten met De
Ruyter's vrouw tijdens diens eigen afwezigheid in de Middellandsche Zee ;
zij sloot toen met een winst van ongeveer f 8500. Dat De Ruyter levendig
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belang stelde in dezen handel, blijkt uit het feit, dat in den winter van 1661
op 1662 de inventaris van het schip grootendeels op zijn eigen zolders en
vliering en in zijn kelders werd bewaard, zelfs de overgeschoten victalie
vleesch, brood, erwten, tabak voor de bemanning enz., totdat deze overschotten konden worden verkocht. In 1662 of 1663 heeft een nieuwe tocht
plaats gehad, waarvan de winst, It) April 1664 aan De Ruyter voor diens
aandeel uitgekeerd, ruim f 6500 heeft bedragen. Toen schijnt de vennootschap geeindigd te zijn, want er wordt vermeld, dat de helft van het „nog
niet verkochte" walvischvangersgereedschap hem nog toekomt ; De Block
wordt daarbij niet meer vermeld als deelhebber.
De Ruyter's gezin was in de laatste jaren, zooals het gewoonlijk bij
menschen op leeftijd gaat, tot slechts enkele personen verminderd. Cornelia, de oudste dochter, woonde met haren man, Johan De Witte, den voormaligen fiscaal, later door den invloed van zijn schoonvader kapitein van
een oorlogsschip geworden, en hare zoons Cornelis en Michiel, in dezen tijd
te Amsterdam 38). Hare zuster Alida, in 1663 getrouwd met den Goesenaar
Jan Schorer en reeds in het volgende jaar weduwe geworden, was 28 Juni
1667 hertrouwd met den Amsterdammer ds. Potts, toen predikant ite Vlissingen 39). Aan de beide laatsten schreef De Ruyter een paar ons bewaard
gebleven brieven 40), waarvan een (d.d. 23 Mei 1669) melding maa,kt van
een verzinsel alsof De Ruyter „in het salette" van „neef Lampsins" —
Johan Lampsins, zoon van Cornelis, heer van Tabago — zich ongunstig
zou hebben uitgelaten over zijn schoonzoon, als „oproermaker" enz. De
Ruyter verklaart dit voor „notore ende valsche verdychtselen" en „blaesfemien". Hij beklaagt zich over „dye menschen", die „ontsyen werden om
haeren grooten ryckdom maer het recht en wort niet ontsyen te swygen,
soo het eenyge goet vinden". Hij maant zijn „lieve bemynde sone ende dochter Potts" aan om Vlissingen en zelfs heel Walcheren to verlaten, want „soo
in moeyte sitten is nyet om te verdragen". Moeder Anna onderteekent den
brief ook, zij het met stijve letters ; hij met zijn gewone handteekening :
Michiel Adr. Ruyter. Zijn zoon, jonker Engel 41), die in 1664 en 1665 de reis
in de Middellandsche Zee en naar Guinea had medegemaakt als adelborst,
daarna als luitenant op het schip van zijn wader, had in de laatste functie
deelgenomen aan diens groote zeetochten van 1666 en 1667 en daarna als
kapitein-luitenant op het schip van Van der Zaen den Ouden gediend.
Nu was hij sedert II April 1668, ofschoon pas 19 jaren oud, kapitein op een
nieuw fregat, Het Wapen van Leyden, en had als zoodanig den gezant
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Meerman in Juli 1668 uit Londen afgehaald, bij welke gelegenheid hij door
het hof en de admiraals benevens andere Engelsche grooten hoogelijk werd
geeerd en door den Koning tot ridder werd geslagen. Hij diende in 167o in
de Middellandsche Zee en in 1671 weder op de vloot onder zijn vader. Hij
was dus gewoonlijk op zee. Ook De Ruyter's voorzoon Jan Van Gelder,
deelde, evenals diens oom Evert Van Gelder, sedert 1667 kapitein van een
oorlogsschip, in de algemeene achting voor alien, die tot de familie van
den admiraal behoorden, en werd in 167o door koning Christiaan V van
Denemarken, zoon en opvolger van koning Frederik III, met den Deenschen rijksadeldom begiftigd. Aileen De Ruyter's in 1652 geboren dochter
Margrytie (Margaretha) was in 1669 nog thuis ; zij is 28 Maart 1673 getrouwd met ds. Bernard Somer, predikant te Vlissingen.
Van de overige familieleden vinden wij in deze jaren des admiraals nog
eenig overgebleven zuster Lucretia en de zuster zijner tweede vrouw, Dina
Engels, vermeil, die beiden dikwijls in het huisgezin verkeerden en met
moeder Anna den admiraal op diens schip bezochten. Anna zelve was, ook
als admiraalsche, de eenvoudige zeemansvrouw, die zij altijd was geweest.
Zij bleef zelden in gebreke haren man bij vertrek en thuiskomst te vergezellen of te verwelkomen in de haven, vooral als het Texel of Hellevoetsluis
was, en zij liet het zich niet ontnemen persoonlijk voor zijn victalie en die
van zijn schip en voor zijn uitrusting te zorgen. Was De Ruyter in zee, dan
verzuimde hij Been gelegenheid om aan zijn geliefde „huysvrou" een brief
te doen toekomen, hetzij door den consul der Staten in de naaste havenplaats, hetzij door een toevallig ontmoet wordend schip 42). En zij bleef het
antwoord blijkbaar zelden schuldig. Geholpen door hare dochter Margaretha
en door hare nicht, Margriet Van Gelder, bestuurde zij te Amsterdam zijn
eenvoudige huishouding, een voorbeeld van een oud-Hollandsch of, wil men,
een oud-Zeeuwsch huishouden, want Zeeuwsch van taal en gewoonte bleven man en vrouw beiden tot hun dood. Onderlinge trouwhartigheid en genegenheid heerschten er ; de vader was ook hier hooggeeerd als het hoofd
des huisgezins, aan wien ieder der leden gehoorzaamheid en verantwoording verschuldigd was ; de moeder, die tot hem opzag, zorgde voorbeeldig
voor haar gezin, ging dagelijks met haar dienstbode, de boodschappenmand aan den arm, persoonlijk op de markt hare inkoopen doen als een gewone burgervrouw en schaamde zich er niet voor, de wasch te behandelen
en die zelf op zolder aan de lijn te drogen te hangen. Er heerschte in lit
gezin, zooals boven bleek, een vrome, burgerlijke eenvoud, die niet naliet
indruk te maken op ieder, die er kennis van nam. Bij de toeneming van des
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admiraals vermogen intusschen toonde zijn woning allengs de sporen van
weelde in het bezit van porselein, zilver, fluweel, damast, rariteiten, schilderijen en kostbaarheden, zooals uit de inventaris zijner nalatenschap voldoende blijkt ; de aanzienlijke hoeveelheid fijn en grof linnen in de ka.sten laat
ons zien, hoe Anna Van Gelder bezield was met de neiging tot buitengewone
zorg voor den inhoud daarvan, den trots van de Hollandsche huisvrouw
ook uit die dagen 43). De wanden van kamers en gangen en portalen hingen
vol met de portretten van de voornaamste wapenbroeders en afbeeldingen
van zeeslagen en buitenlandsche havens ; de Atlas van Blaeu prijkte op
een tafel maar overigens vielen er niet veel andere boeken te zien dan bijbels en kerkboeken, een enkele kaart, fraai zilverwerk, kostbare degens,
fluweelen stoelen en gordijnen, damasten tafelkleeden, overvloedig tin- en
aardewerk, rariteiten uit alle wereldstreken enz. De admiraal hield van een
goed glas Franschen of Spaanschen wijn en gevbelde zich in zijn eenvoudigen bekleeden armstoel op zijn gemak bij de leden van zijn gezin, hen
voorlezend uit .den bijbel of eenig ander vroom geschrift of met hen biddend en zingend zooals hij gewoon was te doen in de Oude Kerk, 'waar hij
geregeld aan de godsdienstoefening placht deel te nemen.
Men mag dit huishouden beschouwen als de veilige haven, waarin de
groote zeeheld tijdelijk rust placht te vinden tot verpoozing van zijn druk
bestaan, zooals hij zich dit voor 20 jaren te midden der zijnen voor zijn
volgend leven had voorgesteld.
Maar ook de nog volgende j aren zouden allesbehalve vrij van zorgen zijn.
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ENGEL DE RUYTER, IN 1669

DERTIENDE HOOFDSTUK
IN DEN DERDEN ENGELSCHEN OORLOG

1672-1674
ET NA JAAR VAN 1671 TOONDE STEEDS DUI-

delijker, dat Engeland en Frankrijk inderdaad tot een
gemeenschappelijken krijg tegen de Republiek besloten
hadden. Lodewijk XIV verzamelde aan Frankrijk's noordergrens een groot leger en liet in Toulon en Brest schepen uitrusten, terwiji zware -lasten op den Staatschen
handel in Frankrijk werden gelegd, die weder tegenmaatregelen van Staatsche zijde ten gevolge hadden. Van de Engelsche vloot
hoorde men niet veel, want de financieele toestand was er nog altijd
bedenkelijk ; maar toch vernam men nu en dan, dat ook daar toebereidselen ter zee werden gemaakt, die niet anders dan tegen de Republiek gericht konden zijn. Toch bleef de Triple Alliantie in schijn nog van kracht,
ook nadat Temple in het najaar was vervangen door den onheil spellenden
Downing. Deze had werkelijk in geheimen last om alle klachten van Enge-
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land over de Republiek breed uit te meten, met name de zaak van de Merlin, en zooveel mogelijk twist uit te lokken. Dit was voor hem persoonlijk
een gevaarlijk werk, daar hij de kans liep om het slachtoffer to worden van
zijn impopulariteit in Den Haag, waar het yolk onrustig werd; doch Karel
II schroomde niet, zooals hij zeide, „to venture him", hem te wagen aan
die kans.
Het plan was inderdaad om, ten laatste in het voorjaar van 1672, de
Republiek van de zijde van Frankrijk over Luiksch en Keulsch gebied aan
te vallen, de legers van den aartsbisschop van. Keulen en van den bisschop
van Munster, die zich tegen aanzienlijke subsidien tot medewerking hadden
verbonden, in de oostelijke provincien te laten optreden en van Engelsche
zijde de zeekust, de havens en de zeegaten te blokkeeren, den handel te
stremmen en, indien mogelijk, in Zeeland een landing to doen. Met ernstigen
weerstand te land meenden de vijanden niet te rekenen te hebben, gezien de opzettelijke verwaarloozing van het leger en van de vestingen der
Republiek in de laatste 20 jaren en het aanvankelijke succes der Munsterschen in 1665, die alleen met Fransche hulp ten slotte waren afgeweerd.
Daarentegen moest in alien gevalle worden gerekend op krachtige verdediging ter zee, daar de Republiek een sterke vloot bezat onder leiding van
voortreffelijke admiraals als De Ruyter en de zijnen, waartegenover echter
de vereeniging van de Engelsche en de Fransche vloten tot gemeenschappelijk optreden met aanzienlijke overmacht voldoende scheen om de zegepraal ditmaal onbetwijfelbaar te doen zijn. Bij een en ander zou de met
de j aren van den j ongen Prins van Oranje toenemende verdeeldheid in de
Republiek een aanzienlijke rol kunnen spelen, j a zou zelfs een burgeroorlog kunnen worden verwacht, nu de macht van de door Johan De Witt geleide Statenregeering merkbaar begon te dalen.
De bondgenooten zouden — zoo was het plan — den overwonnen
Staat onder elkander verdeelen. Frankrijk zou de Generaliteitslanden verkrijgen met het oog op de steeds door dat land begeerde Spaansche Nederlanden, die hunnen vijandigen nabuur, ze dan van twee zij den bedreigend,
op den duur in handen moesten vallen; in de oostelijke provincien zouden
Munster en Keulen schadeloosstelling vinden ; Engeland zou door garnizoenen in de voornaamste havens en aan de riviermondingen van Holland en
Zeeland zich de macht over den handel en de scheepvaart verzekeren
wat er overbleef, dacht men als een souverein vorstendom aan den Prins
van Oranje te laten onder feitelijke affiankelijkheid van Frankrijk en Engeland beide. De handel der Republiek en hare kolonien zouden tusschen
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deze beide landen worden verdeeld, waarbij aan Engeland het leeuwendeel
zou toevallen, ofschoon het ook als handelsmogendheid juist opkomende
Frankrijk, dat als zoodanig onder den minister Colbert scherp tegenover
de Republiek begon te staan, op een aanzienlijk deel daarvan hoopte.
Het was duidelijk : de ondergang van de Republiek werd gezocht. „Delenda Carthago" was de meer en meer openlijke leus van de aanvallers, die
een einde wilden maken aan de heerschappij der overmoedige kooplieden,
die eenmaal slechts met hulp en steun der beide groote mogendheden van
het Westen het juk van Spanje hadden kunnen afschudden en thans, sedert
den vrede van Munster, de „weegschaal van Euroop" in hunne handen
meenden te houden tot nadeel en ergernis van de beide oude en machtige
koninkrijken. Ook de Roomsche Kerk, waartoe Karel II heimelijk, zijn
broeder York openlijk was overgegaan, zou voordeel hebben van de vernietiging der machtigste Protestantsche mogendheid.
Johan De Witt, ernstig gewaarschuwd door den Staatschen gezant te
Parijs, Pieter De Groot, doch evenmin als deze op de hoogte van cl.n omyang der verbintenissen, waartoe Karel II zich tegenover Lodewijk XIV
had laten vinden, zag de noodzakelijkheid van het spoedig nemen van
maatregelen tot verdediging thans helder in. Wat de vloot betreft, die was
in betrekkelijk korten tijd weder op het gewenschte peil to brengen ; wat het
leger aangaat, dat zou, meende hij — en zijn partij met hem —zij het dan ook
met opoffering van veel geld, in korten tijd door het huren van vreemde
troepen eveneens in vereischte mate kunnen aangevuld worden om met
hulp van Spanje, den Keizer, misschien ook van Zweden, Denemarken en
Brandenburg, als gewenschte bondgenooten, en met doelmatig gebruik der
natuurlijke verdedigingsmiddelen des lands, de min of meer voorbereide
inundation op de Hollandsche grenzen en de nog in alle haast te versterken
vestingen den vijand of te weren. Desnoods, ten einde woelingen te voorkomen, zou dit kunnen geschieden onder leiding, ten minste in naam, van
den jongen Prins van Oranje. Dozen toch zou men dan onder zeer beperkende bepalingen en onder toezicht en met medewerking van de enkele
ervaren legeraanvoerders, die men nog bezat, tot kapitein-generaal der Unie
verheffen, wat, naar men hoopte, de oneenigheden binnenslands zou kunnen doen ophouden.
Maar op het eind van het jaar 1671 was dat alles nog pas in wording
en met bekommering ging de leider van den Staat, de raadpensionaris, die
zijn invloed zelfs reeds in zijn eigen partij betwist zag, de toekomst to gemoet. Vooral de verheffing van den Prins tot kapitein-generaal, waarop in
20*
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het najaar door het orangistische Gelderland met steun van Zeeland en
Friesland in de Staten-Generaal en door den adel en door de oude Geuzenstad Enkhuizen in de Staten van Holland ernstig werd aangedrongen,
scheen hem verderfelijk voor „de vryheid", zooals hij die opvatte, en dus
niet dan in de uiterste noodzakelijkheid toe te staan — het begin immers
van het herstel der „stadhouderlyke slaverny", die de Staten onder Maurits, Frederik Hendrik en Willem II hadden moeten verduren.
Hoe De Ruyter persoonlijk over deze scherp geteekende staatkundige
verhoudingen dacht, weten wij niet. Zijn persoonlijke vriendschap met de
De Witten geeft aanleiding om te vermoeden, j a, meer dan dat, om het
waarschijnlijk to achten, dat hij niet allereerst Oranjeman was. Uit het vervolg zal blijken, dat hij, dienaar der Staten, zich echter gereedelijk wenschte
te onderwerpen aan de richting, die zij aan hun bestuur wilden geven. Zoolang De Witt de leiding van het staatsbestuur, in het bijzonder dan, wat De
Ruyter onmiddellijk aanging, ten opzichte van het zeewezen in handen had,
meende hij, de hem door dezen gedane aanwijzingen te moeten o ►volgen.
Maar toen in 1672 de Prins van Oranje door de Staten aan het hoofd der
zaken was gesteld, heeft hij niet de minste zwarigheid gemaakt om de bevelen
van dezen jongen worst, thans zijn militairen chef, op te volgen. Van een
bepaalde keuze ten opzichte van de heerschende partijschappen is daarbij
nergens sprake : hij had te gehoorzamen aan hen, die door de Staten boven
hem werden gesteld, en de ronde zeeman was ten voile doordrongen van de
noodzakelijkheid om zijn plicht te vervullen tegenover het vaderland, vertegenwoordigd door de Staten, zijn souvereinen. Want wie twijfelde er toen
aan de souvereiniteit der Staten ?
Zoo was het, dat er nog in het late najaar van 1671 niets wezenlijks
gebeurde, noch ten opzichte van het leger noch ten aanzien van de vloot.
Wel werd door de gedeputeerden tot de zeezaken, kort reeds nadat De
Ruyter uit zee was teruggekeerd, in opdracht van de Staten-Generaal 9
aan de admiraliteitscolleges in overleg met De Witt een memorie gevraagd
omtrent den gewenschten omvang van de in het voorjaar van 1672 tot
stand te brengen uitrusting van de vloot, voor het geval, dat deze n.00dig
mocht zijn ; maar nadat die memorie inderdaad begin December was ingekomen en de genoemde gedeputeerden hunne instemming ermede hadden
te kennen gegeven, werd (4 December) 2) de uitvoering van de voorgestelde
maatregelen voorloopig nog opgeschort, totdat de verschillende provincien
zouden hebben toegestemd in de „extraordinaire equipage", waarvoor ongeveer 8 millioen gulden noodig zouden zijn.

IN DEN DERDEN ENGELSCHEN OORLOG

315

De memorie, door De Ruyter zelf opgesteld 3), hield in, dat er in het
voorjaar moesten worden uitgerust 36 schepen van 63-88 stukken, ieder
bemand met omstreeks 400 man, 36 schepen van 40-60 stukken, ieder bemand met omstreeks 25o man, 24 fregatten van 20-30 stukken, ieder bemand met ongeveer no man, dan nog 24 branders, 24 adviesjachten en 24
snauwen; het zou noodig zijn voor de vloot reeds dadelijk to beginnen met
de werving van I0.000 matrozen. De gedeputeerden hadden bij die memorie
den raad gevoegd om ook met de uitrusting der schepen reeds dadelijk een
aanvang te maken. Het duurde echter nog tot 4 Februari 1672, alvorens de
Staten-Generaal, na het binnen komen der gewestelijke consenten, het definitieve besluit namen om te werk te gaan overeenkomstig een nader, aanmerkelijk besnoeid voorstel 4) hunner gedeputeerden dienaangaande, en behalve 36 schepen van het grootste charter en 12 van het daarop volgende,
de 24 branders, 24 galjoten en 24 snauwen aanstonds uit te rusten.
De Ruyter ergerde zich diep over den langzamen gang van de voorbereiding 5). Hij drong II Januari bij De Witt aan op krachtiger voortgang
der werving van de noodige matrozen, op verhooging van soldij, in het bijzonder voor het scheepsvolk der vlaggeschepen. Den 22sten Februari
schrijft hij den raadpensionaris, dat het nu al te laat geworden was om nog
voor het loopende „saisoen" de 48 uit te rusten „capitaele" schepen van
beide categorieen gereed te krijgen ; wel zou dit gaan met de fregatten en
branders, die hoe eer hoe liever binnengaats moesten worden geposteerd,
opdat de vijand geen kans zou hebben om bij een plotselingen overval de
groote schepen, die al min of meer gereed in of bij de zeegaten lagen, te vernielen. 4 Maart dringt hij, onder voortdurende klachten over te weinig
scheepsvolk, nogmaals aan op spoedig gereedmaken Bier fregatten door de
Admiraliteiten. Voortdurend reisde hij tusschen de admiraliteitshavens
heen en weder en brad hij met De Witt over een en ander in overleg. Diens
broeder Cornelis werd 2 April door Holland eenpariglijk aangewezen om
namens dat gewest weder als gevolmachtigde op de vloot op te treden, een
benoeming, waarop ook De Ruyter zelf had aangedrongen 6). Ofschoon de
naaste familie van den ruwaard — niet de raadpensionaris zelf, van wien het
plan was uitgegaan — dezen de aanneming van den gevaarvollen post, ook
wegens zijn aanvallen van rheumatiek in den laatsten tijd, afraadde, heeft
Cornelis de benoeming veertien dagen later ten slotte aangenomen, nadat de
Staten-Generaal hem den 8sten den post hadden aangeboden ; hij wenschte
echter geen medegecommitteerden naast zich en verkreeg weder de toezegging van een lijfwacht benevens de opvolging door zijn zoon als ru-
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waard van Putten, voor het geval dat hij mocht omkomen. De vloot was
toen, dank zij de ijverige zorgen van den raadpensionaris en diens medegecommitteerden, bijna gereed en moest alleen nog uit de verschillende
havens worden bijeengebracht op het algemeene rendez-vous, waartoe aanvankelijk het Vlie was aangewezen.
Frankrijk en Engeland beide hadden in diezelfde dagen het masker
eindelijk afgeworpen en respectievelijk op 6 en 7 April den oorlog aan de
Republiek verklaard. Vooral wat Engeland betrof, koesterde De Witt nog
lang eenige hoop op het succes der onderhandelingen met steun van invloedrijke anti-katholieke Engelschen, van Temple, lord Sandwich (Mountagu)
en anderen ; Lodewijk XIV echter had reeds op de nieuwjaarsreceptie ten
hove in een scherpe rede tot De Groot zijn ware gezindheid duidelijk doen
blijken ; terwijl de Fransche troepen naar den Rijn trokken en de Munstersche en Keulsche legers in de oostelijke provincien doordrongen, zouden
de vereenigde Engelsche en Fransche vloten van de zeezij de tegen de Republiek optreden.

.

I. Solebay
7 Juni 1672
E Engelsche vloot werd onder leiding van den hertog van York en
van lord Sandwich — Albemarle (Monck) was in Januari 1670 gestorven, nog altijd onder den indruk van den smaad, Engeland bij
Chatham aangedaan —in het voorjaar van 16721angzaam samengetrokken in de oostelijke havens, van Harwich tot de Theems ; langzaam,
ten gevolge van geldgebrek, slapheid van leiding en gebrek aan matrozen.
Waren niet in de Republiek de heerschende oneenigheden en de gewone
omslachtigheid oorzaak geweest van eveneens langzame voorbereidiing en
waren niet de Zeeuwsche schepen nog op het allerlaatst voor Vlissingen
achtergebleven, dan zou het mogelijk zijn geweest om — zooals Johan De
Witt had gewild en ook De Ruyter mogelijk, j a wenschelijk had geacht
— de vereeniging der beide vijandelijke vloten te beletten en zelfs een herhaling van den aanval op de Theems te doen plaats hebben, voordat de
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Engelsche vloot nog in zee zou zijn. Reeds enkele dagen voor de oorlogsverklaring, 22 Maart, greep Holmes op last zijner regeering met eenige
schepen de rijke Hollandsche Smyrnavloot, die door het Kanaal naar huffs
zeilde, bij Wight verraderlijk aan ; maar hij werd door de 6 begeleidende
konvooiers onder bevel van kapitein De Haes en na diens sneuvelen onder
dat van Eland Du Boys met succes afgeslagen, zoodat slechts enkele koopvaarders in Holmes' handen vielen en de overige nog veilig door het Kanaal
naar het vaderland konden komen 7).
Het duurde tot 12 Mei, alvorens het Bros der Engelsche vloot, 40
groote schepen en verder klein vaartuig, verdeeld in twee eskaders, dat van
de roode vlag onder York en dat van de blauwe onder Sandwich — die met
tegenzin den oorlog had zien uitbreken en met sombere voorgevoelens den
tocht aanvaardde — de Theems verliet om het Fransche eskader van 32
groote schepen, dat onder graaf Jean d'Estrees de witte vlag voerde, in het
Kanaal te ontmoeten. Het plan was om niet, zooals in den vorigen oorlog, op de met banken bezette Hollandsche of Zeeuwsche kust een slag te
leveren maar to trachten De Ruyter naar het Kanaal to lokken of anders hem
in volle zee aan te vallen. De vereeniging der beide vloten had op den I5den
bij Portsmouth plaats en samen zeilden zij oostelijk op om de Staatsche
vloot, die den vorigen dag bij Noord-Voorland was verschenen, te gemoet
te gaan 8).
Zij was veel later in zee gekomen dan Johan De Witt en De Ruyter
gewenscht hadden. De laatste 9) was reeds den i9den April met zijn vrouw
uit Rotterdam naar Hellevoetsluis gegaan om daar aan de uitrusting van
de schepen van de Admiraliteit van de Maas de laatste hand te leggen. Er
ontbrak vooral aan de bemanning toen nog veel en eerst den 29sten kon
De Ruyter op de Zeven Provincien met 7 oorlogsschepen, 2 fregatten, 4
branders enz. naar het Vlie zeilen. Op 1 Mei kreeg hij echter onderweg bevel
om niet daarheen maar naar Texel te komen, waar Johan De Witt reeds
eenige dagen te voren de daar aanwezige schepen eveneens in gereedheid
had helpen brengen en waar nu het rendez-vous was vastgesteld 10). Het
verwijderen van alle bakens en tonnen langs de geheele kust uit vrees voor
een vijandelijke landing maakte het binnenvallen der zware schepen moeilijk. De Ruyter wist echter met zijn kennis van het vaarwater en met hulp
van bij de banken gelegde galjoten en visschersvaartuigen den 3den Mei
door de Slenk de reede van Texel te bereiken. De Amsterdamsche schepen
kwamen veilig uit het Vlie, waar Cornelis De Witt de uitrusting leidde,
eveneens naar Texel, zoodat 9 Mei eindelijk de vloot, intusschen door eenige
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Friesche en Noord-Hollandsche schepen versterkt, doch nog zonder het
Zeeuwsche eskader, dat zich niet alleen in zee durfde wagen, zuidwaarts kon
stevenen. Bij het uitzeilen door het Spanjaardsgat, nadat een poging van
De Ruyter om door de Slenk buitengaats to komen was mislukt, kon weder
Johan De Witt door persoonlijk looden hulp verleenen.
Het plan was om, na vereeniging met het Zeeuwsche eskader en na de
opneming van nog enkele andere schepen, met een betrekkelijk geringe
macht aanstonds de Engelsche vloot in hare havens op te zoeken, nog voor
hare vereeniging met de Fransche ; De Ruyter zond dan ook alvast een
paar verkenningsschepen uit naar de Engelsche kust, van Solebay tot
Noord-Voorland, om de juiste ligging van de vijandelijke vloot uit te vorschen. De vereeniging met de Zeeuwen onder Banckert kon echter ten gevolge van al dat oponthoud en het niet bijtijds uitzeilen van dezen, vviens
Admiraliteit het werkelijk uitloopen van De Ruyter nog steeds betwijfeld
had, eerst 12 Mei bij Walcheren plaats hebben. Eenige kostbare dagen
waren zoo verloren gegaan en toen De Ruyter bij Noord-Voorland kwam,
was er op de Engelsche kust geen vijand meer te zien ; die was reeds in het
Kanaal, zooals men vernam van een Engelsch fregat, dat genomen was.
De Ruyter's scheepsmacht was ook thans nog slechts 41 groote schepen,
13 fregatten, 16 branders, 9 adviesj achten en 2 snauwen sterk ; maar zij werd
in de eerstvolgende weken, terwijl zij op de Engelsche kust kruiste, aanhoudend aanzienlijk versterkt. Zij was verdeeld in drie eskaders onder Van.
Ghent, De Ruyter (met Aert Van Nes) en Banckert. Johan De Witt had oorspronkelijk het plan aanbevolen om hetzij de Fransche vloot in Brest of La
Rochelle, hetzij de Engelsche in de Theems afzonderlijk te overvallen. Dit
nu was tengevolge van het oponthoud onmogelijk geworden en er viel opnieuw te overwegen, waar men de thans vereenigde vijandelijke vloten ;Lou
aanvallen, hetzij in het Kanaal, hetzij op de Engelsche kust, hetzij hen of te
wachten op de Vlaamsche of de Hollandsche kust. Aan Cornelis De Witt, met
advies van De Ruyter en desnoods van de andere admiraals, was thans
door de Staten overgelaten, te doen wat voor 's lands dienst het beste geacht werd u).
De Ruyter en zijn medebevelhebbers gevoelden het meest voor het
laatste, daar zij de banken aan de eigen kust tot in alle bijzonderheden kenden. Op het onjuiste bericht echter, dat de Engelsche vloot, ten minste een
deel ervan, nog bij Duins lag, besloot de Hooge Krijgsraad — die der vlagofficieren, die in dezen oorlog meer dan vroeger de leiding nam, terwij]. de
gewone krijgsraad, waarbij ook de kapiteins werden opgeroepen, slechts in
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enkele gevallen bijeenkwam — daarheen te zeilen, overtuigd, dat van den
„goeden uytslach van een eerste rencontre ende hoofdtreffen ter zee de
„welstand van onse Republiek ende de liberteyt van desselfs goede ingezetenen ten eenenmale dependeert". Men vond te Duins echter — gelijk
wij reeds zagen — geen vijandelijke schepen en daarop besloten de ruwaard
en de admiraals den I5den Mei het Kanaal in to gaan en, hopend, dat de vereeniging der vijandelijke vloten nog niet zou hebben plaats gevonden, de
Engelschen bij Wight op te zoeken. Tegenwind verijdelde echter ook dit
voornemen en er kwam betrouwbaar bericht in, dat de vereeniging der vij andelijke vloten wel degelijk bij St. Helens reeds was geschied. Tegenwind en
mist deden de vloot tot den 'Oen bij Dover ankeren ; vervolgens richtte zij
zich naar de Vlaamsche kust om den vijand daarheen te lokken. Dien eigen
dag werd echter nog besloten om vooraf toch naar de Theems op te zeilen : dit onder den invloed van een brief van Johan De Witt, die het dringend aanbeval, hopend op de mogelijkheid om toch nog opnieuw de werven
en de half afgebouwde schepen op de Theems en de Medway te kunnen
vernielen en te Londen, als in 1667, een paniek te verwekken, misschien
wel een oproer tegen de nog altijd impopulaire regeering en bij den onder
het Engelsche yolk bestaanden weerzin tegen den voorgenomen verdelgingsoorlog. Hij drong krachtig aan op snel handelen en geen verder tijdverlies door „drijven en zeilen", doch liet ten slotte de beslissing over aan
het beleid yin Cornelis en De Ruyter 12). Het was een gevaarlijk werk
tegenover de thans vereenigde vijandelijke vloten doch men waagde het
ondanks den tegenwind om een eskader lichte schepen onder Van Ghent den
24sten Mei met den vloed werkelijk, van het Koningsdiep uit, de rivier op
te zenden om, zoo mogelijk, Sheerness weder te bezetten en van daar uit
wederom de Theems en de Medway of te loopen. Maar Van Ghent, een
klein Engelsch eskader nog in de Theems ziende, vond Sheerness nu to goed
versterkt, wisselde eenige schoten met het fort maar keerde onverrichter zake
met de eb naar het in het Koningsdiep op hem wachtende Bros van de
vloot terug, dat hij echter ten gevolge van den stijven oostenwind en het
vastraken van een zijner schepen eerst den 26sten weder bereikte.
Daar ontving De Ruyter het bericht, dat de vereenigde Engelsche en
Fransche vloten hem bij Noord-Voorland zochten 13), zoodat een spoedige
ontmoeting met den vijand kon worden verwacht, al was dit niet naar den
zin van Johan De Witt en van de heeren gedeputeerden in Den Haag, die
steeds ernstig bezwaar zagen in een gevecht met de groote vijandelijke
overmacht en het liefst hadden gezien, dat de vloot zich ergens in de Noord,
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zee, bij voorbeeld bij Doggersbank, in een „goede positie" zou posteeren om
thuisvarende koopvaarders to beschermen en het oog to houden op 's vij ands
plannen tegen de Hollandsche of Zeeuwsche kust, tot afwering waarvan
desnoods in volle zee een slag kon worden geleverd. Cornelis antwoordde
scherp, dat een „goede positie" in de Noordzee voor de vloot niet te vinden
was en dat dan veeleer terugkeer naar de havens wenschelijk scheen. Dit
echter begeerde niemand der aanvoerders van de vloot en hij verklaarde
dus ronduit, zich beroepend op de meening der deskundige admiraals, in
overleg met De Ruyter, op de Engelsche kust slag te willen leveren, als de
kans schoon werd geacht, ook al waren de Haagsche heeren ertegen. De
Ruyter was het hiermede eens en „de heeren" hebben dan ook niet larger
hun wenschen wederstreefd doch zich aan beider inzicht onderworpen.
Den 28sten wachtte de vloot „in goet postuur om in batalye te
comer" den vijand of bij de Galloper bank, maar, op raad van den ervaren
Sandwich en ook wegens een juist opgekomen storm, ontweek York den
strijd bij de gevaarlijke Engelsche of nog gevaarlijker Vlaamsche banker
en stak verder de Noordzee in. De Ruyter, zooals hij in zijn journaal betuigt, „seer verwondert" over deze ontwijkende manoeuvre, zag dagelijks
naar den vijand uit, die zich, naar hij wist, nog in zijn nabijheid beyond.
Hij vermoedde een plan des vijands op onmiddellijke landing in - Holland
of Zeeland en zette, de zaak „seer vrempt" achtende, derhalve den 3den
Juni weder van de Engelsche kust koers naar Zeeland, waar men in de eerste plaats zulk een landing meende te moeten verwachten. Daar gekomen
evenwel, zag men nog altijd niets van den vijand, die gebrek bleek to hebben
aan allerlei en zich tot het innemen van meer mondvoorraad en munitie
naar Solebay had gericht met het plan om zich daarna bij Doggersbank te
posteeren ten einde de verwachte Oost-Indische retourvloot op to vangen.
De vereenigde vijandelijke vloot telde thans"), 8o flinke schepen, 13
kleinere oorlogsschepen, 24 branders en 28 stuks kleiner vaartuig en had een
zware, zelfs al te zware, doch weinig ervaren bemanning en geduchte bewapening : 4.0.000 man en 6158 stukken. Zij had zich den 3isten Mei naar Solebay begeven en was er aanstonds druk bezig om haren voorraad aan. te
vullen en de schepen te krengen. Zij lag daar eenige dagen rustig en onlbezorgd voor anker, onvolledig ingelicht omtrent de bewegingen van De Ruyter, wiens verkenningsdienst weder veel beter in orde was, en rekenend op
de westelijke winder, die een vijandelijken aanval wel zouden verhinderen.
De Franschen, verdeeld in drie smaldeelen order d'Estrees, den vice-adrniraal Abraham Du Quesne en den schout-bij-nacht De Rabesnieres vormden
,
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de voorhoede, York met zijn vice-admiraal Spragge den middeltocht,
Sandwich met zijn vice-admiraal Kempthorne de achterhoede, voorzoover
bij de gemelde bezigheden van ordelijke rangschikking sprake was. De
Staatsche vloot was nu allengs door nagekomen vaartuigen versterkt tot
61 flinke schepen, 14 fregatten, 22 adviesjachten en niet minder dan 32 branders, alles in het geheel met 45oo kanonnen en 20.700 matrozen en soldaten.
Ofschoon zij dus aanmerkelijk zwakker was dan de tegenstanders, aarzelden
De Witt en De Ruyter niet om gevolg te geven aan het besluit van den
krijgsraad (6 Juni) om van Westkappel uit 's nachts snel door te zeilen en
den bij Solebay liggenden vijand te overvallen, voortreffelijk ingelicht als
men door uitgezonden verkenners was omtrent diens toestand en ligging,
terwijlYork zelf zich de Staatsche vloot nog aan de Hollandsche kust dacht 15),
en wel voor Goeree, buiten staat, wegens den wind, om uit te zeilen.
Van Orfordness uit verscheen De Ruyter zoo bij het aanbreken van den
dag omstreeks 5 uur, plotseling in het zicht van de vijandelijke vloten, aan
welke de buitenwachten, onder wie de Fransche fregat-kapitein De Gogolin,
ijlings de onverwachte tijding kwamen brengen. Wel verhinderde gebrek
aan wind De Ruyter den vijand geheel onverhoeds met zijn branders
op het lijf to vallen maar de verwarring bij de plotseling opgeschrikte Engelschen en Franschen was toch ernstig genoeg. In alle haast werden
de nog aan land vertoevende officieren en matrozen naar boord geseind en
de Engelsch-Fransche vloot zeilde dadelijk naar buiten, zij het dan in
allesbehalve goede orde, de Franschen thans in de achterhoede en vrij ver
zuidelijk van de Engelschen, wier voorhoede onder Sandwich en middeltocht onder York dicht bij de kust kwamen te liggen.
De Ruyter had een nieuwe formatie toegepast en uit de verschillende
eskaders onder Van Brakel een „verloren" eskader van i8 schepen en 18
branders samengesteld, dat vOar de hoofdmacht den vijand moest aanvallen en moest trachten door zijn branders dezen in verwarring te brengen.
Doch dit mislukte en de strijd moest dus toch tusschen de hoofdeskaders
worden uitgevochten. Begunstigd thans door wind en zon, waarop hij had
gerekend, viel De Ruyter omstreeks 8 uur in zoo snel mogelijke vaart, „like
a torrent", den vijand op het lijf, hijzelf naar gewoonte zich richtend tegen
den middeltocht. Vroolijk wees hij zijn opperstuurman op de Royal Prince,
York's admiraalsschip : „Stuurman Zeger, dat is onze man", waarop de
stuurman zijn muts lichtte en, even vastberaden als zijn admiraal, kalm antwoordde : „Myn Heer, dat zalje gebeuren." Op de kampanje van de Zeven
Provincien zette zich .koelbloedig in een met fluweel bekleeden armstoel
21
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de aan podragra lijdende Cornelis de Witt, omringd van zijn hellebaardiers
in hun fraaie uniform met de Hollandsche kleuren, rood en geel. Terwijl de
beide opperbevelhebbers in hevigen, bloedigen strijd elkander bestookten en York tegen den middag genoodzaakt was om in een sloep zijn schip
te verlaten en de roode vlag te hijschen op de St. Michael, was Van Ghent
reeds om 6 uur midden in het eskader van Sandwich, dat van de blauwe
vlag, gevallen en had Banckert het Fransche eskader, dat van de witte
vlag, voor zijn rekening genomen. De laatsten, steeds vrij ver zuidelijk
van de andere eskaders verwijderd 16), beschoten elkander den ganschen
dag hevig maar op een afstand. Zij berokkenden elkander ook ernstige
schade zonder echter op het verloop van den slag veel invloed te hebben, hetgeen later aanleiding gaf tot allerlei vermoedens ten opzichte dezer
feitelijke afzondering van de beide eskaders, welke velen ten onrechte
aan geheime onderlinge afspraken toeschreven of aan ongeneigdheid van
D'Estrees om aan den strijd grooter aandeel te nemen dan noodig was, in
verband met de door sommigen onderstelde opdracht om de beide groote
zeestaten elkander te laten verzwakken 17).
De strijd tusschen de blauwe vlag en Van Ghent was reeds dadelijk
niet minder bloedig dan die tusschen de roode en De Ruyter 18). Ook hier
werd het hevigst gestreden tusschen de beide admiraalsschepen en hare
„seconden". Na een hevigen kamp tusschen Sandwich' Royal James en Van
Ghent's Dolfijn, geholpen door diens schout-bij-nacht Vlugh en anderen,
greep kapitein Jan Van Brakel, die eigenlijk onder De Ruyter's eskader
behoorde, op eigen gezag met de Groot Hollandia Sandwich' schip aan om
den fel besprongen Van Ghent to helpen maar raakte anderhalf uur lang met
het zijne in het touwwerk van den Engelschen admiraal vast, gedurende welken tijd de Royal James zwaar had te lijden, vooral toen Van Ghent haar
opnieuw aan stuurboordzij de aanklampte en ook schout-bij-nacht Den Haen
toesnelde, terwijl tevens Sweers de andere schepen van de Engelsche achterhoede teisterde. Wel sneuvelde Van Ghent omstreeks io uur in dezen schenpen strijd en slaagde de wanhopig kampende Sandwich, die de Groot Hollandia op aandrang van zijn kapitein wegens gebrek aan yolk niet kon enteren,
bij het opkomen van de eb er ten slotte in om zich van Van Brakel los te
maken, maar de brander van Jan Danielsz. Van den Ryn,.denzelfden kapitein, die op de Medway den ketting had doorgezeild, stale daarop de Royal James in brand, nadat van de i000 opvarenden niet minder dan negen tienden
waren gedood en gewond. De dappere Sandwich, in den steek gelaten door een
deel van zijn eigen eskader onder Jordan, die met het smaldeel van vice-
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admiraal Schram in gevecht was gekomen, bleef nog tot het laatst op zijn
brandend schip en vond, toen hij het eindelijk verliet, zijn dood in de golven ; zijn lijk werd eenige dagen later op een zandplaat gevonden, gekleed in
de uniform met de versierselen van den Kouseband, die hij even vador den
slag had aangetrokken, zich tooiend als voor een offer.
Nog uren lang duurde de strijd. Van Ghent's kapitein, Van Panhuys,
bleef, op uitdrukkelijk bevel van De Witt, om paniek te voorkomen diens
vlag voeren ; maar de dood van den luitenant-admiraal bleef toch Been geheim in diens eskader, dat zeer in „mouvement" verslapte, zoodat De Ruyter zelf en zijn middeltocht, thans ook door eenige schepen van het eskader
van de blauwe vlag onder Jordan bestookt, het hard te verantwoorden
kregen. Doch ook York kwam opnieuw in groot gevaar en moest wegens
het lek springen van de St. Michael overgaan op de London, Spragge's
admiraalschip. Ten slotte werd de strijd in hoofdzaak tusschen de beide
middeltochten uitgevochten. De beide vloten dreven in die uren onder
zwakken wind, voortdurend „pele mele" heftig strijdend, langs de banken
van Lowestoft zuidwaarts of tot bij Aldborough, totdat De Ruyter zich
eindelijk achter den vijand om naar Banckert keerde en York naar D'Estrees, wat beiden in den laten avond gelukte. Op zijn weg vond De Ruyter nog een veel kleiner schip, de Rainbow onder kapitein Story, tegenover
zich, dat hij na een kort gevecht ontredderd ter zijde liet liggen 19).
Zoo eindigde omstreeks 9 uur bij opkomende duisternis het gevecht,
dat feitelijk onbeslist was gebleven, al had de Engelsche vloot verreweg de
meeste schade geleden en behalve de Royal James misschien nog een enkel
schip verloren. De slag bij Solebay was, volgens het getuigenis van De
Ruyter zelf 20), „scherper en langduriger" geweest dan eenige zeeslag, lien
hij had bijgewoond. De luitenant van de Royal James, die op de Zeven Provincien gered was, liet zich vol bewondering over den Hollandschen opperbevelhebber uit : „Is dat een admiraal? Dat is een admiraal, een kapitein,
een stuurman, een matrons en een soldaat. Ja, die man, die held is dat alles
tegelijk." En Colbert gaf in die dagen van De Ruyter het getuigenis : „le
plus grand capitaine qui ayt jamais ete en mer" 21).
Maar ook de Staatsche vloot had veel geleden en twee groote schepen
verloren, waarvan het eene door den vijand genomen, het andere gezonken
was, terwijl de Groot Hollandia en vele andere schepen zeer gehavend waren. Het verlies aan manschappen, dat bij de Engelschen op 250o werd ge-steld,wranozijbegtpnklhodre; gkwetsten behoorde ook Banckert's kapitein, Engel de Ruyter, die ernstig
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door kogelsplinters op de borst was getroffen. Beide partijen trachtten in
den nacht hare schepen zooveel mogelijk te herstellen. Te midden van die
bezigheden vloog het Staatsche schip Westergo in brand en sprong in de
lucht.
Van een eigenlijke overwinning aan een der beide kanten was Been
sprake maar strategisch was zeker het voordeel aan de Staatsche zijde : de
Hollandsche kust was voorloopig bevrijd van de kans op een Engelsche
landing of blokkade, die, nu de Fransche legers op de Hollandsche landgrenzen stonden, het gewest feitelijk in den toestand van belegering zou
gebracht hebben.
De Ruyter heeft den volgenden dag nog herhaaldelijk getracht, ofschoon hij weder gebrek aan kruit en kogels kreeg, om opnieuw met York
in aanraking te komen. Maar deze, met zijn eskader de beide andere in den
nacht van hem afgedwaalde eskaders zoekend, stuurde in noordwestelijke
richting en begeerde blijkbaar den strijd niet, al bleven de vloten lbij de
Galloperbank eenigen tijd niet meer dan op een mijl afstands van elkander,
De Ruyter zuidoostelijk aanhoudend. Eerst omstreeks 2 uur, toen York de
loef had verkregen, heesch deze de vlag ten aanval en De Ruyter wachtte
hem in goede orde af ; Du Quesne, die het dichtst bij de Staatsche vloot lag,
wachtte nog op een nader signaal doch een zware mist kwam even later
op en verhinderde den strijd. Nadat de mist omstreeks 6 uur was opgeklaard, bleef de vijand zich afzijdig houden en hield naar de eigen kust af,
aanvankelijk tot na middernacht gevolgd door de Staatschen, die zich echter niet te dicht bij de Engelsche banken wilden wagen 22).
Den Oen Juni, in den vroegen morgen, zocht De Ruyter de Zeeuwsche
kust weder op, waarheen York hem thans uit de verte volgde, zoodat De
Ruyter steeds een aanval bleef verwachten. Maar deze bleef uit en York
keerde naar Solebay terug om vervolgens de Theems binnen te loopen. Nog
geruimen tijd bleef De Ruyter voor Walcheren liggen, waar de talrijke gekwetsten aan land werden gezet om in de gasthuizen te Vlissingen, Micldelburg en Veere te worden verpleegd. Voor de betoonde dapperheid en het gevoerde beleid werden De Witt en De Ruyter als gewoonlijk hartelijk door
de Staten bedankt.
De vrees was, dat de vijand toch nog een landing zou beproeven. Men
verwachtte die dan op de Zeeuwsche of Zuid-Hollandsche eilanden en het
bleef daarom wenschelijk de vloot voorloopig in zee te houden. Zij werd uit
de in de zeemagazijnen nog aanwezige voorraden opnieuw van kogels en
kruit voorzien ; de Oost-Indische Compagnie leende eenig kruit uit hare
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magazijnen, daar die van den Staat, waaraan ook to laude zoo hooge eischen
werden gesteld, uitgeput bleken, hetgeen echter voor den vijand diep geheim werd gehouden.

II. Op wacht voor de kust
Juni—October 1672
E slag bij Solebay had de moedelooze stemming in het vaderland
belangrijk verbeterd en dat was ook dringend noodig bij den ongunstigen loop der zaken te land en de toenemende gisting in
Holland en Zeeland tegenover de Statenregeering, aan welker
wanbeleid, j a landverraad men den ongunstigen loop van den krijg toeschreef. De Fransche legers toch waren reeds spoedig meester geworden
van den Achterhoek van Gelderland en slaagden er (i2 Juni) in om bij Lobith over den Rijn te komen, waarop de Prins van Oranje met zijn zwak
legertje de Usellinie, aanvankelijk door hem bezet, verliet en half Juni op
Utrecht en, na de weigering Bier stad om hem op te nemen, den i8den
zelfs op de Hollandsche waterlinie terugviel. Deze stuitte eindelijk den
zegevierend voorttrekkenden vijand, die tot Naarden, Leerdam en Asperen
was doorgedrongen maar juist even te laat kwam om de Vechtsluizen bij
Maiden te bezetten en zoo de verdediging der waterlinie te verijdelen. De
eene Geldersche vesting na de andere had zich intusschen overgegeven ; hetzelfde was reeds gebeurd in den Achterhoek en in Overijsel en Drente
tegenover de Keulsche en Munstersche benden. Drie provincien waren zoo
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v66r Juli al dadelijk verloren en de vij and stond thans op de grenzen van Holland en Zeeland, van Friesland en Groningen.
Onder die omstandigheden ontstond er in Holland een ernstige paniek
en het beangstigde yolk richtte zich fel tegen de landsregeering, tegen De
Witt en de zijnen ; een aanslag op Johan De Witt (21 Juni) toonde de beerschende stemming de bittere ergernis en van alle kanten klonk het booze
woord : landverraad, dat op een in paniek verkeerende menigte altijd grif
werkt. Ook tegen Cornelis De Witt, die wegens zijn ongesteldheid, welke hem
ten slotte geheel stiff deed worden, de vloot voor Walcheren met verlof der
Staten had moeten verlaten (22 Juni) en naar Dordrecht was teruggekeerd,
richtte zich de woede des yolks. Men vertelde elkander met graagte het geheel verzonnen verhaal, dat hij de vloot had verlaten wegens een hevigen
twist met De Ruyter, die hem daarbij zelfs met zijn degen zou hebben verwond. De omstandigheid, dat hij, ten behoeve van de stad Dordrecht, 3000
pond buskruit uit de vloot had gelicht, die zelf gebrek had aan kruit en
hem bij zijn vertrek daarom niet met eereschoten had uitgeleid, werd hem
als een bewijs van zijn „verraad" aangerekend. Men dwong hem op zijn
ziekbed (28 Juni) de alom begeerde verheffing van den jongen Prins van
Oranje tot de waardigheden van diens voorvaderen te erkennen. Den 4den
Juli geschiedde deze overal in Holland, nadat Zeeland twee dagen eerder
was voorgegaan. De Staten-Generaal zelf verhieven den Prins daarop tot
kapitein- en admiraal-generaal der thans feitelijk tot slechts vier provincien
beperkte Unie.
Een en ander liet zich natuurlijk ook op de altijd oranjegezinde vloot
gevoelen. Vooral het officieele bericht van 's Prinsen verheffing door de
Staten-Generaal, dat den mien door afgevaardigden van lit lichaam bij
Westkappel werd overgebracht, maakte op het scheepsvolk diepen indruk.
De Ruyter, die zich steeds buiten alle partijschap had gehouden, teekent
in zijn journaal aan : „dat (het bericht) my ende de offycyren ende matrosen ende soldaeten seer aengenaem was te hooren." Doch hij bleef de persoonlijke vriend der De Witten, zooals blijkt uit zijn brief van den z5sten
Juni 23), waarin hij Cornelis met de beste wenschen voor diens gezondheid
zijn verontwaardiging betuigt over het „gruwelyk feit" van den moordaa,nslag op den raadpensionaris.
Het groote gevaar te land maakte het evenwel noodzakelijk om de
vloot belangrijk te verzwakken en hare taak bij uitsluiting tot kustverdediging te bepalen. Bij besluiten van 21 tot 24 Juni 24) werd zij tot 48
schepen en 18 fregatten, dus ongeveer met een derde van hare sterkte, ver-
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minderd, terwijl ook twee derden van het aantal der mariniers op de II
onttakelde groote schepen en al de mariniers op de II onttakelde fregatten,
onder de luitenants Palm en graaf Johan Belgicus Van Hoorne, voor den
dienst te land werden bestemd en 70.000 pond buskruit eveneens daarvoor moest worden afgestaan. De matrozen van de afgedankte schepen,
welker oorlogsbehoeften door galjoten naar de verschillende zeegaten werden vervoerd om daar bij de kustverdediging te dienen, werden over de
andere schepen verdeeld. De stemming op de vloot liet bij dit alles to wenschen over, daar zij te dicht bij de kust lag om geen levendig aandeel te
nemen in wat er te land gebeurde. De haat tegen de partij van De Witt,
ook bij het scheepsvolk, gaf nu en dan aanleiding tot moeilijkheden bij de
handhaving van orde en discipline. De verheffing van den Prins had daarin
wel eenige verbetering gebracht, maar Loch was het bij dit alles gelukkig

te achten, dat de Engelsche vloot na den slag bij Solebay larger dan een
maand buiten staat was om uit te varen. Eerst 17 Juli werd zij, ten getale
van 61 schepen, gesignaleerd als aanwezig in de Noordzee, niet ver van
Schooneveld.
De vermelde verheffing had voor De Ruyter het belangrijke gevolg,
dat hij sedert lien de bevelen had te ontvangen van den jongen Prins, den
nieuwen admiraal-generaal der Unie. De Prins liet hem en den gecommitteerden tot de zeezaken der Staten-Generaal intusschen met vol vertrouwen de militaire leiding van de vloot over. Maar natuurlijk was bij den
rood, waarin de Staat verkeerde, voor de verdediging ook te land de hulp
van de Admiraliteiten aanhoudend noodig, terwijl die der uit de vloot losgemaakte officieren, matrozen en mariniers in het bijzonder op de rivieren, op de
waterlinie, in de Zuiderzee, bij de zeegaten en verder aan de kust niet kon worden gemist. Sloepen en booten werden met scheepsgeschut bewapend en met
matrozen bemand, uitleggers van allerlei soort en grootte bij de to verdedigen poster gebruikt, zeeofficieren als de kapiteins Callenburgh, Van Brakel,
Van den Ryn, Engel de Ruyter, vice-admiraal Sweers en anderen bewezen
in de waterlinie belangrijke diensten 25). Vooral om en bij Amsterdam werden zij ijverig gebruikt. Op de Zuiderzee werd onder leiding van het lid van.
Gecommitteerde Rader van het Noorderkwartier, Jacob Lobs uit Medemblik, als admiraal, een vloot van kleine schepen uitgerust om de kusten van
de thans door den vijand bezette provincien Overijsel, Gelderland en
Utrecht te bewaken en vooral voor de verdediging van Texel en zijn belangrijk zeegat te zorgen ; ook bij de vestingen in Zeeland en in StaatsVlaanderen werden matrozen en mariniers to werk gesteld evenals in de Hol-
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landsche grens- en zeesteden en op de ijlings aangelegde batterijen aan de
zeekust.
Een en ander ging natuurlijk niet buiten De Ruyter om. Bij de toeneming van de onrust onder de bevolking van Holland en Zeeland werd hij
belast met het in het oog houden der zeegaten en der gedragingen van
de talrijke kaapvaarders, welker uitrusting in Juli werd toegestaan en die
welhaast in de Noordzee en het Kanaal, zelfs tot diep in den Atlantischen
Oceaan den handel des vijands op groote schaal afbreuk deden 26). Op de
vloot zelf vertoonden zich echter telkens sporen van onrust. Een Engelsche
trompetter werd betrapt op het verspreiden van tot afval naar den vijand
aansporende pamfletten. Ook De Ruyter zelf werd in lien tijd van Engelsche zij de tot verraad aangezocht, maar hij wees het aanzoek verontwaardigd of 27), verklarend, al ging het land te gronde, liever met de vloot „ik
weet niet, waarheen" te zullen zeilen dan haar over to leveren aan den Engelschen Koning, „die geen woord noch verbond houdt". Het was de tegenhanger van wat de Prins zelf zeide, toen hij betuigde, dat hij bereid was
om „in de laatste schans te sneuvelen" bij de verdediging van het vaderland. De twee heldhaftige opperste leiders van de verdediging des lands, de
jonge Oranje en de grijze admiraal, waren een van zin, beiden besloten tot
den uitersten tegenstand.
Reeds voordat De Ruyter bij Schooneveld kennis had gekregen van de
nadering der Engelsch-Fransche vloot, was deze onder York (13 Juli) bij
Texel verschenen, 90 schepen sterk en voorzien van een landingsleger onder den graaf Van Schoenberg, die toen in Franschen dienst was. Zij waagde
echter de landing niet, noch in Zeeland noch bij Den Briel, zooals het plan
was geweest, maar zeilde weldra weder noordwaarts de Noordzee in. Zij
keerde echter den I8den terug en verkende bij Texel het Spanjaardsgat en
de Slenk, tot schrik der bevolking van Holland, daar zij blijkbaar opnieuw
een landing in het schild voerde. Het begon echter zoo hard te waaien, dat
zulk een landing voorloopig ondoenlijk was; een hevige storm brak ilaarna den 2osten los en hield dagen lang, bij tusschenpoozen zelfs weken lang
aan 28). Alle gedachten aan een landing werden door York opgegeven en
de Engelsche vloot werd uiteengedreven ; een harer oorlogsschepen strandde
op de Haaks en andere kleinere vaartuigen strandden daar in de buurt.
York verliet daarop de kust en keerde weldra, om zijn stormschade te herstellen, naar de Engelsche havens terug.
De Ruyter had het met het zwakke overblijfsel zijner vloot niet gewaagd om de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche kusten te verlaten en bepaalde
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zich tot het beschermen van de eilanden aldaar en het Goereesche gat, waar
ook hijzelf tusschen den 2isten en den 23sten den storm had te doorstaan.
Voor het geval eener landing ergens aan de kust had hij echter van de StatenGeneraal de opdracht om van Schooneveld uit aanstonds daarheen to zeilen
en den vijand aan te vallen, „soo als by naer soldaet- ende seemanschap sal
oordeelen te behooren". Ook na den storm en toen de gevreesde landing uitbleef, bleef hij voor de Vlaamsche en Zeeuwsche kusten om en bij Schooneveld kruisen, begin Augustus op bevel der Staten-Generaal voor de Maas,
wel met nadruk wijzend op de zwakheid zijner macht doch als altijd geneigd om de hem verstrekte bevelen stipt op to volgen. Het gevaar, waarin
de verwachte Oost-Indische retourvloot verkeerde, gaf hem vervolgens aanleiding om nog verder noordwaarts langs de kust to koersen tot voor de Eems.
Daar waren echter den I7den Augustus de verwachte koopvaarders gelukkig binnengevallen ; zij konden ongehinderd den volgenden dag het Vlie en
Texel bereiken.
Nu keerde de Ruyter langs de Breeveertien naar Schooneveld terug,
waar hem den 26sten door een galjoot het bericht gewerd van den vreeselijken dood zijner vrienden De Witt, zes dagen te voren in Den Haag. „Hoe
ellendych dat die om hals syn gebracht, dat droevich is om te hooren",
teekent hij in zijn journaal aan, „maer soo sy sculdich syn aen het groat
verraet ende aen het ommecoopen van een barbyer van Geervlyet om Syn
Hoogheyt, den heer prynse van Oraenge, te doen vermoorden, soo behoerde sy door de juystuysye (justitie) ter doodt gesententyeert geweest te
hebben, dat meerder luyster ende respect ende eere voor den Staet soude
syn geweest als door een rasende gemeynte. God beware ons lyeve vaderlant voor soodaenige meerder tumulte".
Tot op het laatst toe was hij met de beide broeders in vriendschappelijke betrekking gebleven. Johan had hem den 2den Augustus uit Den Haag
een brief geschreven 29), waarin hij De Ruyter bericht had gedaan van zijn
herstel na den gepleegden aanslag en uitvoerige mededeelingen had gezonden omtrent de valsche beschuldiging, door den barbier Tichelaer tegen
Cornelis ingebracht, zoowel als omtrent de beweerde lafhartige houding
van dezen in den slag bij Solebay en den beweerden twist met De Ruyter.
Hij had den admiraal verzocht een „contrarie-verklaring" dienaangaande
aan de Staten te willen zenden, voor welke hij reeds een bij den brief gevoegd concept had gemaakt. De Ruyter had hierop (4 Aug.) uit Goeree
inderdaad geantwoord met een vriendelijk woord aan den raadpensionaris
en bijvoeging van het gewenschte schrijven aan dte Staen-Generaal en die
21*
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van Holland, waarin hij de „versierde ende valschelyck uitgestroyde saken"
ten krachtigste had wedersproken en wederlegd en had getuigd van de oprechte „waerheyt" omtrent 's ruwaards voorbeeldige houding voor en in
den slag bij Solebay, hem met zoovele woorden prijzend en verdedigend
tegen de valsche beschuldigingen, integendeel melding makend van de tusschen hen steeds bestaan hebbende „broederlyke eenigheyt ende openhartige vrientschap", zonder dat er ooit sprake was geweest van „discrepantie, dissentie ofte dispute", van welken aard ook. Nog den I2den had Johan
hem daarna persoonlijk mededeeling gedaan van het feit van zijn aftreden
als raadpensionaris. Die vriendschappelijke verhouding zou echter aanleiding geven tot schandelijke geruchten omtrent De Ruyter zelven.
Nog einde Augustus was men onzeker omtrent de Engelsche plannen,
maar weldra kwamen er vertrouwbare berichten omtrent de ontreddering
der vijandelijke vloten door den storm en half September was het Fransche
eskader, de campagne geeindigd achtend, naar de Fransche havens teruggekeerd 30) . Alle gevaar voor een landing scheen nu voorbij. De Ruyter lag
toen nog voor de Zeeuwsche kust of bij Goeree, waar hij den sclen September
ankerde om nieuwe victalie uit Rotterdam en Zeeland in te nemen, echter voortdurend op zijn hoede tegenover mogelijke vijandelijke aanslagen
op de kust. Voor Goeree werd, in opdracht van de Staten-Generaal, door den
krijgsraad vonnis gewezen in de zaak der tegen den vice-admiraal Schram
en den schout-bij-nacht Vlugh door den als zeer oranjegezind to boek staanden schout-bij-nacht Den Haen ingebrachte beschuldiging van „wandevoir"
in den slag bij Solebay ; zij, zoowel als de later eveneens van dergelijk plichtverzuim beschuldigde kapiteins Binckes, Brouwer en Van Kruiningen werden ten yolk vrijgesproken van het hun te laste gelegde, waar, zooals
De Ruyter reeds aan de Staten had gemeld, blijkens het ingestelde onderzoek „passien onder speelden", die ook al te wij ten waren aan het atom
heerschende onderlinge wantrouwen bij den treurigen toestand, waarin het
land nog steeds verkeerde. Het vrijsprekend vonnis werd echter voorloopig
nog niet afgekondigd.
Het wantrouwen liet ook De Ruyter zelf en diens huisgezin niet ongemoeid 31). Op den Eden September, kort na 1 uur in den middag, stroomde
plotseling een woeste menigte, vreemde en Hollandsche matrozen, honderden vrouwen en veel gepeupel — men weet niet door wien of wie opgeruid —
begeerig naar plundering, of op De Ruyter's huffs aan den Buitenkant, waar
toen alleen de vrouw des huizes met haar nichtj e Margriet van Gelder en twee
dienstboden aanwezig waren. De bende schreeuwde luide, dat de adxniraal
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„'s Lands vloot verraden en verkocht had" aan de Franschen en dat zij het
huis van den „verrader" wilde plunderen. Op het tumult kwam, gewaarschuwd door De Ruyter's vrouw, de een paar huizen verder wonende schoonvader van haar noon Jan Van Gelder, de koopman Wessel Smit, op zijn
eigen stoep buiten en vroeg kalmweg, wat er te doen was. Zelf door het
grauw uitgescholden en bedreigd, begaf hij zich moedig naar het huis van
den admiraal, welk flink optreden aanstonds indruk maakte. Hij raadde
Anna aan om de deuren en vensters niet te sluiten, zooals zij van plan was,
maar ze integendeel wijd open te zetten en intusschen tijd te winnen door
„goede woorden to geven". Hij was namelijk kapitein van een vendel schutters en overlegde thans met zijn toevallig aanwezigen luitenant, Nicolaas
Duizend, hoe hij zijn vendel, dat 's avonds aan de Muiderpoort de wacht
moest betrekken, nu reeds bijeen zou kunnen krijgen ; zijn eigen dienstboden riepen op zijn aanwij zing zijn schutters huis aan huis op om onmiddellijk
gewapend op te komen. Het yolk drong intusschen steeds dreigender op de
woning van den admiraal aan. Maar de schutters kwamen reeds opzetten.
Smit liet zijn vaandrig het vaandel op zijn stoep plaatsen, wat al dadelijk den
gewenschten indruk maakte ; tevens riep hij door een zijner luitenants, die
naar het stadhuis snelde, de hulp der burgemeesters in. Hijzelf kwam opnieuw naar het huis van den admiraal en vroeg nogmaals aan de menigte,
wat men toch eindelijk wilde. Onder heftig geschreeuw werd geantwoord,
dat De Ruyter de vloot aan de Franschen had verkocht en, zooals een „ooggetuige" zeide zelf gezien te hebben, gevankelijk in Den Haag was binnengebracht, gebonden aan handen en voeten. Gelukkig had des admiraals
vrouw den vorigen dag juist een brief uit de vloot bij Schooneveld van hem
ontvangen, waarin hij haar meldde, dat hij eerlang weder met den vij and.
hoopte slaags to raken. Die brief, waarmede dus het bericht van zijn gevangenschap als valsch bewezen werd, werd door een paar menschen, die De
Ruyter's hand kenden, echt bevonden en dezen verklaarden luide : „het zyn
schelmen, die den admiraal dit nageven."
Door dit alles werd een half uurtje gewonnen en in dien tijd waren de
schutters van Smit's vendel, de zoogenaamde „Wilde Ieren", in vollen getale opgekomen. Zij posteerden zich welds voor het huis, bezetten de naaste
bruggen en drongen de menigte terug tot Smit's woning. Ongeveer 200
man sterk, legde het vendel de musketten op de oproerlingen aan en
velde de pieken, waarop het grauw nog een paar huizen verder terugweek. Een juist voorbijkomende uitlegger, met zes stukken bewapend, verklaarde zich op Smit's wensch bereid, vlak vas:5r het huis to komen en maak-
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te zich, mede op verzoek van Smit, gereed om op het grauw to schieten. Ook
naderden thans gewapende ruiters, door de burgemeesters afgezonden, benevens een tweede burgervendel, daarna nog een viertal andere vendels,
waarop de menigte gemakkelijk van het geheele Waalseiland werd verjaagd
en de bruggen, die er den toegang toe gaven, sterk werden bezet. Zoo was de
toeleg verijdeld. Toch verscheen den volgenden dag nogmaals een volksmenigte voor het huis van den admiraal maar ook zij werd weder gerustgesteld
door voorlezing van enkele brieven, waaruit de onjuistheid der beschuldigingen zonneklaar bleek. De uitlegger en eenige welgezinde gewapende
burgers bleven voor alle zekerheid het huis nog een paar dagen bewaken.
Een en ander meldde Anna den ioden aan De Ruyter, die, voor Goeree
liggend, daarop onmiddellijk aan den Prins schreef om diens „sauvegarde"
voor zijn huis en zi.jft familie door middel van een aan zijn huis te hechten
billet zooals ook aan andere huizen te Amsterdam was geschied om ze voor
plundering te vrijwaren. Zulk een sauvegarde was reeds den 9den door den
Prins in diens kamp te Bodegraven uitgevaardigd, maar het stuk bleef, to
midden van de heerschende verwarring, onderweg ergens steken en bereikte Amsterdam eerst eenige weken later. In zijn journaal teekent de admiraal verontwaardigd op : „het is my leedt, dat daer valsche menschen in ons
vaderlant syn, dye sulcken quaeden vertrouwen op my hebben, daer ick het
nochtans met goede ende bloedt anders betoone."
Hijzelf bleef met de vloot nog een paar weken op de Zeeuwsche kust
kruisen, onder herhaalde stormen en toenemend gebrek aan victalie en kabels, terwijl verscheiden schepen, waarop de bemanning tot muiterij begon over te hellen wegens het Bemis van voldoende voeding, verderop
naar de Wielingen moesten worden gezonden. De toestand werd zoo, dat
het door de Staten-Generaal noodig werd geacht om de vloot — of wat van
haar over was : nog 32 schepen en 7 adviesjachten — niet langer bij Schooneveld te houden maar haar geheel uiteen te laten gaan, een gedeelte ervan
op te leggen en de overige 24 schepen met eenige fregatten en branders over
de voornaamste zeegaten te verdeelen, namelijk bij Texel, op de Maas, bij
Goeree en Veere en in de Wielingen. Den 22sten September werd met deze
verdeeling aangevangen en vertrok „yeder naer syn dystynatie".
De Ruyter zelf ging den 23sten aan land en kwam 4 October te Rotterdam aan. Een loos alarm in Den Briel en Hellevoetsluis betreffende een Engelsche vloot, die in zee gezien zou zijn, deed hem den volgenden dag naar Den
Briel terugkeeren maar het bleek spoedig, dat de vermeende vijandelijke
vloot twee Zeeuwsche kapers met prijzen waren, die weldra in Goeree bin-
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nenvielen. De Ruyter was zelf met een jacht een eindweegs in zee gegaan
om den zoogenaamden vij and te verkennen maar kon spoedig de bevolking
geruststellen, de daar geposteerde schepen vermanend om goede wacht te
houden, want nog telkens doken zulke geruchten op. Inderdaad was de
ondernemende Engelsche admiraal Spragge op de Vlaamsche kust geweest
doch slechts met het doel om met eenige lichte fregatten het oog to houden
op de kapers en om Staatsche koopvaarders to vermeesteren.
Toen dit alles was gebleken en to Goeree en to Hellevoetsluis de noodige
maatregelen waren genomen, ging de admiraal den 12 den October weder naar
Rotterdam, waar vrouw en jongste dochter hem kwamen begroeten. Hij
overlegde daar met de Admiraliteit van de Maas en vertrok den i4den naar
Den Haag om rapport te doen over zijn laatste verrichtingen, waarop hij
nogmaals door de Staten-Generaal werd bedankt voor zijn „goede debvoiren, notable diensten, mannelyke couragie ende dapperheyt". Op de vraag
van een der heeren Staten, waarom hij toch in Augustus een zoo „onvoorzichtigen" brief over Cornelis De Witt's gedrag op de vloot had geschreven,
antwoordde de ronde Zeeuw : „indien het hier in 't vaderland zoo gelegen
is, dat men de waarheid niet mag spreken, zoo ist er ellendig gesteld ; nochtans zal ik die spreken zoo lang als myn oogen open staan" 32). Den I5den
begaf hij zich van Den Haag naar den Prins te Bodegraven om ook dezen
rapport te doen 33) . Hij ontmoette hem daar eerst in den avond van dien dag
en werd zeer heusch door hem ontvangen. Daarna bezocht hij den volgenden
dag ook den bejaarden veldmaarschalk prins Johan Maurits van Nassau bij
Uithoorn en kwam in den volgenden middag eindelijk to Amsterdam terug.

III. Kustverdediging
November 1672-1673
AAR ook nu had De Ruyter niet lang rust ; de nood des vaderlands maakte voortdurende zorg noodig en reeds 25 October was
hij weder in Den Haag om over nieuwe maatregelen ter zee te
spreken 34). Hij ondervond to midden van al die beslommeringen
intusschen, dat zijn persoon nog niet veilig was. Het is in dit najaar ge-
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beurd 35), dat een woesteling, met een groot mes gewapend, zijn huis binnendrong, hem te spreken eischte en op zijn nadering hem Wilde doorsteken
dock nog bijtijds door een der huisgenooten, door het onverwachts werpen
van een huisladder op den boosdoener werd afgewend, waarop doze wegliep, aan verdere nasporingen ontsnappend.
Bij het naderen van den winter, begin November, werden de eskaders
in de zeegaten tot op de helft verminderd 36). Een eskader echter van 12
snelzeilende fregatten en eenige branders werd onder schout-bij-nacht Jan
Van Nes naar de Schotsche kust gezonden om Engelsche kolenschepen en
kapers te vernielen en vervolgens door het Kanaal naar Brest te gaan ten
einde de daar liggende Fransche vloot aan te tasten en zoo mogelijk te verbranden ; de stoute onderneming mislukte echter, daar de haven van Brest
zeer versterkt en door kettingen afgesloten bleek te zijn, terwijl tegenwind
het eskader had opgehouden.
Het scheen zeer noodig om gedurende den winter Amsterdam zelf te
beveiligen 31). Bij Durgerdam en verderop aan en in de Zuiderzee .werden
uitleggers geposteerd en 28 December werd De Ruyter door de stadsregeering belast met het bevel, „in cas van een generale allarm" 38), over
de „militie" aan den Ykant, van de Muider- tot de Haarlemmerpoort. Hij
en de oudschepen Hendrik Roeters zouden uitleggers uitrusten en :matrozen en soldaten aanwerven voor de wachtschepen in overleg met den tot
bevelhebber der Amsterdamsche schepen op de Zuiderzee aangestelden
Jan Reylofs uit Hoorn. In verband met een en ander deed De Ruyter in
het midden van Januari 1673 persoonlijk een verkenningstocht langs de
kust van het Gooi tot Harderwijk toe ten einde een geschikte landingsplaats te zoeken voor een flankaanval op de Franschen, waaraan de veldmaarschalk, graaf Georg Friedrich van Waldeck, ernstig dacht. De Ruyter beyond de streek tusschen Naarden en Huizen daarvoor zeer geschikt maar het plan kreeg vooralsnog Been uitvoering. Ook met het doen
optreden van matrozen in de waterlinie, waar in Februari zijn zoon Engel
in de buurt van Uithoorn onder kolonel Palm diende, hield de luitenantadmiraal zich telkens bezig. Een poging van een Schot om een aanslag te
doen op de voor Amsterdam liggende oorlogsschepen mislukte en de aanlegger werd gevat en op wreede wijze ter dood gebracht.
Verder moest bijtijds worden gezorgd voor de voorbereiding van de
werkzaamheid der vloot in het voorjaar, ook wegens berichten omtrent de
aanzienlijke toerustingen in Engeland, waarbij daar op Fransche hulp gerekend kon worden. Het Parlement stelde den Koning door nieuwe mime sub-
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sillies tot die toerustingen in staat en in het vroege voorj aar werd de vloot
onder York, prins Robert en Spragge opnieuw in gereedheid gebracht evenals het eskader van D'Estrees in Brest. In April zouden de beide vloten
zich weder bij Wight vereenigen 39), ten einde niet de kans te loopen van
door De Ruyter te worden verrast, voOr de vereeniging had plaats gehad.
De belaagde Republiek toonde zich tot de uiterste krachtsinspanning
bereid en vooral het fel besprongen Holland stelde zich to weer. Het schreef
een 20osten penning bij wijze van leening uit, waarvan het bedrag uitsluitend voor de vloot gebruikt zou moeten worden. Ook De Ruyter schreef op
die leening in. De Staten-Generaal besloten (8 Maart) op advies van de reeds
in Januari in Den Haag bijeengekomen gedeputeerden voor de zeezaken
en die der Admiraliteit in overleg met Zijn Hoogheid en met De Ruyterdie 24 Februari officieel tot 's Prinsen luitenant-admiraal-generaal in Holland en West-Friesland was aangesteld 40) — tot de uitrusting van een aanzienlijke vloot, waarvoor de drie Hollandsche Admiraliteiten 48 oorlogsschepen met een aanzienlijk getal fregatten, branders, adviesjachten en
galjoten en verder de andere zeeprovincien haar aandeel zouden leveren.
Daarop begon aanstonds de werving, op voorstel van De Ruyter aangemoedigd, zooals gewoonlijk in zulke gevallen, door premien en belooningen zoowel als door belofte van goede zorg voor de victalie, de verminkten enz.
Hierbij valt op te merken 41), dat de Prins ditmaal van De Ruyter een.
bijzonder geheim rapport had gewenscht over de bekwaamheid van diens
officieren en kapiteins, waarop echter de luitenant-admiraal-generaal
slechts in algemeene termen had geantwoord, dat „egaliteyt" te dien opzichte ondenkbaar was, maar dat hij Been van hen „incapabel" achtte om
in de eerstvolgende expeditie te dienen. Toch heeft de Prins, waarschijnlijk
om redenen van politieken acrd, bij de Amsterdamsche admiraliteit 5 kapiteins door andere doen vervangen.
Bovendien verlangde Zijn Hoogheid, dat Cornelis Tromp, de vurige
Oranjeman en vaderlander, thans eindelijk, ter vervanging van den gesneuvelden Van Ghent, in zijn nude waardigheid van luitenant-admiraal bij de
Amsterdamsche Admiraliteit zou worden hersteld om weder onder De
Ruyter te dienen. Reeds in Maart, zoo wordt ons verhaald, heeft de Prins
de beide nog altijd scherp tegenover elkander staande admiraals bij zich
ontboden ; maar het gelukte hem toen niet om de verzoening tot stand te
brengen 42). Integendeel, bij dit gesprek werden de wederzijdsche verwij ten
niet minder heftig geuit dan te voren. De Ruyter verklaarde Tromp wel te
houden voor een „vaillant en braef soldaet maar niet bequaem om te corn-
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mandeeren noch om gecommandeert te worden, alsoo hy te furieus was" ;
hij meende, dat Tromp, steunend op diens oranjegezindheid, hem den voet
Wilde lichten. Deze, op zijn beurt, zeide van De Ruyter, dat die maar vocht
„als een cuj on" (lammeling) , dat diens beide zoons hun wader in den Tweedaagschen Zeeslag in den steek hadden gelaten, dat de vrouw van De
Ruyter „hem in alle gezelschappen blameerde" en dat De Ruyter hem uit
ijverzucht had belet Ayscue's in den Vierdaagschen Zeeslag door hem genomen schip in triomf naar Holland to brengen. De Ruyter antwoordde kortaf,
dat hij bevel van de Staten had gehad om alle veroverde schepen te verbranden, dus ook dat van Ayscue, dat zijn zoons toen geen commando hadden maar slechts luitenant en volontair op zijn eigen schip waren en dat
zijn vrouw „niet van sulcken hymeur was om quaede achterclap te voeren" ; hij was overigens op zijn - leeftijd gaarne bereid om verder thuis te
blijven en het opperbevel aan Tromp over te laten. Zoo ging men uiteen.
De Prins liet echter de hoop op verzoening niet varen en de beide admiraals werden omstreeks half April 43) opnieuw bij hem ontboden en verzoenden zich toen met elkander, „belovende voortaan in broederlyke trouwe en
vriendschap te zullen leven". 3o April werd toen Tromp dan ook opnieuw
tot luitenant-admiraal aangesteld en 27 Mei schrijft de Prins aan De Ruyter
uit Alfen, dat hij nog eens „in ernstige termen (heeft) gelast ende gecommandeert aen den luit.-adm. Tromp UE. en UE.'s commandement allenthalven te bejegenen met behoorlijk respect ende gehoorsaemheyt gelyck
gemelte luit.-adm. ons hetselve mede toegesecht ende belooft heeft. Wy
vertrouwen hy sulcx inderdaet sal naercomen ende dat hetselve ten dienste
van den laude in de jegenwoordige occasie van goed ende salutair effect sal
wesen." Tromp kon dus na ruim 61/2 jaar zijn geliefde en roemvolle loopbaan
weder volgen en, zooals hij placht te zeggen, weder „aan den dans pan",
een opvatting, die zeker niet was in den geest van De Ruyter, want deze
was allerminst vechtlustig en beschouwde zijn taak als een hem opgelegden
ernstigen plicht, voor welks vervulling hij zoowel aan God als aan de overheid verantwoording schuldig was. Maar de beide admiraals zouden het
opnieuw met elkander moeten vinden.
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IV. Schooneveld
' 7 en 14 Juni 1673

•
P den 29sten April vertrok De Ruyter, die reeds eenige dagen te
voren te Rotterdam was gekomen om daar de laatste maatregelen
voor de toerusting der vloot te bevorderen, met zijn vrouw en
den zeer met hem bevrienden vice-admiraal De Liefde en diens
vrouw, op het „kleyne bezaensjacht" over de Maas naar Hellevoetsluis, waar
hij op de Zeven Provincien aan boord ging. Het verbod van de kleine en groote
visscherij, van het uitloopen van kapers eh van koopvaarders in alle richtingen was aan de werving weder zeer ten goede gekomen. De door den Prins
(II April) aan De Ruyter opgedragen inspectie van alle admiraliteitshavens
in Holland, die dezen een week in beslag had genomen, had bevredigende
resultaten opgeleverd; daarentegen was het eskader van Banckert uit Zeeland weder nog niet geheel gereed en had Friesland zelfs nog geen enkel schip
beschikbaar. Voor buitengewone onkosten hadden de Staten aan De Ruyter persoonlijk f moo per maand toegestaan. Na snelle monstering en na
het afleggen van den eel, thans aan Zijn Hoogheid, den admiraal-generaal
der Unie, kwam hij met het Maas-eskader 4 Mei voor Goeree, waar evenwel
de loodsen wegens tegenwind bezwaar maakten om de zware schepen uit
te brengen. Zoo duurde het tot den ioden Mei, aleer lit eskader in zee was.
Het werd lien dag opgeschrikt door de plotselinge verschijning van 32 zeilen aan den horizon. Het bleken gelukkig echter de schepen uit Texel te
zijn, die op order van den Prins onder de schout-bij-nachts Den Haen en
Vlugh naar de Maas waren gekomen 44).
De vloot bij Goeree, die, evenals in het vorige jaar, bestemd was om
v66r de vereeniging der vijandelijke vloten de Engelsche op haar eigen kust
op te zoeken, telde nu 72 zeilen, waarvan 31 groote schepen, 12 fregatten,
3 adviesjachten en 8 zinkschepen uit Amsterdam, de laatste voor het versperren van Engelsche havens of zeegaten. Zij werd voorloopig — totdat
Banckert gereed zou zijn -- verdeeld in twee eskaders, ieder van drie smaldeelen, en ankerde den volgenden dag bij Schooneveld, waar zij nog op het
Zeeuwsch eskader zou moeten wachten. De Ruyter voerde zelf met De Liefde
en Jan Van Nes het bevel over het eerste ; Aert van Nes met Vlugh en Den
Haen dat over het tweede eskader. Met de vertegenwoordigers van Zijn
22
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Hoogheid, de ijverige admiraliteits-secretarissen Van Lodesteyn en Hiob De
Wildt uit Rotterdam en Amsterdam, benevens die van Hare Hoog Mogenden, werd voortdurend overlegd. Onder herhaalde oefeningen in manoeuvreeren in eskaderformatie bleef de vloot nog bij Schooneveld, als een geschikte plaats om den vijand in het oog te houden. Ook thans bleken die
oefehingsmanoeuvres van groote beteekenis.
De in overleg met De Ruyter door den Prins aan dezen verstrekte instructie hield in, dat hij, nu de Engelsch-Fransche vloot nog in het Kanaal
was, moest trachten aanstonds de Theems to bereiken en daar of in de buurt
zijn „synckers" te „besteden". Den I2den Mei zijn dan ook de voor zulk
werk uiterst geschikt geachte schout-bij-nachts Jan Van Nes en Vlugh met
6 fregatten, 6 branders en 5 galjoten benevens de zinkschepen naar de
Theems gezeild, den volgenden dag gevolgd door de geheele vloot, die weldra weder het Koningsdiep bereikte 45). Maar de onderneming is mislukt
ten gevolge van zwaren mist, die tot langzaam zeilen dwong, en de bevinding,
dat de Engelschen gewaarschuwd waren en onder prins Robert bij de Nore
de rivier met een aanzienlijke macht bewaakten, zoodat het laten zinken
van de medegebrachte vaartuigen niet kon geschieden. De krijgsraad besloot dus het plan op te geven en de vloot, die zich nog tot den I5den bij het
Koningsdiep en Harwich tot Orfordness toe bleef ophouden, keerde daarop
naar Schooneveld terug, ook in verband met het bericht, dat de vijandelijke vloot zich bij Portsmouth verzamelde en weldra in de Noordzee kon
worden verwacht, als wanneer het, gelet op de overmacht, geraden zou
zijn om haar op de Zeeuwsche kust of te wachten.
De vijandelijke vloot heeft zich echter eerst 26 Mei in de baai van Rye
kunnen vereenigen, nadat koning Karel II zelf en York haar met voldoening hadden geinspecteerd. Zij stond ditmaal echter niet onder het bevel
van York, die ten gevolge van de kort te voren uitgevaardigde Test-Act
als Roomsch-Katholiek van alle posten uitgesloten was, maar onder dat
van prins Robert, die onder de roode vlag de voorhoede zou leiden, terwijl
D'Estrees, onder de witte vlag, den middeltocht en Spragge, onder de blauwe, de achterhoede zou aanvoeren. Een landingsleger had zij niet aan boord,
maar 8000 man lagen in de Engelsche havens aan de oostkust weder onder Schomberg gereed om op de daar aanwezige transportvaartuigen onmiddellijk over de Noordzee te worden gevoerd. Bij het eskader van ]D'Estrees was Du Quesne vervangen door Martel wegens zijn aanmerkingen op
het beleid van zijn opperbevelhebber in den slag bij Solebay, waar de Franschen, volgens Du Quesne zelf, de Engelschen „vilainement" hadden „aban-

IN DEN DERDEN ENGELSCHEN OORLOG

339

donnas" en gehandeld „contre l'attente de tous les gens du métier" 46).
De vijandelijke vloot telde 81 groote schepen benevens 5 fregatten,
minstens 28 branders en een goede veertig kleinere vaartuigen; zij was
zwaar bemand, doch met veel onbevaren yolk, en onvoldoende uitgerust.
Daartegenover had De Ruyter — versterkt thans ook door het Zeeuwsche
eskader, waarvan de bemanning inderhaast nog uit die van een drietal fregatten moest worden aangevuld, en den 28sten door Tromp, die zich aanstonds op de Zeven Provincien bij den opperbevelhebber had aangemeld,
met 7 flinke Amsterdamsclie schepen en een brander — to stellen 52
groote schepen, 12 fregatten, 25 branders, 14 adviesjachten en 7 galjoten,
over het geheel zwak bemand en bewapend met 4500 stukken 47). Tromp
zou met vice-admiraal Schram en schout-bij-nacht Den Haen de voorhoede
aanvoeren ; De Ruyter zelf met zijn ouden strijdmakker Aert Van Nes, vice-.
admiraal De Liefde en schout-bij-nacht Jan Van Nes den middeltocht ;
Banckert met vice-admiraal Evertsen en schout-bij-nacht Vlugh de achterhoede. Tromp lag het noordelijkst, Banckert het zuidelijkst.
De Engelsch-Fransche vloot, die nog enkele dagen bij Noord-Voorland
had gekruist, kwam den 2den Juni in het zicht omtrent de Vlaamsche banken onder Oostende, waar zij, wegens windstilte en daarop gevolgd slecht
weer, nog enkele dagen geankerd bleef, wachtend op voor haar gunstigen
wind en rekening houdend met een mogelijken aftocht achter de Zeeuwsche
banken van den veel zwakkeren De Ruyter met zijn „kleyn hoopken".
Toen die aftocht niet plaats had, zond'prins Robert den 7den, verjaardag
van den slag bij Solebay, om 8 uur in den morgen 35 fregatten en 13 branders op de Staatsche vloot of om deze tot een gevecht buiten de banken
uit to lokken of De Ruyter tot den aftocht te brengen. Maar deze toeleg mislukte en prins Robert besloot nu tot den onmiddellijken aanval met geheel
zijn macht, die evenwel reeds dadelijk niet in de beste orde was, daar de
afscheiding der vooruitgezonden schepen zijn formatie, die oorspronkelijk
den worm van een halve maan toonde, eenigszins in de war had gebracht
en de terugkeer dier vaartuigen naar de hoofdmacht nog meer verwarring
stichtte.
De Ruyter, die den 4den door zijn predikant Westhovius het Avondmaal op zijn schip had laten bedienen, had reeds den 24sten Mei een emstige en hartige proclamatie van den Prins van Oranje 48), waarin deze met
krachtige opwekking tot den strijd had gewaarschuwd, dat ingeval van
plichtverzuim of lafhartigheid „niet soo gevaerlyck sou syn als de havenen
van den Staet", op alle schepen laten voorlezen ; ieder kapitein werd door
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hem in het bijzonder nog eens zorgvuldig gewezen op diens task, opdat de
slagorde zoo goed mogelijk zou worden bewaard.
Er heerschte op de vloot een ernstige doch moedige en eendrachtige
stemming ; een ieder was overtuigd, dat de uitslag van het te leveren gevecht beslissend kon zijn voor het lot van het vaderland. In zijn antwoord
aan den Prins op diens mededeeling aangaande Tromp's benoeming had De
Ruyter het noodig gevonden in het bijzonder de hoop uit te spreken, „vertrouwend op Uw Hoogheyt's prinselyk woord", dat Tromp „mag wesen gereguleert ende met my ende de verdre leden van den Krygsraed leven in dat
vertrouwen ende die overeenkoming als wy hier jegenwoordich met den
anderen syn". Daarop was een geruststellende brief van den Prins van den
27 sten 49) het antwoord, en Tromp had dan ook bij zijn komst in de vloot
De Ruyter met Olen eerbied en met eereschoten begroet en dezen aan boord
van de Zeven Provincien heuschelijk gesalueerd en gecomplimenteerd. Hij
nam aanstonds het bevel van de voorhoede over van den slechts tijdelijk
daarmede belasten Aert Van Nes. Gezamenlijke maaltijden bevestigden de
algeheele verzoening der beide admiraals en de goede verstandhouding der
vlagofficieren in het algemeen ; ook Den Haen verzoende zich geheel met
zijn voormalige tegenstanders Schram en Vlugh, wier vrijspraak eindelijk
gepubliceerd was. Aan alle oneenigheid scheen een einde gemaakt.
In alle kalmte en in volstrekte orde wachtten de onzen dan ook den
eigenlijken aanval af, nadat de vooropgezonden vijandelijke schepen, de
onzen geheel bereid vindend, na een kort vuurgevecht uit de verte, waren
afgedeinsd. Men spotte op de Staatsche vloot : „deze luyden zyn bang
en schieten voor zy kunnen raken". Tegen een uur viel nu prins Robert,
uit vrees dat Tromp met zijn voorhoede de loef zou winnen, waarop deze
het inderdaad had toegelegd, heftig aan op diens eskader, dat overeenkomstig de gevechtsinstructie van nabij werd gevolgd door die van De
Ruyter en van Banckert, ten einde de eskaders niet te ver uiteen te laten
gaan — wat het ongeluk was geweest van den Tweedaagschen slag van.
1666. Plotseling echter wendde De Ruyter zich met de Zeven Provincien aan het hoofd van een 25 tai schepen tegen den middeltocht van den
vijand onder D'Estrees en brak dien dadelijk middendoor, waarop het
Fransche eskader, ofschoon aanvankelijk zich flunk gedragend, weldra in
verwarring uiteenstoof, hetgeen aan de Ruyter de spottende opmerking
ontlokte, „dat de vyand nog ontzag had voor de Zeven Provincien". Verscheiden Fransche schepen namen voorgoed de vlucht en lieten zich niet
meer met het gevecht in. Onmiddellijk daarop wendde De Ruyter, de Fran-
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schen loslatend, in de richting van de Engelsche achterhoede, van welke
verscheiden schepen werden afgesneden. Hij vervolgde deze niet, blijkbaar gedachtig aan Tromp's vroegere fout, maar, zeggend : „'t zwaerst
moet zwaerst wegen ; 't is beter vrienden te helpen dan vijanden te deren",
wendde hij thans snel tot hulp van den in „swaer gevecht" met prins Robert gewikkelden Tromp, die reeds op een ander schip, later nog op een
derde, een vierde had moeten overgaan, terwijl andere schepen van diens
eskader herhaaldelijk in groot gevaar verkeerden van te worden afgesneden. Het was op zijn vierde schip van dien dag, de Comeetstar, dat Tromp
aan de zijnen schreef : „wy hebben ons Hart eens weder opgehaeld als
Ceunyngen".
Het eskader van de blauwe vlag order Spragge had eerst met Banckert,
daarna met De Ruyter, ten slotte met Tromp te doen gehad. Deze, De
Ruyter omstreeks 6 uur ziende naderen om hem uit het gevaar te redden,
riep vroolijk uit : „Mannen, daer is Bestevaer ! die komt ons helpen. 1k zal
hem ook niet verlaten, zoolang als ik adem kan scheppen 50)." De drie
Staatsche eskaders waren nu vereenigd en de Engelschen, thans alleen met
hun beide eskaders, begonnen daartegenover zuidwaarts te wijken naar de
zijde van de Franschen maar werden door de onzen gevolgd. Het gevecht
tusschen de Engelschen en de Staatschen bleef nog lang hevig en Tromp
moest nogmaals van schip verwisselen ; de strijd duurde tot io uur, toen de
duisternis viel en er een eind aan maakte.
De onzen bleken geen enkel hunner groote schepen of fregatten, doch
slechts een paar branders te hebben verloren ; de vij and, die ook geen groote
oorlogsschepen miste, had het verlies van verscheiden branders to betreuren.
Aan onze zijde waren Schram en Vlugh gevallen benevens een kapitein, bij
den vijand een zevental kapiteins , talrijk waren aan beide kanten de dooden en gekwetsten, het talrijkst bij den vijand, terwijl de schade aan marten,
stengen en touwwerk wederom vooral bij dezen aanzienlijk was ; een Fransch
schip en twee Engelsche schepen waren geheel reddeloos geschoten, zoodat zij naar de Engelsche kust moesten terugkeeren. In ieder geval meende
De Ruyter in een brief aan den Prins te mogen roemen, dat de aanval van
den vijand was afgeslagen en dat dus „tot dusverre de victorie (Godt sy
lofty aan de syde van desen Staet ende U. H. is". Vooral de Franschen waren
in voile bewondering voor De Ruyter's voortreffelijk beleid tegenover de
onbetwistbare overmacht, die hij met zooveel succes had bestreden. Maar
beslist was de strijd toch nog geenszins en De Ruyter en de zijnen gaven zich
daarvan ook wel degelijk rekenschap : de vijand was allesbehalve geheel
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verslagen en maakte zich gereed tot hervatting van den kamp, waarnaar
Tromp weder met hart en ziel verlangde.
Onder een stijven oostenwind bleven de beide vloten een paar dagen
Lang niet ver van elkander liggen, de Nederlandsche weder bij Schooneveld, de Engelsch-Fransche voor de Vlaamsche banken, beide hare schade
van hare havens uit zoo goed mogelijk herstellend, waarbij natuurliijk de
Nederlandsche, zoo dicht bij de eigen kust, het voordeel had. Zij werd zelfs
met een drietal schepen versterkt ; een schip, dat naar Vlissingen was
gezeild om te repareeren, liep echter met groot verlies van yolk op de
Walcherensche banken en verging.
Thans besloot op voorstel van De Ruyter de Hooge Krijgsraad (12
Juni) den vijand aan te vallen, voordat de verwachte westenwind ook
dezen een belangrijke versterking uit Engeland zou kunnen brengen. Op
den I4den werd dit moedige .besluit door de gedeputeerden van Hare
Hoog Mogenden, die zich op Walcheren hadden geinstalleerd, goedgekeurd
en de vloot lichtte zoo om ongeveer It) of II uur de ankers.
Tromp voerde weder de voorhoede aan met vice-admiraal Sweers en
schout-bij-nacht Den Haen, De Ruyter met De Liefde en de beide Van
Nessen den middeltocht en Banckert met Evertsen de achterhoede. Bij de
den aanval niet verwachtende verbondenen leidde ditmaal Spragge de
voorhoede, D'Estrees weder den middeltocht, prins Robert de achterhoede. Eerst om 2 uur ging de, Engelsch-Fransche vloot de onze te gemoet
maar de blauwe en witte eskaders slechts langzaam, zoodat de voortvarende prins Robert het noodig vond het voorbeeld te geven en snel vooruit
to zeilen dock daarbij — een zeer bedenkelijke manoeuvre, die de Franschen
hem terecht als een grove fout aanrekenden — dwars door het Fransche eskader heenliep en zoo Spragge trachtte to naderen, waardoor reeds dadelijk
groote verwarring ontstond, terwijl Spragge reeds met Tromp in heet gevecht was. Tusschen De Ruyter en prins Robert kwam het echter niet tot
een scherp treffen. De eerste naderde omstreeks 5 uur den vijand dicht en
kwam zelfs tot op een musketschot van zijn tegenstander maar wendde
toen plotseling. Het bleef weldra bij een vuurgevecht op grooten afstand.
Prins Robert van zijn kant heesch wel heihaaldelijk, ten teeken van een
algemeenen aanval, zijn roode vlag in top maar liet haar telkens weder zakken, wat De Ruyter, die zich „aen de beurt" waande, zeer verbaasde en
deed uitroepen : „wordt by gek of wat mankeert hem 51) ?"
Tromp daarentegen had ook eerst sedert omstreeks 5 uur hevig met
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Spragge gestreden, totdat omstreeks io uur de laatste met diens schip
de linie moest verlaten. Dat had in Tromp's eskader ook vice-admiraal
Sweers gemeend te moeten doen, wat na den slag weder een hevigen twist
tusschen deze beiden ten gevolge had, waaraan de Prins van Oranje ten slotte een erode maakte door den krijgsraad te bevelen de wederzijdsche beschuldigingen in statu quo te laten 52). Banckert had voornamelijk met de
in verwarring geraakte Franschen te doen ; De Ruyter nog eenigen tijd met
prins Robert doch zonder veel succes, daar hij ondanks alle moeite door het
eskader van de roode vlag „niet con heenbreken", zooals hijzelf zegt, en
prins Robert zelfs meende, dat hij eigenlijk een scherp gevecht wenschte
te vermijden, hetgeen aan Staatsche zijde van dezen zelven werd ondersteld. Tromp zeide ten minste van prins Robert : „hy is een goet man. Godt
geef hem een lang leven, want hy last passeeren en repasseeren", zoo spottend met diens herhaaldelijk aarzelend terugwijken in den slag 53). Ook
aan deze zijde eindigde het gevecht „onder gedurig canonneeren" omstreeks io uur of half elf, toen De Ruyter met zijn geheele vloot naar het
zuidoosten wendde. De slag had zich toen ver van de Zeeuwsche kust verplaatst, zelfs tot in het zicht van de Engelsche, vijf mijlen van Solebay af.
De Ruyter keerde nog in den nacht en door den vijand tot zes uur in den
morgen slapjes gevolgd, naar Schooneveld terug evenals vervolgens de
Engelsche vloot naar hare kust.
De verliezen waren aan beide zijden niet zeer aanzienlijk doch bij de
Engelschen en Franschen wederom zwaarder dan bij de onzen ; beiderzijds
ging geen schip verloren. De hoofdzaak was, dat de vijand de Staatsche
kusten, waar zij een landing had willen doen, had moeten verlaten en
naar den overkant was teruggedreven. Prins Robert, die, ondanks al zijn
dapperheid, toch al niet populiar was op de Engelsche vloot, kreeg de
schuld van het mislukken der landingsplannen. De samenwerking van de
Fransche en Engelsche eskaders had wederom veel te wenschen overgelaten en de eersten werden openlijk beticht van zich opzettelijk op den achtergrond te hebben gehouden. In ieder geval, weken lang waren de verbondenen
genoodzaakt zich to wij den aan het herstel hunner schepen en aan een nieuwe
poging tot landing viel voor het oogenblik niet te denken.
Daarentegen werden De Ruyter en zijn vloot door vriend en vijand
zeer geprezen, met name door de Fransche bevelhebbers. Omtrent den eersten slag bij Schooneveld getuigde D'Estrees eerlijk, dat zijn tegenstander
„een groot meester was in de kunst van den oorlog ter zee" en hemzelven
„in dezen slag schoone lessen had gegeven. Gaarne zou ik mijn leven geven
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voor den roem, dien hij daarbij heeft verworven" 54) . En zijn onderbevelhebber De Valbelle spreekt ook met bewondering van de „finesse, habilete et
courage", die de Hollanders in deze beide dagen hadden betoond, want dat
was werkelijk een der grootste verdiensten van De Ruyter, dat hij niet
alleen hoogen moed maar ook groot beleid toonde en den vijand door verrassende wendingen en bewegingen in verwarring placht te brengen,
Ook De Ruyter's vloot had intusschen ernstig herstel noodig. Toch besloot hij aanstonds tot een nieuwen aanslag op de Theenis 55), waar de
vijandelijke vloot was binnengeloopen. Een verkenning door een paar fregatten had de mogelijkheid van zulk een aanslag aangetoond en reeds den
2isten heeft hij schout-bij-nacht Den Haen daarop met 13 schepen en frefatten, 4 adviesjachten en twee branders naar de Engelsche kust gezonden
om nadere berichten in te winnen over de ligging van den vijand. Den
Haen, die eerst bij Solebay was geweest, meldde, naar Schooneveld teruggekeerd, dat de Engelsch-Fransche vloot werkelijk tusschen Gravesend
en Queenborough hare schade repareerde, hetgeen hem was gebleken na
6 mijlen ver de Theems opgezeild te zijn.
In overleg met de gedeputeerden van Hare Hoog Mogenden en de
Zeeuwsche Admiraliteit is de vloot van De Ruyter, intusschen hersteld en
versterkt, dan ook reeds 3 Juli naar de Theemsmonding onder zeil gegaan
en vertoonde zich gedurende de volgende dagen weder tusschen NoordVoorland en de Galloperbank, maar de vijand kwam niet voor den dag,
terwijl hij te sterk was om hem in de Theems zelf op te zoeken. Een pestachtige ziekte op de vloot dwong De Ruyter den ()den tot den teru.gkeer
naar de Maas om de talrijke zieken aan wal te zetten. Daarop nam hij
zijn observatiepost op Schooneveld weder rustig in, totdat eind Juli berichten inkwamen omtrent binnenkort te wachten nieuwe ondememingen
van den vijand tegen onze kusten. Een algemeene dank-, vast- en bededag
op den 5den Juli gaf intusschen blijk van de groote verlichting in den lande
wegens de voorloopige afwending van het dreigende gevaar en de vaderlandsche dichters bleven niet in gebreke om De Ruyter, Tromp en de hunnen te bezingen.
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V. Kijkduin
21 Augustus 1673

NDERDAAD was prins Robert met de vereenigde vloten weder in zee. Deze 56 ) waren thans minstens 82, denkelijk zelfs 85
groote schepen sterk met ongeveer 40 of so fregatten en veel klein
vaartuig, waaronder 28 branders. Zij telde dus ongeveer evenveel
bemanning en stukken als in de slagen bij Schooneveld en zou, wanneer
een nieuw gevecht op de Zeeuwsche kust voordeelig zou afloopen, worden
voorzien van een landingsleger van ongeveer 4000 man, waarmede de
graaf van Schomberg ditmaal op de Zeeuwsche of Hollandsche kust hoopte te kunnen landen ; voorloopig werd deze legermacht, die aanvankelijk
reeds op de vloot ingescheept was, op 's Konings bevel te Yarmouth gereed gehouden. Het bevel over de voorhoede had prins Robert zelf met
Harman als vice-admiraal en Chicheley als schout-bij-nacht ; de middeltocht stond op verlangen van Lodewijk XIV weder onder D'Estrees
met vice-admiraal Martel en schout-bij-nacht Des Ardens ; de achterhoede
werd geleid door Spragge met vice-admiraal Kempthorne en schout-bijnacht lord Ossory.
Daartegenover had De Ruyter in zijn „oud hol" bij Schooneveld,
dank zij de inspanning der Hollandsche Admiraliteiten, een sterkere scheepsmacht onder zich dan in de beide voorafgaande zeeslagen van dit j aar : 6o
groote schepen, 15 fregatten, 22 branders en 18 adviesjachten met 4245
stukken en bijna 20.000 man, waaronder 2250 mariniers. De vloot had dus
ongeveer dezelfde sterkte als bij Solebay 57). Tromp leidde weder met Sweers
en Den Haen de voorhoede, De Ruyter den middeltocht met de beide Van.
Nessen en De Liefde, Banckert de achterhoede met de vice-admiraals Evertsen en Star ; de vice-admiralen en schout-bij-nachts waren weder, zooals gewoonlijk, hoofden van smaldeelen evenals dit bij de Engelschen en de Franschen het geval was.
Toen op den i3den Juni de vijandelijke vloot bij Schooneveld in het zicht
kwam, besloot de Hooge Krijgsraad haar, ten einde een landing te voorkomen, onversaagd aan to vallen, hoe groot haar overmacht ook was. Maar
de de banken vreezende vijand ontweek, volgens de strenge bevelen van Karel II, den slag en stak de Noordzee dieper in, aanvankelijk door de onzen
22•
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tot bijna halverzee gevolgd. Daar De Ruyter terecht een list vermoedde,
namelijk een toeleg om de Staatsche vloot van de kust af te trekken ten
einde dan achter haar om een landing op de Zeeuwsche kust te bewerkstelligen 58), keerde hij, die den vijand eerst gevolgd was, na overleg met zijn
hoofdofficieren naar Schooneveld terug om dit voornemen te verijdelen.
De vijand kwam toen inderdaad tot vlak voor de Maas, waar hij (2 Augustus) verkenningen begon te doen, en zeilde vervolgens, met de eb en door
een sterken zuidwestenwind voortgedreven, noordwaarts op tot bij Scheveningen voort. Hij verscheen daar bij het aanbreken van den 3den
Augustus.
Prins Robert's komst op de kust had grooten schrik in het immers
nu zoowel van de landzijde als van den zeekant belegerde Holland te weeg
gebracht. In allerijl werden maatregelen genomen tot afweer der, naar men
op grond van de eerste berichten onderstelde, door de Engelschen voorgenomen landing. De Prins van Ora* snelde met ruiterij uit zijn kamp
voor Raamsdonk te hulp en liet, het geheele strand van den Hoek van
Holland tot Texel toe in snelle vaart afrijdend, overal in de zeedorpen
alarm slaan, kanonnen aanvoeren, de bakens en tonnen wegnemen, de in
de havens aanwezige kapers met alle andere beschikbare vaartuigen,
ook uit de Zuiderzee, naar de zeegaten en de vloot bij Schooneveld richten, deze zelve nog met alle te verkrijgen zeelui versterken en 's vijands
bewegingen nauwkeurig nagaan. Hij bleef bij het dreigende gevaar in voortdurend overleg met De Ruyter. Bij Scheveningen vooral werden krachtige
maatregelen genomen en 18 kanonnen op het strand opgesteld; duizenden
gewapende boeren en burgers stroomden erheen en de prins van Holstein
maakte er alles tot afweer gereed. Enkele Engelsche fregatten naderden
omstreeks II uur werkelijk het Scheveningsche strand en wisselden, tot in
den namiddag een aantal schoten met de verdedigers ; de Scheveningsche
kerk werd herhaaldelijk getroffen. Doch de vijand liet af en zeilde noordwaarts op, ook voor Wijk aan Zee met enkele kleine schepen een dergelijke
demonstratie uitvoerend.
Met nadruk wezen de Staten-Generaal en de raadpensionaris Fagel in
een krachtige proclamatie de vlotelingen wederom op de groote beteekenis
van de naderende crisis, die niet alleen het Vaderland maar ook het Protestantisme in het algemeen bedreigde 59). Deze brieven van den 3osten
Juli werden op alle schepen voorgelezen en met daverend gejuich ontvangen, zoodat De Ruyter den 3den Augustus aan de Staten-Generaal
meende te kunnen schrijven 80), dat officieren, matrozen en soldaten als
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„getrouwe dienaers ende liefhebbers van 't vaderlant ende vryheyt" tot de
uiterste plichtsvervulling bereid waren. Den Aden Augustus ontving hij
een drie dagen te voren afgezonden uitdrukkelijk bevel van den Prins om
de ankers te lichten, den vijand op te zoeken en dezen in overleg met zijn
medebevelhebbers „naer soldaet- ende zeemanschap" aan te tasten 61).
Dit bevel hing samen met de dringende mededeeling der Oost-Indische
Compagnie, dat een rijke Indische retourvloot stond binnen to vallen en dat
deze zoo mogelijk gered moest worden voor een aanslag der Engelschen. De
Hooge Krijgsraad aarzelde om onmiddellijk aan het bevel te voldoen en
wees den Prins op de groote verantwoordelijkheid, die men, tegenover een
zoo groote overmacht staande, ter wille van de retourvloot op zich zou
moeten nemen ; de Krijgsraad verklaarde zich echter desnoods bereid om
den slag te wagen, als de Prins en de Staten dit begeerden. De raadpensionaris Fagel zelf en de secretaris van de Admiraliteit van de Maas, Van Lodesteyn, die, in hunne samenwerking met den vlootvoogd, zij het niet met
zooveel glans, eenigermate aan Johan De Witt herinnerden, namen op de
vloot zelve deel aan het daar opnieuw gehouden overleg. Het slot was, dat
nog op denzelfden dag de vloot werkelijk de ankers lichtte en noordwaarts
zeilde. Zij lag den volgenden dag voor Scheveningen, waar een paar dagen to
voren prins Robert zich had vertoond. Den I2den verscheen hier de Prins van
Oranje zelf met een pink, die hem uit het zeedorp overbracht, om opnieuw
met de bevelhebbers te spreken en te trachten hen te overtuigen van de
noozakelijkheid om zoo spoedig mogelijk slag te leveren ten einde de retourvloot te redden. Hij en zijn aanzienlijk gevolg werden „met groote vreucht"
en onder luid geroep van „Hoezee ! Lang leve de Prins !" met geestdrift en
vlaggentooi ontvangen. Vooral toen De Ruyter op het half dek van de Zeven
Provincien, omringd door de leden van den Hoogen Krijgsraad en het op
dek en in touwwerk verzamelde scheepsvolk, den Prins enkele ferme woorden van trouw en plichtsbetrachting toesprak, de moedigen prees en de
lafhartigen bedreigde, steeg de geestdrift ten top. In den Krijgsraad werd
vervolgens onder 's Prinsen leiding de zaak opnieuw overwogen en men besloot definitief tot den aanval met het doel om de retourvloot to redden en
tevens een landing te beletten 62).
Den volgenden dag ging de vloot dus onder zeil naar Texel en het Vlie
om bij die zeegaten, waar de retourvloot verwacht werd, den vijand op
te zoeken. De Ruyter kwam den I3den voor Petten ten anker en verscheen vervolgens voor Kijkduin. Een mare storm, die drie of vier dagen
woedde, hield echter de Engelsch-Fransche zoowel als de Staatsche vloot
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tegen en noodzaakte beide de kust te verlaten en de vole zee op te zoeken. Na tot 5 of 6 mijlen in zee den vijand vruchteloos te hebben gezocht,
keerde De Ruyter den listen weder naar de kust terug. De vijand, die
weder een gevecht scheen te willen ontwijken, lag toen op geringen afstand
noordwaarts van hem en de onzen besloten nu tot den aanval.
De Staatsche vloot beyond zich toen tusschen Kamperduin en Kijkduin, dicht genoeg bij het strand om den vijand te beletten de loef van
haar te winnen door tusschen haar en het strand door te zeilen en haar
tusschen twee vuren te nemen. De spanning in Holland was groot. Op de
duinen en aan het strand in de buurt van den to verwachten beslissenden
slag verzamelde zich een aanzienlijke menigte, vol angst voor den afloop.
In het geheele gewest werden allerwegen de klokken geluid en liepen de
kerken vol menschen, die, onder leiding van hun voorgangers van alle gezindten, vurig God baden om de zege, om afwering van het gevaar van een
landing, om behoud van het Leven der hunnen.
Omstreeks half acht 63) begon De Ruyter, de vloot bij het aanbreken van
den dag in ordelijke linie geschaard hebbend, eenwelberekende manoeuvre,
die hem het voordeel van den wind bezorgde, eerst noordwaarts op zeilend
en vervolgens om de zuid wendend. Dit had de Engelsch-Fransche vloot even
te voren ook gedaan, zoodat nu Banckert met diens eskader de voorhoede
tegenover D'Estrees, Tromp de achterhoede tegenover Spragge had aan te
voeren. Een slagregen met dikke lucht belemmerde sinds It) uur de bewegingen. Banckert en Evertsen vonden aanvankelijk krachtigen weerstand,
waarbij D'Estrees zich dapper weerde ; doch kort na den middag t•ok het
grootste deel van het Fransche eskader, door mist en regen belemmerd,
zich voor den wind terug uit den strijd en slechts enkele Fransche schepen
bleven het onder den onversaagden vice-admiraal Martel nog een tijdlang
tegen Banckert volhouden ; diens schip liep zelfs een oogenblik gevaar van
door een Franschen brander te worden vernield. Zich door zijn opperbevelhebber, tegen wiens beleid weder ernstige bezwaren rezen, verlaten ziende,
volgde Martel ten slotte diens voorbeeld en ontweek verder den strijd, zoodat Banckert een tiental zijner schepen met 2 branders kon afzonderen om
de Franschen in het oog te houden en tusschen II en 12 uur met zijn overige
schepen De Ruyter te hulp kon komen. De houding van D'Estrees wekte
bij de Engelschen hevige ergernis, vooral toen hij, later door den door
De Ruyter in het nauw gebrachten prins Robert met een afgesproken sein
te hulp geroepen, niet verscheen. Hij beweerde later het sein niet gezien te
hebben. Een en ander gaf ook voor dezen slag gereede aanleiding tot het ver-
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moeden, dat D'Estrees, hetzij uit eigen beweging, hetzij op grond van een
hem door koning Lodewijk XIV verstrekten last, opzettelijk de Engelschen
in den steek heeft gelaten. Dat vermoeden rijst bijna tot zekerheid door de
verklaring van hemzelven en van velen zijner officieren, dat hij bevel van
zijn Koning had om zijn schepen niet te „hasarder dans le peril", blijkbaar
uit wantrouwen tegen de Engelschen, die men in Frankrijk van geheime
onderhandelingen met de Staten en den Prins verdacht 64). De Franschen
hebben over het geheel bij dezen loop van taken dan ook geringe schade
geleden en na den slag ontstonden de heftigste debatten tusschen de bondgenooten.
De middeltocht en de achterhoede, Engelschen tegen Nederlanders,
leverden daarentegen een hevig gevecht. De Ruyter trachtte herhaaldelijk,
maar tevergeefs, het admiraalsschip van prins Robert te bereiken, dat goed
door eenige branders en oorlogsschepen werd beschermd. Hij wist echter
omstreeks 12 uur met zijn geheele eskader als een wig midden in dat van de
roode vlag binnen te dringen en het smaldeel van Chicheley zoogoed als geheel of te snijden. Het was alles „vuur en vlam", zegt een ooggetuige op de
Zeven Provincien 65). Op dat oogenblik kwam Banckert tot De Ruyter's
hulp opzetten, maar het gelukte prins Robert toch omstreeks 2 uur na een
zware „batalje" zijn reeds uiteengedreven eskader te hereenigen en zich te
richten naar het met Tromp in niet minder hevigen kamp geraakte blauwe
eskader van Spragge, dat met dezen al vechtend vrij ver naar het noordoosten was afgedwaald en blijkens zijn zwak kanonvuur in groot gevaar verkeerde. Ook De Ruyter wendde zich toen noordwaarts naar Tromp, het
„nootsaekelyck" achtend dezen to „secondeeren" tegenover de beide Engelsche eskaders.
. ..Tromp en Spragge waren namelijk al dadelijk in een hevig gevecht van
nabij, „furieuser dan oyt", gewikkeld. Het admiraalsschip van den laatste,
de Royal Prince, was omstreeks II uur zoo beschadigd, dat het tijdelijk de
linie moest verlaten. De Staatschen bedienden, gelijk van beide zij den is geconstateerd, daarbij Nun geschut veel sneller en zekerder dan de Engelschen.
Tromp, herhaaldelijk door zijn kleederen geschoten maar steeds onvervaard, trachtte het Engelsche admiraalsschip, dat den bezaansmast reeds
verloren had, te bemachtigen maar het gelukte Ossory met het zijne tusschen beiden in te komen en op diens beurt Tromp in het nauw te brengen. De St. Michael, waarop Spragge had moeten overgaan, verloor de
voorsteng, waarop de Engelsche admiraal ook lit schip verliet om zich naar
de (nieuwe) Royal Charles te begeven in een sloep, die echter door een ko-
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gel getroffen werd, ten gevolge waarvan Spragge, die niet zwemme:n kon,
deerlijk verdronk. Ook Tromp moest zijn admiraalsschip, de Gouden Leeuw,
dat reddeloos geschoten was, verlaten en ging weder over op de Comeetstar,
altijd trachtend de Royal Prince te veroveren of te verbranden maar
daarin nog steeds verhinderd door Ossory en vervolgens door Kempthorne. Aan beide zijden werd bij dezen verbitterden strijd zware schade geleden doch aan de Engelsche zijde zwaarder dan aan de onze.
Bij de nadering van De Ruyter tot hulp van Tromp en die van prins
Robert tot hulp van de blauwe vlag, omstreeks 6 uur, ontstond opnieuw
een hevig gevecht, in hoofdzaak om het bezit van de Royal Prince, die eindelijk door eenige Engelsche fregatten uit de linie werd gesleept. Het was
toen 7 uur geworden en, daar de Franschen zich afzijdig hielden, gaf prins
Robert van zijn kant den strijd op en heesch tegen 8 uur het sein tot den
aftocht, terwijl De Ruyter de vaderlandsche kust opzocht.
Van een besliste overwinning door een van beide partijen kon ook, thans
geen sprake zijn en de schade aan beide zijden was wel aanzienlijk, maar
geen der strijdende vloten had een schip verloren, behalve eenige branders, aan de Engelsche zijde weder meer dan aan de onze. Doch De
Ruyter kon opnieuw roemen, dat de vijand, hoewel met een aanzienlijke
overmacht opgetreden, de Hollandsche kust had moeten verlaten en naar
zijn havens was teruggekeerd zonder zijn doel, een landing of de vemieling der Staatsche vloot, to hebben bereikt. Zijn meesterlijke taktiek tegenover den dapperen maar weinig beleidvollen prins Robert had de algemeene bewonderirii gewekt. Aan Engelsche zijde was Spragge verdronken en,
waren een aantal kapiteins met een paar duizend manschappen gesneuveld ; aan de onze waren de vice-admiraals Sweers en De Liefde gevallen,
ook een drietal kapiteins, onder wie tot De Ruyter's diepe smart, blijkend,
uit het met bevende hand geschreven slobvan zijn journaal, zijn voorzoon
Jan van Gelder, „in 't vaderhart den bloetsoon nu gelyck", die „in den
noot soo vaeck den Zeevoogt redde". De admiraal zeide, als altijd berustend
„dat is het lot van den oorlogh, heden syn en morgen onse beurt" 66). De
getuige, die ons dit meldt en met wien de admiraal na den slag, in zijn
kajuit op zijn ledikant zittend, uitvoerig over de gebeurtenissen van lien
zomer sprak, zegt verder, dat hij ook ditmaal, als altijd, Gode alleen de eer
gaf : „monden ende tongen ontbreeken ons om Godts goetheyt te vermelden, die by aen ons gedaen heeft." Dezelfde stemming merken wij op in de
door De Ruyter na den slag opgestelde berichten aan de Staten en aan den
Prins, die in denzelfden geest werden beantwoord 67).
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Ook in het land zelf heerschte die dankbare stemming. Met den grootsten lof werd overal gesproken van den beleidvollen De Ruyter, den onoverwinnelijken Tromp en de hunnen, die met hunne betrekkelijk zwakke
scheepsmacht het land uit zoo groot gevaar hadden gered. Holland schonk
den luitenant-admiraal-generaal een rentebrief van f 6000, aan Van Nes en
Tromp ieder een van f 4000, aan de weduwen en erfgenamen van de dezen
zomer gesneuvelde vice-admiraals ieder een van f 2000, aan de schout-bijnachts en aan Vlugh's weduwe een van f i000 ; Zeeland vereerde een brief
van f 4000 aan Banckert en Evertsen. Engel de Ruyter werd 24 Augustus
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op voorstel van Tromp en van den Hoogen Krijgsraad bij de Admiraliteit
van Amsterdam verheven tot schout-bij-nacht, ofschoon De Ruyter zelf van
meening was, dat een oudere Amsterdamsche kapitein, Van Meeuwen, had
moeten voorgaan 68). Een nieuwe algemeene dank-, vast- en bededag werd
tegen 6 September door de Staten uitgeschreven.
Maar waakzaamheid bleef geboden. Terwijl men nu met meer gerustheid de vermelde retourvloot afwachtte — die echter, zooals men spoedig
vernam, door den vijand reeds lang te voren bij St. Helena genomen was —
werd de vloot met snelheid hersteld en bij Texel opnieuw van alles voorzien. Het grootste deel ervan bleef vervolgens onder De Ruyter tot in de laatste dagen van September kruisen tusschen Texel en het Vlie. Aanvankelijk
was besloten haar, zoodra mogelijk, naar Doggersbank te zenden, altijd
nog wegens het verwachten van de retourvloot. Toen het echter meer en
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meer duidelijk werd, dat deze niet meer zou komen, nam de Hooge Krijgsraad in overleg met de op de vloot verschenen gedeputeerden der StatenGeneraal het besluit om den vijand, die in de Theems was binnengevallen, wederom aan zijn eigen kust op te zoeken. Een nieuwe storm op den
I2den en I3den belemmerde de uitvoering van dit plan. Een paar dagen
later ging de Staatsche vloot, nu 68 schepen en 18 branders sterk, „ter halver zee" op weg naar Solebay om zoo mogelijk ten minste nog een ,vertooninge" op de Engelsche kust to houden. Maar opnieuw begon het zeer onstuimig te worden en het bleek, ook wegens gebrek aan victalie en het groote verlies aan ankers en kabels ten gevolge van den storm, wenschelijk haar
naar de havens te doen terugkeeren. Den 23sten lag zij voor de Maas en,
zooals gewoonlijk, werd ieder der eskaders van hier naar de eigen Adrniraliteitshaven teruggezonden. Den volgenden dag kwam dat van De Ruyter,
met de Zeven Provincien voorop, welk schip ten teeken van vreugde over
het doen terugwijken van den vijand met vlaggen en wimpels was versierd,
voor Hellevoetsluis en kon de admiraal zijn journaal van dezen zeetocht
eindigen met de woorden : „Godt sy gedanckt voor syn groote genade, dye
hy ons ende ons vaderlant heeft gewesen desen j are ende oock den verderen tyt onses levens." Een preek van den vlootpredikant Westhovius besloot de roemrijke tochten van dit j aar.
De Ruyter keerde nu te Amsterdam terug dock had zich spoedig bezig
to houden met de voorbereiding van de nieuwe toerusting tegen het volgende voorjaar. In December werd door de Staten-Generaal besloten tot de
uitrusting van niet minder dan 84 oorlogsschepen, 6 fregatten, 24 branders
en 48 galjoten en snauwen, te bemannen met 30.000 man.
Tegen de Engelschen zou deze vloot niet meer noodig zijn. De onderhandelingen te Westminster, waartoe de ongunstige stemming van het Engelsche yolk tegenover den weinig succesvollen en van het begin of impopulairen oorlog de regeering had gedwongen, verliepen zeer snel, daar van
onze zij de naar den vrede werd gesnakt en de Franschen de belegering van
de waterlinie begonnen op te geven, j a, de reeds veroverde provincii.4n begonnen te verlaten en Munster en Keulen zich op hunne beurt zeer tot
vrede geneigd toonden. Ook de hevige twisten tusschen de Engelsche en
Fransche bevelhebbers over de houding der laatsten, met name in den
slag bij Kijkduin 69) hadden de neiging tot vrede in Engeland zeer versterkt, terwijl het vertrouwen op de leiders der vloot er zeer was geschokt
en prins Robert zelfs was afgezet.
Reeds 19 Februari 1674 leidden de onderhandelingen zoo tot den vrede
;
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met Engeland te Westminster, weldra gevolgd door dien met Munster en
Keulen. Het groote gevaar voor het vaderland was voorbij. De vrede was
echter voor de Republiek niet bijzonder voordeelig en De Ruyter, zoowel
als zijn medebevelhebbers en onderhebbenden, zullen zich vooral hebben
geergerd aan de bepaling in het vredesverdrag, waarbij (art. 4) werd vastgesteld, dat voortaan als Engelsch recht het gewone saluut van kaap Finisterre tot Statenland in Noorwegen aan Engelsche oorlogsschepen moest
worden gegeven, zoodat hiermede feitelijk de oppermacht van Engeland,
niet alleen in de zoogenaamde „Britsche" zeeen maar over dit geheele zeegebied van onze zijde officieel werd erkend. De bepaling had echter dit
voordeel, dat zij een eind maakte aan de onzekerheid omtrent een zaak, die
tot zooveel moeilijkheden aanleiding placht te geven.
De Ruyter mocht de voldoening smaken tot het verkrijgen van den
vrede te hebben medegewerkt. Brandt roemde bij zijn beeltenis :
„Aanschouw den Helt, der Staten rechterhandt,
Den redder van 't vervallen vaderlandt,
Die in een jaar twee groote Koninkryken,
Tot driemaal toe, de trotse vlag, deed stryken
Het roer der vloot, den arm daar Godt door stree,
Door hem herleeft de vrijheid en de vree."
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VEERTIENDE HOOFDSTUK
MARTINIQUE
I.

Voorbereiding
Najaar 1674

E VREDE VAN WESTMINSTER HAD AAN DEN
oorlog met Engeland een einde gemaakt en de voorbereiding tegen het voorjaar van 1674, waaraan De R uyter,
de Admiraliteiten en de Staten-commissie voor de zeezaken zich reeds in November hadden gewijd, kon aanzienlijk beperkt worden, nu men zoowel te land als ter
zee voortaan alleen met Frankrijk te doen zou hebben.
Het voornemen was oorspronkelijk geweest 9 om voor 1674 te rekenen
op een uitrusting, voor 6 maanden, van 42 schepen van groot charter
(6o-8o stukken) met 16.800 matrozen en 18 van kleiner charter (40-5o
stukken) met 380o matrozen; een begrooting daarvoor van ongeveer 7 millioen werd 15 December door de Commissie aan de Staten-Generaal aangeboden. Na den vrede met Engeland werd echter de uitrusting beperkt tot
18 schepen van de grootste snort, 24 van de daarop volgende, 12 van de
kleinste, benevens 12 fregatten, i8 branders, 18 snauwen, 24 fluiten, 12
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groote en 12 kleine galjoten en een landingsdivisie van 9000 soldaten ; alles
te zamen begroot op een bedrag van f 5.730.000 2).
Over deze plannen raadpleegde reeds in Januari de Prins in Den Haag
met den daarheen ontboden De Ruyter. Het zou namelijk een dubbele expeditie gelden tegen Frankrijk, dat zijn kostbare en pas kort gebouwde
vloot na de ondervinding van de beide vorige jaren niet aan een zeestrijd met de Staatschen zou durven wagen. Het was te verwachten, dat de
Franschen in het Noorden binnen de zoogoed als onneembare haven van
Brest zouden blijven en zich, buiten den kaperoorlog van Duinkerken en de
Kanaalhavens uit — waar de bevolking, evenals in Zeeland, vanouds met de
kaapvaart vertrouwd was — met de uitzending van kleine eskaders naar de
Noordzee en den Oceaan zouden tevredenstellen. Zij zouden veeleer in de
Middellandsche Zee tegenover onzen handel en onze bondgenooten, de
Spanjaarden, iets van belang willen ondernemen van het sterke Toulon uit,
waar een vloot van tegen de 3o flinke schepen gereed lag onder aanvoering
van voortreffelijke zeelieden als Du Quesne en De Tourville. De voor Spanje
gevaarlijke opstand in Messina zou hun daar gelegenheid geven om dezen
vijand gevoelige slagen toe te brengen.
De leans was dus voor de onzen schoon om een aanval op de Fransche
westkust te wagen, waar men meende te mogen rekenen op de sympathie,
ja op de medewerking van de talrijke en zwaar vervolgde Hugenoten 3) en
verdere ontevredenen in zuidwestelijk Frankrijk. Het was „le grand dessein", waarvan telkens in dit j aar gesproken werd. In ieder geval zou men
Lodewijk XIV noodzaken om daar een aanzienlijke troepenmacht te behouden en zoo den Prins in de Spaansche Nederlanden ruimte te geven. In
verband daarmede zou men aanvallen op de Fransche Antillen of op Cayenne, welk laatste gebied, na de verovering van Suriname door Abraham Crynssen in 1667, aan het onze grensde.
Een klein eskader, door Zeeland onder commandeur Evertsen den
jongsten op het einde van 1672 naar West-Indie uitgerust 4), had reeds
zoowel op Cayenne als op de Fransche Antillen een aanslag gedaan, maar
wat Cayenne betreft was die, na onderzoek van de toestanden aldaar, opgegeven wegens de zwakheid van het uitgezonden eskader, dat vervolgens,
na vereeniging met een Amsterdamsch eskader onder commandeur Binckes, de Fransche en Engelsche Antillen had verontrust. De beide cornmandeurs hadden een aanval op Martinique, middelpunt der Fransche
koloniale macht aldaar, gedaan doch, lien spoedig opgegeven en toen het
door de Engelschen bemachtigde St. Eustatius heroverd, vele koopvaar-
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ders van de beide vijandelijke natien opgevangen en ten slotte het door de
Engelschen reeds in 1665 in bezit genomen Nieuw-Nederland heroverd.
Dit laatste was wel bij den vrede weder aan Engeland afgestaan, m.aar Suriname was bij die gelegenheid door Engeland voorgoed opgegeven. Eerst in
Juli 1674 waren de beide commandeurs in het vaderland teruggekeerd,
waar in het bijzonder Evertsen, wegens zijn niet doorzetten van den aanval
op het door Zeeland vurig begeerde Cayenne, emstige critiek op zijn beleid
moest ondervinden ; en wegens dat verzuim met schorsing, zelfs net smadelijk ontslag werd bedreigd doch er ten slotte met een berisping afkwam 5).
Engeland, Frankrijk en de Republiek hadden, na het verval der Spaansche macht in het begin der ude eeuw, zich van verschillende Caraibische
eilanden meester gemaakt. De Fransche Antillen — bestaande ui.1. Martinique, Guadeloupe, Grenada, Marie-Galante, een deel van St. Christoffel en
St. Martin en eenige kolonien op andere eilanden — waren van groot belang wegens de talrijke bloeiende suikerplantages en leverden bovendien
ernstig gevaar op voor de Staatsche bezittingen in deze streek. :De Fransche opperbevelhebber in die wateren en op die eilanden, de emergieke gouvemeur-generaal De Baas, had in het voorjaar van 1673 van Martinique
uit met eenige schepen een aanval gewaagd op Curacao ; die was echter
gelukkig afgeweerd. Het lag dus voor de hand om to trachten in deze streken
de Fransche heerschappij te vernietigen. Tevens zou men, op raad van den
Rotterdamschen koopman Chalkoff, die met deze eilanden goed bekend
was, de Boekaniers, gevaarlijke zeeroovers en avonturiers van allerlei natien, wier steunpunten Tortuga en Espagnola (Haiti) waren, kunnen beteugelen en onze oude aanspraken op Tabago, waar ook Engelsche en Fransche
kolonisten zich hadden gevestigd, kunnen handhaven. Eindelijk werd ook
Cayenne geenszins uit het oog verloren 6). Niet meer of minder dan de verovering van het geheele Fransche koloniale bezit in West-Indie werd beoogd
en daarmede het verkrijgen van den wereldhandel in suiker, cacao en tabak.
In het voorjaar van 1674 werd aanhoudend in diep geheim tusschen
den Prins, De Ruyter en de Staten-commissie over deze belangen. overlegd.
De Ruyter kende de Caraiben goed uit zijn schipperstijd, het laatst nog uit
zijn mislukte ondememing tegen het Engelsche Barbados'), en wist, welke
gevaren aan een landing op de Antillen verbonden waren. Einde Mei wend
hij eindelijk gemachtigd om omtrent Cayenne te „disponeeren" wat hij „ dienstig" achtte doch in ieder geval de Fransche „Carybes" emstig aan to tasten.
Men vreesde namelijk van een aanval op Cayenne een „retardement", dat
den Franschen gelegenheid zou geven om zich tegenover De Ruyter's vloot,
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welker bestemming, als bij den tocht naar Guinea, strikt geheim moest blijyen, op de eilanden geducht toe to rusten. Hij zou gebruik kunnen maken van
de inlichtingen en de hulp van een uitgeweken Franschen officier, zekeren
Charles de Birac, een Gascogner, die zich reeds in 1672 eerst aan Pieter de
Groot to Parijs, later aanVan Beuningen, thans gezant to Londen, had aangeboden. De Birac, die van 1668 tot 167o op Martinique geweest was en zeide
daar vele vrienden te hebben, zou zich met hen in betrekking stellen en
bij de voorgenomen landing op het eiland als gids optreden ; hij maakte
zich sterk om, mits men zijn aanwijzingen volgde, met 50o man het geheele eiland te bemachtigen. Van daar uit zou men gemakkelijk de overige
Fransche eilanden in bezit kunnen nemen en den begeerden suikerhandel
in handen kunnen krijgen, die, naar zijn zeggen, 4 millioen winst kon
opleveren. Hij verlangde voor die diensten het gouverneur-generaalschap
over de te veroveren eilanden en zeker terrein op Martinique in eigendom.
Hij was Hugenoot en behoorde tot dezelfde categorie van overloopers als
de bekende graaf De Sardan de St. Paul, die de tegelijk voorgenomen expeditie naar de Fransche kust beloofde te begeleiden. Noch Van Beuningen
noch de Prins noch raadpensionaris Fagel hadden echter veel vertrouwen
betoond in den man, die door den eerste reeds aanvankelijk met weinig tegemoetkoming was behandeld en ook door den Prins met wantrouwen was
bejegend, j a op zijn verzoek om een audientie niet eens was ontvangen.
De Birac gaf evenwel zijn pogingen niet op en werd ten slotte to Vlissingen
op De Ruyter's vloot toegelaten, even voordat deze onder zeil ging. Doch
niet hij maar graaf Johan Belgicus Van Hoorne zou gouverneur-generaal
van de veroverde Fransche Antillen moeten worden en aan dat voornemen schrijft De Birac grootendeels zijn terugzetting toe 8).
Het plan was om de geheele beschikbare vloot onder den opperbevelhebber uit te doen zeilen maar haar in het Kanaal in twee deelen te scheiden. De Ruyter zou dan zelf de expeditie naar de Antillen leiden ; Tromp
zou het bevel voeren over die naar de Fransche westkust, in het bijzonder
naar de eilanden Belle-Isle en Noirmoutier om van daar uit den opstand
in de westelijke provincien van Frankrijk steunen. Evenals bij den tocht
naar Guinea zouden de plannen eerst aan het eind van het Kanaal ten voile
op de vloot bekend mogen worden gemaakt ; daarna zou De Ruyter zich
onmiddellijk met zijn schepen afscheiden en de reis naar het Westen ondernemen, terwijl het Bros der vloot onder Tromp zijn bestemming naar Frankrijk zou volgen.
De voorbereiding van de beide tochten kostte veel tijd en nog op het
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laatst liet de voorziening van de vloot, die zich in het Goereesche gat zou
verzamelen, vrij wat te wenschen over. Zij was ten slotte 66 groote schepen,
18 branders, 3o fluiten met soldaten en 24 galjoten met victalie en k:rijgsbehoeften sterk 9). Zij werd verdeeld in drie eskaders onder De Ruyter,
Tromp en den nieuwen luitenant-admiraal van het Noorderkwartier, Willem Bastiaensze Schepers, een aanzienlijk koopman en reeder te Rotterdam. De soldaten, voor de landing op de Antillen en op de Fransche westkust bestemd, telden omstreeks 8000 man en stonden, in drie brigades
verdeeld, onder het opperbevel van generaal Willem Adriaan, graaf Van
Hoorne, voor de onderneming in Frankrijk, van de kolonels Uyttenhove en
graaf Johan Belgicus Van Hoorne en de luitenant-kolonels Grandmaison en
Van Steelandt voor die op de Antillen, de eerste twee voorloopig ingescheept
op het admiraalsschip van De Ruyter.
Na den 5den Mei afscheid te hebben genomen van de Staten-Generaal
en van den Prins, zeilde De Ruyter den 9den uit Rotterdam op het Statenjacht met zijn vrouw naar Hellevoetsluis our zich daar in te schepen op
de Zeven Provincien, waar thans Gerard Callenburgh na den dood van Jan
Willemsz. (eind 1672) door hem tot zijn kapitein was gekozen. Onstuimig
weder en een scherpe aanval van het graveel, waaraan De Ruyter in dezen
tijd zeer Teed, ten slotte aanhoudende tegenwind gaven de eerste moeilijkheden ; Tromp en Schepers kwamen bovendien met de schepen uit Amsterdam en uit het Noorderkwartier eerst in den avond van den I8den op het
rendez-vous. Dit lange oponthoud werd nuttig gebruikt our een begin te
maken met het dagelijks doen exerceeren van de matrozen ten eind.e „de
landmilitie te kunnen assisteeren, rangeerende haer tot dien eynde onder
formeele compagnien" van 5o man. Ook in het gebruik van handgranaten
werden de zeelieden onder leiding van onderofficieren uit het leger geoefend 19). De vloot zeilde vervolgens naar Westkappel en Schooneveld,
waar zij de Zeeuwsche schepen opnam ; de laatste overleggingen met Fagel
en met de andere afgevaardigden der Staten voor het zeewezen hadden hier
plaats, de laatste troepen werden ingescheept en den 25sten Mei zeilde de
geheele vloot eindelijk door de Deurloo en de Wielingen naar het Kanaal.
Ook de Spaansche ambassadeur De Salinas had zich bij Tromp ingescheept
our naar Spanje te worden gebracht 11).
Voor Dover werd aan de Engelsche schepen en forten het bij den vrede
vastgestelde saluut gebracht en werden vele Engelsche heeren en dames
ontvangen ; de watervoorraad werd hier aangevuld ; maar het bleek, dat aan
de munitie en de uitrusting van de soldaten nog vrij wat ontbrak -- wat
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aan het verzuim van Van Hoorne geweten werd — zoodat inderhaast naar
Texel moest worden gezonden om onverwijlde aanvulling; dringende brieven dienaangaande moesten door De Ruyter worden geschreven. Hij zou in
het Kanaal op die aanvulling wachten. Schout-bij-nacht Engel De Ruyter
werd intusschen met 6 schepen en 3 snauwen ter verkenning het Kanaal
ingezonden. Hij vond tot bij Tor Bay, het volgende rendez-vous, niets van
den vijand, al zag hij op de Fransche kust sterke troepenbeweging, blijkbaar uit vrees voor een landing, die men daar of in de baai van St. Martin
op Rhe aan de westkust scheen to verwachten. Generaal Van Hoorne stelde
werkelijk een onderneming tegen een der Fransche Kanaalhavens voor, in
verband met de ook in Normandie heerschende ontevredenheid, maar deze
havens schenen te goed verdedigd ,om zoo iets te wagen.
Eerst begin Juni kwam de Staatsche vloot weder in beweging. Zij had
aanvankelijk met stilte en tegenwind te kampen maar ontving eindelijk uit
het vaderland de gewenschte aanvulling van lonten, musketten, kanonnen
en allerlei, dat noodig was voor het opwerpen van versterkingen bij een
landing. Zij ankerde, nu 104 zeilen sterk, den 8sten in de mime Tor Bay.
Daar scheidden den volgenden avond, overeenkomstig de door de Staten
verstrekte instructie, de vloten van Tromp en De Ruyter van elkander. De
laatste zeilde nog in den nacht westwaarts en den ioden het Kanaal uit.
Zijn vloot bestond uit 17 groote schepen, 3 snauwen, 6 branders en i8 transportschepen 12), alles bewapend met ongeveer Hoo stukken en bemand met
4000 matrozen en moo soldaten en mariniers. Onder De Ruyter voerden het
bevel de vice-admiraal Cornelis Evertsen De Jonge en de schout-bij-nacht
Engel De Ruyter, ieder aan het hoofd van een eskader. De soldaten en
matrozen werden nog onophoudelijk voor hunne taak geoefend. Tromp zou
de grootste macht bij zich behouden : 36 oorlogsschepen en fregatten, 9
branders, 7 snauwen en 8 galjoten, met Aert Van Nes en Banckert als luitenant-admiraals, Den Haen, Thomas Vlugh, broeder van den gesneuvelden David, en Jan Van Nes als vice-admiraals, Philips Van Almonde,
Bruynsvelt en Van Cruyningen als schout-bij-nachts ; Tromp had op zijn
vloot omstreeks 4000 man landingstroepen onder graaf Willem Adriaan
Van Hoorne en zeilde den i8den uit Tor Bay naar Belle-Isle.
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II. Martinique

Juni—October 1674
E Ruyter's vloot kwam de inlen Junibuiten het Kanaal in yolk
zee en bleef zoo vex mogelijk van de kust om het geheim van den
tocht zoo lang mogelijk te bewaren. Zij zette koers naar de Azoren, waarna zij den listen den westhoek van Madeira bereikte ;
drie dagen later lag zij voor Santa-Cruz op Teneriffe (Canarische eilanden)
en voorzag zich in deze haven van den Spaanschen bondgenoot van allerlei verversching, onder meer van levend vee, ook van water, dat daar even-.
wel zeer schaarsch bleek. Een oorlogsschip, dat van de vloot was afgedwaald, lag daar en De Ruyter droeg den te Santa-Cruz resideerenden
Staatschen consul op om andere nog uit het vaderland verwachte schepen,
met name victalieschepen, onmiddellijk naar Martinique te zenden, waar
het rendez-vous was vastgesteld. De onderneming tegen Cayenne werd
voorgoed opgegeven, nu het zoo laat in den tijd was geworden en de zomerstormen in de Carathische Zee spoedig zouden dreigen.
Den 25sten Juni verliet De Ruyter Santa-Cruz en zeilde nu recht over
den Oceaan op Martinique aan, zonder eenig ander schip op dien weg to ont 7
moetnda sijvredBtuw,iamrlLobsnC:ei
moest brengen. Het geheim van den tocht scheen tegenover den vij and verzekerd en in overleg met kolonel Uyttenhove en diens officieren werd alles
voorbereid voor een onmiddellijke landing, zoodra men bij Martinique zou
zijn aangekomen, hetzij bij Carbet, hetzij bij St. Pierre of Culsac, die voor
de landing de geschiktste plaatsen op dat eiland schenen te zijn. Een handige proclamatie 13), tot de kolonisten gericht en denkelijk opgesteld door
De Ruyter's secretaris Andringa, moest deze bewegen om met de aanvallers
samen te werken tot bevordering van den vrede en het belang van hunne
sedert jaren door den oorlogstoestand getroffen „commercie". Hierbij werd
eindelijk De Birac te rade geroepen 14).
Hij was, klaagt hij, te Vlissingen door De Ruyter slechts zeer kort. ontvangen. De admiraal had hem zelfs niet toegelaten tot de handkus, wat den
Franschen edelman zeer geergerd had en doen klagen over „ce rustre tout
a fait insensible a la civility", die zijn hand teruggetrokken had, „comme si
j'eusse ate un ours qui avec sa pate luy eut saisi la main pour la luy mor-
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dre". Blijkbaar had ook De Ruyter weinig op met den veel pratenden overlooper. Hij had dezen bij die gelegenheid ook niet aan zijn tafel genoodigd
bij de andere officieren en edellieden op de Zeven Provincien, maar liet hem
eten bij de chirurgijns en de loodsen en zond hem daarna naar het schip
van kapitein Thomas Tobiassen, een ruwe Ier, die hem ook al met weinig
consideratie behandelde. Vooral klaagde De Birac over zijn logies daar,
niet in de kajuit van den kapitein maar in de but van den scheepschirurgijn, en over den hem voorgezetten kost, nog wet dien voor officieren : op een
anker drie of vier uur lang geklopte en in water gekookte stokvisch met gesmolten boter van slecht gehalte en overvloed van mosterd en peper, niet
om te gebruiken, j ammert hij, evenmin als het gezouten vleesch, de kogelharde grauwe erwten, wederom met peper en azijn toebereid, het ijskoude
zure bier en de slechte wijn. Het was echter alles de gewone scheepskost. Zijn
tafelgezelschap bestond ook bier uit ruw yolk, dat voortdurend de but met
tabaksrook verpestte en onhebbelijke taal uitsloeg.
28 Juni werd De Birac eindelijk midden in zee door De Ruyter, die aan
,
jicht Teed, en kolonel Uyttenhove op de Zeven Provincien gehoord en gaf
hun eenige inlichtingen, in het bijzonder een terreinkaartje van het eiland,
dat hij geteekend had, tevens ernstig waarschuwend — erkent Uyttenhove
zelf in zijn protocol van het verhoor — dat de zaak „meer consideration en
swarigheyt als van faciliteyt" zou noodig maken dan zij zich wel voorstelden.
Uyttenhove merkte op, dat men tegenover den vijand mans genoeg was met
zulk een vloot en leger, doch verlangde nadere „ouvertures" van De Birac
met de onaangename bedreiging, dat doze bedenken moest, „van wat consequentie het voor zijn persoon sou wesen, soo by van sulx to doen manqueerde". Dat hij toen inderdaad waardevolle inlichtingen zou hebben gegeven,
daarvan blijkt niets ; hij klaagde later door de beide heeren niet behoorlijk
gehoord te zijn en schreef den ongunstigen loop van de expeditie vooral
daaraan toe. Hij zegt ernstig gewaarschuwd te hebben tegen de plaats,
waar men Wilde landen, en tegen de zomerstormen, maar door De Ruyter
en Uyttenhove uitgelachen te zijn om zijn waarschuwingen.
Den i9den Juli eindelijk beyond de vloot zich in het zicht van het
eiland ten noordoosten van Santa Lucia, ten zuidoosten van Martinique
zelf op slechts enkele mijlen afstands. Aanstonds werd nu een der transportfluiten naar de kust gezonden om zoo mogelijk nog eenige nadere inlichting te verkrijgen omtrent de gesteldheid op het eiland. Door dit
vaartuig werden inderdaad een paar planters en plantagenegers opgevangen, die echter tot groote teleurstelling van De Ruyter berichtten, dat
23*
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het geheim van den tocht reeds lang was uitgelekt en dat een maand te
voren uit Frankrijk aanzienlijke versterking van munitie en eenige honderden soldaten waren gezonden, terwijl nog slechts enkele dagen geleden
eenige rijkgeladen suikerschepen onder flunk konvooi naar Frankrijk waren afgezonden. Een snelzeilend vaartuig had de Fransche autoriteiten
op de Antillen even te voren omtrent de plannen der Staatsche vloot ingelicht. De door de transportschepen vertraagde vaart der Staatsche
vloot had, mede door de reeds genoemde oorzaken, al to veel tijd gekost en
zoo den vijand gelegenheid gegeven om bijtijds tegenmaatregelen voor te
bereiden. Nog een enkel klein Fransch oorlogsschip, een fregat, was — zeiden de gevangenen — bij Martinique achtergebleven, terwijl bovendien nog
eenige bewapende koopvaarders er aanwezig waren, die op lading wachtten. Wat de plants van den voorgenomen aanval betreft, deelden de mannen mede, dat die noodzakelijk Culsac aan de zuidwestkust zou moeten
zijn, al was die baai door de vesting Port-Royal met 20 stukken en een
klein samengeraapt garnizoen van i6o planters, matrozen en soldaten verdedigd en al lag er het vermelde fregat met een negental gewapende koopvaarders, terwijl de baai met kettingen en zinkschepen was afgesloten. Een
aanval op Carbet of St. Pierre, waartoe De Birac geraden had, aan de noordwestkust werd ten eenenmale door hen afgeraden, omdat men daar geen
water en geen brandhout zou vinden, waaraan de vloot groote behoefte
had; bovendien was de tocht van het Staatsche krijgsvolk van die plaatsen
uit over land naar Culsac, dat men als de hoofdplaats moest beschouwen,
waarvan men in ieder geval meester moest zijn, zeer bezwaarlijk wegens de
nauwe passes onderweg, die gemakkelijk to verdedigen waren. Wie meester
van Culsac was, was het van het eiland, verklaarden zij.
Op deze berichten besloot men in den krijgsraad tot een onmiddellijken
aanval op Culsac. De Ruyter, volgens zijn instructie alleen met de landing
en de regeling der zaken na de verovering belast, had de leiding der verovering zelve aan Uyttenhove over te laten en bleef op zijn schip.
Ten gevolge van windstilte bereikte de vloot de baai, welker norm
door den naam (Cul de sac) werd aangewezen, eerst den 2osten omstreeks
II uur 's morgens en ankerde in den mond ervan. Aanstonds werden i000
man onder Uyttenhove ontscheept en in sloepen naar den wal gebracht,
waar zij, een eindweegs door het water wadend, aan land kwamen, onder
heftig vuur van den hier geposteerden vijand, die voortreffelijk door zware
bosschen en „struweelen" gedekt was. Reeds bij de eerste landing werden
ernstige verliezen geleden en werd onder anderen de graaf van Stiru.m, ad-
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judant-generaal van Uyttenhove, emstig gekwetst, doch verdere landingstroepen volgden spoedig aan wal onder leiding van Evertsen en Engel De
Ruyter. De Sainte-Marthe, gouverneur van het eiland, die persoonlijk de
verdediging leidde— gouvemeur-generaal De Baas, van St. Pierre met eenige
hulp toegesneld, kwam reeds to laat — bleek achter het geboomte een sterke
met palissaden en rottanversperring voorziene schans aangelegd te hebben,
van waar en van een matig hooge rots uit hij het strand bestreek, dat
ook door de kanonnen van het Fransche fregat, het op een hoogte gelegen
fort Port-Royal en de koopvaardijschepen aanhoudend en met succes werd
beschoten.
Wel werden de werken op het strand en achter de boomen vermeesterd
maar het gelukte niet de hoogte te beklimmen, waarop het fort lag, van
waar behalve met musket-. en kanonvuur de gelande troepen door slechts een
paar verdedigers met naar beneden geworpen rotsblokken en steenen werden
bestookt. De bemachtiging van eenige dicht bij het strand gelegen pakhuizen, die aanzienlijke hoeveelheden wijn bleken to bevatten, had een verderfelijken invloed op de soldaten, die welds voor het grootste deel stomdronken
waren, zegt De Birac in zijn verhaal van het gebeurde, dat overigens sterk
onder den invloed staat van zijn ergernis over de hem aangedane behandeling. De verliezen der onzen werden grooter : de hoofdofficieren waren al
aanstonds alien, behalve de graaf van Hoorne, ernstig gewond, ook de bevelhebber Uyttenhove zelf, die naar het admiraalsschip werd teruggevoerd,
wat een grooten schrik te mieeg bracht zoowel op de vloot als bij de troepen, terwijl het, wegens de zinkschepen, ondoenlijk bleek met de vloot
verder in de baai door to dringen. Onder zwaar vuur van de bezetting slaagden de Staatsche troepen er eindelijk in zich te nestelen in een groot open
veld, met suikerriet bebouwd, maar ook hier bleek de stelling welds onhoudbaar. Een bestorming van het fort werd door de bevelhebbers der
troepen onmogelijk geacht, terwijl de jegens de Fransche regeering werkelijk
ongunstige stemming der planters door het aanvankelijk succes der verdedigers zich zeer tegen de onzen begon te keeren. De Birac verhaalt, hoe hij
zich nog op de Zeven Provincien vervoegde bij De Ruyter, die, „au bout de
son Latin", met de handen op den rug onrustig op het dek heen en weer liep.
Hij bood dezen aan om zelf een poging te doen tot redding van de zaak,
kreeg daartoe vergunning en spoedde zich met Tobiassen naar het strand
maar noch van dezen noch van de andere officieren kon hij de geringe macht
krijgen, die hij zeide noodig te hebben, en hij moest ten slotte onverrichter
take terugkeeren. Tegen den avond gaf De Ruyter, op zijn schip uit de verte
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dit alles opmerkend, met de witte vlag het sein tot den terugtocht, die
in groote wanorde en met achterlating van dooden, wapenen en oorlogstuig geschiedde, wederom onder voortdurend vuur van den thath van alle
kanten opkomenden vijand. In paniek 15) bereikten de landingstroepen
eindelijk de sloepen, die hen tot diep in den nacht ijlings naar de schepen
terugvoerden. Het totale verlies bedroeg 143 dooden, van wie 34 matrozen,
en 318 gekwetsten, waaronder 98 matrozen, van welke gekwetsten nog velen,
onder meer de luitenant-kolonel Van Steelandt, een of meer dagen later
overleden. De Franschen hadden nog geen 20 man verloren.
De mislukking van den aanval werd door De Birac vooral geweten aan de
verkeerde keuze van de landingsplaats, samenhangend met onvoldoende kennis van het eiland, welke bewering ook wel gesteund wordt door de uitdrukking van De Ruyter omtrent het door Uyttenhove gebruikte „seecker plan of
kaertgen, dat ons daervan (dus als bij toeval) ter hand gekomen was" 16).
De Birac klaagt niet alleen over dit gebrek aan behoorlijke kaarten van het
eiland maar ook, en vooral, over het niet gebruiken van de door hem aangeboden inlichting en leiding bij de landing, waarbij hij in het bijzonder gispte
de hopelooze verwarring en de dronkenschap der landingstroepen, die hij,
zegt hij, na de ontstane paniek nog tevergeefs had getracht tot rede te
brengen. Hij spreekt herhaaldelijk van het nuttelooze bluffen der Staatsche
officieren op hun succes in 1664 aan de kust van Guinea en wijst op den geheel anderen toestand hier, waar men geen bevriende negers tot zijn beschikking had. Hij wijt de mislukking niet alleen aan het gebrek aan verstand bij de officieren en hunne geringe kennis van het eiland maar ook aan
de volstrekte ongeschiktheid van den opperbevelhebber der vloot zelf voor
een onderneming to land; bij zijn bezoeken in vroegeren tijd als koopvaardijkapitein had De Ruyter bovendien alleen de haven van St. Pierre leeren
kennen.
De eerste aanval was dus slecht afgeloopen en de ontmoediging op de
vooral door gebrek aan water zwaar bezochte vloot maakte, naar de krijgsraad wellicht wat al te vlug oordeelde, voortzetting van de expeditie hoogst
bezwaarlijk. Kort na middernacht verliet de Staatsche vloot dan ook de
noodlottige baai en zeilde weder zeewaarts, lien morgen nog in het zicht
van Culsac blijvend. De krijgsraad van den volgenden voormidda,g besloot den aanval op Martinique te staken, op het naburige en nog weinig
gekoloniseerde Spaansche eiland Dominica aan te houden en te trachten
zich daar bij de inboorlingen te voorzien van water, brandhout, ballast en
eenige victalie, waaraan ernstig gebrek was. Op Dominica bleef men tot
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den 25sten en kon zich werkelijk, in vriendschappelijke verhouding tot de
inboorlingen, van het gewenschte voorzien, waarna eenige schepen naar
den zuidkant van Martinique werden gezonden om er te kruisen op de
mogelijk nog uit het vaderland te wachten victalieschepen.
Nu het gebleken was, dat de vijand op Martinique geheel voorbereid
was geweest, kon verwacht worden, dat dit ook op de andere eilanden het
geval zou zijn. Het zou misschien mogelijk zijn geweest, rapporteert De
Ruyter als resultaat van de overleggingen van den krijgsraad, om een dier
eilanden te veroveren maar ook dit zou niet veel nut hebben gehad, daar
dit eiland, na het vertrek der vloot, midden tusschen de vijandelijke macht
zou komen te liggen en alzoo toch weder verloren zou gaan. Ook dacht
men eraan om een aantal plantagenegers hier en daar op te vangen en die
verderop te „verhandelen" ; maar dit scheen een al te nietig resultaat voor
„dusdanigen considerablen corps", terwijl het toch ook nog niet zoo licht
zou vallen. Er was nu op de vloot groot gebrek aan de, van het begin of
onvoldoende gebleken, uitrusting met lonten, kogels en lood, zoodat aan
eenig krachtig militair optreden, ook tegen de gevreesde Boekaniers, niet
meer te denken viel. Eindelijk was juist nu de tijd aangebroken voor de in
deze wateren zoo gevaarlijke orkanen. Een en ander bracht den krijgsraad
ertoe om eenstemmig te besluiten, dat men verstandig zou doen met de
zaak aanstonds geheel op te geven en ten spoedigste naar het vaderland
terug te keeren, waar men de medegenomen troepen in den oorlog tegen
Frankrijk zelf, thans in de Zuidelijke Nederlanden, beter zou kunnen gebruiken. De groote plannen op de verovering der Fransche Antillen waren
ten eenenmale mislukt.
Zoo ging de vloot den 26sten van Dominica langs Guadeloupe, dat ongemoeid werd gelaten, noordwaarts. Op het Engelsche eiland Nevis ruilde
De Ruyter een 12-tal op Martinique buitgemaakte negers — poovere buit
— voor vleesch en vruchten. Hij vernam van den Engelschen gouverneurgeneraal, dat St. Christoffel geheel door de Franschen was ontruimd, voor
zoover het aan hen behoorde, en dat de Fransche planters aldaar hun goederen en slaven op Engelsch gebied in veiligheid hadden gebracht, zoodat
hij daar slechts ledig terrein zou hebben gevonden. Ook dit eiland zeilde de
vloot dus voorbij, alsook het ons bij den vrede door Engeland teruggegeven
St. Eustatius. Zij verliet de Antillen met het doel om noordoostwaarts op
en vervolgens door het Kanaal rechtstreeks naar het vaderland terug te
keeren.
Op lien terugweg werd op 26° 54' breedte den 8sten Augustus het snel-
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zeilende schip van Tobiassen vooruitgezonden om, voor en aleer de ongunstige afloop der expeditie naar het vaderland bericht zou zijn, omtrent het
gebeurde te rapporteeren aan Zijne Hoogheid en Fagel. De zoogoed als herstelde Uyttenhove ging met Johan Belgicus Van Hoorne op d'at schip over,
om als ooggetuigen het door De Ruyter voor de autoriteiten opgemaakte
rapport mondeling to kunnen bevestigen. Een en ander wijst wel aan, dat De
Ruyter zelf het oordeel over het gevoerde beleid eenigszins vreesde— waartoe dan ook alle aanleiding bestond — ener op gesteld was om al dadelijk
alle praatjes dienaangaande den kop in to drukken. Met de overige schepen,
die weder ten gevolge van de onbezeildheid van de transportschepen, niet
snel konden vooruitkomen, ging De Ruyter recht op het Kanaal af. Hij had
groote moeite om de vloot behoorlijk bijeen te houden en ziekte, vooral
scheurbuik en roode loop, maakte op dezen tocht, zooals gewoonlijk bij
tochten van dezen duur zonder gelegenheid tot inkoop van versche groenten,
talrijke slachtoffers. Het gebrek aan levensmiddelen deed zich steeds emstiger gevoelen, zoodat men van 1 September af genoodzaakt was het gewone rantsoen aan de manschappen slechts eens per dag uit te reiken in
plaats van twee of drie keer. Bovendien werd de vaart opnieuw door tegenwind en zware stormen bemoeilijkt. Zoo bereikte men eerst 21 September het
Kanaal weder. Onder groote bezwaren werden vier dagen later de Singels en
de Hoof den gepasseerd, van waar De Ruyter zijn schepen rechtstreeks naar
de Admiraliteitshavens zond.
Hijzelf viel eerst den isten October met het Maas-eskader in het
Goereesche gat veilig binnen. Van daar uit schreef hij aan Fagel een kort
briefje, waarin, hij „nu dus thuiskomende", zijn verontschuldiging aanbood
voor zijn weinig schrijven, „om de secretesse van onze instructie", aan de
heeren gecommitteerden tot de zeezaken ; alleen aan hem en aan den Prins
had hij tijdens de reis driemaal een uitvoerig rapport doen toekomen. Hij
schreef de mislukking toe aan het bekend zijn van het doel van den tocht,
aan het begin van den orkanentijd, bedektelijk ook aan de geheel onvoldoende uitrusting der vloot en der troepen.
Wat hij gevreesd had, geschiedde inderdaad. De algeheele mislukking
van den tocht werd door velen betreurd en blijkbaar werd den bevelhebbers, ook De Ruyter zelf, de kritiek ook niet gespaard : maar, zegt Brandt")
wijsgeerig, „verstandigen erkenden", dat die mislukking niet had gelegen
aan De Ruyter's eigen beleid of moed, doch dat „hooger bestiering" voorof tegenspoed schenkt. Ditmaal was het tegenspoed geweest. Hij had kunnen volstaan met te wijzen op De Ruyter's instructie, waarbij na de lan-

MARTINIQUE

367

ding alles aan de bevelhebbers der soldaten was overgelaten. De zoo aanzienlijke macht gaf echter aanleiding tot kritiek ten opzichte van het
snelle opgeven van den aanslag, want de geleden verliezen waren toch werkelijk niet zoo aanzienlijk geweest. De hoofdreden der mislukking lag in de
onvoldoende uitrusting der niet zeer deugdelijke troepen en in de teleurstelling ten opzichte van de geheimhouding van den tocht. Vice-admiraal Binckes zou in Cayenne en de Antillen drie jaren later meer geluk hebben, ten
minste aanvankelijk ; ook zijn expeditie liep ten slotte ongelukkig af.
Tromp had iets meer maar toch ook niet bijzonder veel succes gehad.
Hij had het kasteel op het eiland Belle-Isle wel niet kunnen bemachtigen
maar daar en op Noirmoutier, na een landing der troepen van generaal
Van Hoorne op die eilanden, grooten schrik teweeggebracht. Van daar was
de vloot op verzoek van de Spaansche Koningin-Regentes naar St. Sebastiaan en eind Augustus, wederom op eigen gezag, naar Cadix gestevend en
had vervolgens (October) zelfs Barcelona bezocht. In de baai van Rosas had
Tromp eenig krijgsvolk ontscheept om Catalonie tegen de Franschen to helpen maar de beloofde hulp van Spaansche zijde liep op niets uit en hij had
dan ook ten slotte geen gehoor gegeven aan het verzoek der Spaansche
regeering om naar Messina te gaan, dat na een hevig oproer door de Franschen bezet was. Van Rosas uit zond hij Schepers met de landingstroepen
naar het vaderland terug. Hij zelf begaf zich met de overige naar Cadix en
zorgde voor het konvooieeren van koopvaardijschepen, waarna ook hij in
December, na nog eenig machtsvertoon aan de Fransche kust, de vaderlandsche havens bereikte.

VI JFTIENDE HOOFDSTUK
SICILIE
I. Voorbereiding en aanvang
Najaar 1675
E LAATSTE WINTER, DIEN DE RUYTER TE
Amsterdam doorbracht, verliep weder in drukke bezigheid. De maatregelen tegen de zeer hinderlijke Fransche
kapers in de Noordzee, die zich telkens vlak voor de
zeegaten en in het Kanaal vertoonden, de weder dreigende oorlog tusschen Zweden en Denemarken in de
Oostzee, waarbij de Republiek wederom het laatste tegenover het met Frankrijk verbonden Zweden ter zee zou moeten helpen, de toestand van onzen handel in de Middellandsche Zee, die de uitzending van talrijke konvooien en zelfs eind October 1674 van een eskader
onder Engel De Ruyter noodig maakte — dat ales gaf bezigheid genoeg
aan den telkens weder door het graveel gekweldeni) luitenant-admiraalgeneraal. Een herhaald en dringend verzoek in December 1674 van koning
Karel II van Engeland om een drie- of viertal weken aan diens hof te
komen doorbrengen werd door hem afgeslagen, al werd het hem in de meest
gracieuse termen door de lords Arlington en Ossory te Amsterdam overgebracht bij hun bezoek aan die stad. De Ruyter, eenvoudige en aan hoofsche vormen niet gewone zeeman, hield niet van zulke bezoeken en wenschte op zijn leeftijd eenige rust te genieten na den vermoeienden en ve•geef-
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schen tocht naar West-Indie. De Koning liet hem nog in Februari een vereerend schrijven met een ridderdiploma voor zijn zoon aanbieden en hem
verzekeren, dat na zijn neef, den Prins van Oranje zelven, niemand meer
dan De Ruyter hem uit Holland welkom kon zijn, wat ook York en prins
Robert op hunne beurt hem lieten betuigen. Maar ook toen gaf De Ruyter
aan het overigens vereerende verzoek Been gevolg. De veel meer hoofsche
Tromp daarentegen deed dit in Januari ; hij werd to Londen zeer geeerd en tot
baron verheven 2), een eerbewijs, dat De Ruyter nu ontging.
De zware nederlaag — het was niet de eerste !— die de Spaansche vloot
op II Januari 1675 bij Stromboli leed tegenover de Fransche uit Toulon bij
het tegen de Spanj aarden opgestane en thans door de Franschen sterk bezette
Messina, waar de Fransche onderkoning, de hertog De Vivonne, en onder
hem de admiraals De Valbelle en Du Quesne het bevel voerden, wekte hier
te lande groote belangstelling. Zij gaf aanleiding tot een dringend verzoek
van de Spaansche Koningin-Regentes, op grond van het tractaat van 1673,
aan de Staten om de hulp van een Staatsch eskader, aangezien geheel Sicilie en misschien ook nog het toen Spaansche koninkrijk Napels in handen der Franschen dreigde te vallen 3). Dit nu zou een groot gevaar hebben opgeleverd in het bijzonder voor den levendigen Staatschen handel op
de Italiaansche havens aan de Tyrrheensche en de Adriatische Zee en op de
Levant, gezien de Egging van het groote eiland in het centrum van de Middellandsche Zee, dat, eenmaal in Fransche handen, den geheelen handel in
die zee zou kunnen beheerschen.
Hoewel de financien der Admiraliteiten sedert de groote krachtsinspanning der laatste jaren allesbehalve in goeden staat waren, werd op aandrang van prins Willem III en raadpensionaris Fagel, gedachtig aan de
in 1672 en later van Spanje verkregen hulp, in beginsel tot de uitrusting
besloten, die, naar men hoopte, in de eerste plaats door de Admiraliteit van.
Amsterdam zou kunnen worden tot stand gebracht 4). Spanje had wel voorgesteld de kosten deter uitrusting zelf te betalen, maar dit werd door de
Staten afgeslagen. Een nader aanbod uit Madrid behelsde, dat Spanje voor
een gemeenschappelijk maritiem optreden 22 a 24 groote schepen met verder klein vaartuig zou leveren en dan toch de helft der onkosten zou dragen van een uit te rusten Staatsch eskader van i8 schepen, 6 snauwen, 4
branders en 2 victalieschepen, waarover dan het bevel moest worden gevoerd door De Ruyter zelven. Fagel slaagde na veel aandrang, met hulp
van den ijverigen secretaris De Wildt 5), erin om de Admiraliteit van Amsterdam over te halen zich bereid te verklaren om f 450.000 bij te dragen,
24
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mits de verschillende provincien samen f 300.000 zouden geven. Het admiraalsschip zou dan door de Admiraliteit van de Maas voor eigen rekening
moeten worden uitgerust, zooals vanouds bij de Hollandsche vloot gebruikelijk was, waartoe deze Admiraliteit „tot conservatie", tegenover het toenemende overwicht van Amsterdam, „van de prerogatieven en respect van
het college" dan ook besloot. De Rotterdamsche admiraliteitssecretaris
Van Lodesteyn was hierbij weder de drijfkracht.
Op het zenden van De Ruyter als bevelhebber van de uit te rusten
vloot had het Spaansche hof nog in het bijzonder aangedrongen, uit de pas
opgedane ondervinding wetend, dat de Spaansche admiraals geenszins de
evenknieen waren van de toenmalige Fransche, terwiji de Fransche vloot
zelve in de geleverde gevechten herhaaldelijk de meerdere van de Spaansche
was gebleken. Prins Willem III was zeer voor de onderneming gezind en
Wilde ook te dezen opzichte aan het dringend verlangen van het Spaansche
hof toegegeven zien. De bejaarde admiraal 6) evenwel toonde van het begin
of weinig lust in de onderneming 7). Bij de besprekingen erover wees hij er
op, dat de Fransche vloot in de Middellandsche Zee veel sterker was dan
men meende, door kloeke en ervaren aanvoerders werd geleid en met goed
Provencaalsch zeevolk was bemand en dat men dus de uit te zenden vloot
uit meer en zwaarder schepen moest samenstellen. Hij wist bovendien uit
eigen ervaring maar al te goed, wat de Spanjaarden op maritiern gebied
waard waren, en dat op hunne beloften, hoe uitbundig ook, weinig staat
viel te maken.
Brandt vermeldt, dat bij de besprekingen in de Amsterdamsche Admiraliteit (Joni 1675) een der admiraliteitsheeren 8) De Ruyter naar aanleiding van diens bezwaren toevoegde : „ik denk niet, myn heer, dat gy nu in
uw oude dagen begint bevreesd to worden en den moed laat vallen," waarop deze kalm antwoordde : „Neen, ik begin den moed niet te laten vallen.
Ik heb myn leven veil voor den Staat ; maar ik ben verwonderd en het is
my leed, dat de Heeren de vlag van den Staat zoo veil hebben en wagen."
Ten slotte zeide hij, toen de heeren hem verzochten, niettegenstaande zijn
bezwaren, toch te gaan : „de Heeren hebben my niet te verzoeken maar to
gebieden en al werd my bevolen 's Lands vlag op een enkel schip te voeren,
ik zou daarmee in zee gaan ; en daar de Heeren Staten hun vlag betrouwen,
zal ik myn leven wagen." Het geheele verhaal strookt zoo volkomen met zijn
bekende gezindheid en met de feiten, dat er geen enkele reden is om het te
betwijfelen, al is in De Ruyter's joumalen en brieven van dat jaar geen
eigenlijk bewijs loch slechts bier en daar een aanwijzing te vinden ; hij
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placht tot het laatst toe de hem gedane opdrachten zonder morren te vervullen. Evenmin behoeft men te twijfelen aan de waarheid van Brandt's
verdere mededeeling, dat De Ruyter, kort ye& het uitzeilen weder ernstig
door koliek en graveel aangetast en door de zijnen geraden om van deze
reis of te zien, zou hebben gezegd : „ik zal lien tocht doen, al zou men mij
naar het schip dragen." Maar onder kwade voorgevoelens zou hij ook in die
dagen tot een „hertsvriend" ernstig gezegd hebben : „myn vriend, ik zeg
u adieu, en niet alleen adieu maar voor eeuwig, want ik denk niet weer te
komen. Ik zal op dezen tocht blyven. Ik voel het." Ook bij het afscheid
nemen van de zijnen scheen hij dezen toe vol „groote en ongewoonlijke bekommering" te zijn, zegt dezelfde schrijver, die ongetwijfeld de familie van
deze Bingen heeft hooren spreken 9).
Over het admiraalsschip van De Ruyter is nog al wat te doen geweest 1°) . Deze had daarvoor weder zijn Zeven Provincien willen gebruiken, maar het schip diende voor een reis naar de Middellandsche Zee, die,
naar het plan was, zes maanden en misschien nog langer zou moeten
Buren, met een dubbele kiel to worden voorzien en dit zou veel tijd, nog wel
twee maanden kosten, schreef de secretaris van de Maas, Van Lodesteyn.
Daarom werd de iets kleinere en zwakker gebouwde Eendracht gekozen,
die aanvankelijk geacht werd een dubbele huidbekleeding te hebben maar
ten slotte deze ook slechts gedeeltelijk bleek te bezitten. Toen is weder aan
de Zeven Provincien gedacht, maar dit schip moest in ieder geval nog met
nieuwe masten en behoorlijk rondhout worden voorzien en zoo heeft ten.
slotte De Ruyter berust in de keus van de Eendracht. Het zou spoedig blijken, dat die keus allesbehalve gelukkig was geweest. Callenburgh werd ook
op dit schip weder zijn kapitein. De andere kapiteins, onder wie Middellant,
Telling van Berkhout, Schey, Frederik Willem, graaf van Stirum, Megang,
Andringa, De Sitter, Cornelis van der Zaen, waren zijn oude vrienden en
medewerkers uit de Amsterdamsche Admiraliteit. Vice-admiraal Den Haen
echter, met wien De Ruyter niet op goeden voet stand — Den Haen, vurig
Oranjeman en.vriend van Tromp, lastig van humeur, „was zyn vriend niet",
zegt Brandt — zou onder hem het bevel voeren ; kapitein Verschoor zou
schout-bij-nacht zijn.
De uitrusting der vloot is evenmin vlot in haar werk gegaan en toen
zij gereed was, kwam er nog allerlei oponthoud. Vooral het verkrijgen van
de noodige bemanning kostte veel moeite. Op de Eendracht zelf liepen van
de 480 matrozen, bij de monstering op 31 Juli voor Hellevoetsluis, niet minder Ban 14.0 man weg, daar zij niet voor de geringe som van f 12 's maands
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wilden dienen ; toen moesten nog inderhaast nieuwe matrozen to Rotterdam
op gunstiger voorwaarden worden geworven 11). Schip noch bemanning
waren naar den zin van den admiraal.
De Ruyter nam op 24 Juli in Den Haag afscheid van de Staten-Generaal, in wier vergadering toen de heer Van Odyk, 's Prinsen bastaardneef
en gunsteling, presideerde. Het trok daarliij de aandacht, dat den admiraal
bij die gelegenheid geen armstoel, zooals vroeger onder De Witt, maar een
gewone stoel werd aangewezen. Was de gezindheid in dezen kring tegenover
den vriend der De Witten nog steeds minder gunstig ? Het is in ieder geval
een opmerkelijk en geenszins toevallig feit 12).
Den 29sten is de admiraal uit Rotterdam naar het rendez-vous voor
Hellevoetsluis vertrokken, waar zich weldra ook de Amsterdamsche schepen onder vice-admiraal Den Haen en schout-bij-nacht Verschoor bij hem
voegden. Daar was het bepaalde getal schepen begin Augustus eindelijk bijeen : in het geheel 3o kleine en groote vaartuigen met 4800 man en i000 stukken. Twee oorlogsschepen onder Den Haen moesten eerst de brutale Fransche
kapers van voor Goeree en de andere naburige zeegaten wegjagen. Toen
zeilde de vloot (8 Augustus) eindelijk uit. Maar zij moest nog lang voor de
kust wachten op „seker heer", die namens den Prins op de vloot zou
komen — misschien een buitengewone gezant naar Spanj e ?. De nieuwe con-sul-generaal in de Middellandsche Zee, Van Hees, die naar Algiers moest
worden gebracht, was reeds op de vloot aanwezig. Het wachten op den
„heer" duurde langer dan wenschelijk was en na eenig kruisen tusschen Zee-land en de Maas kwam den 'Oen eindelijk het bevel van de Staten-Gene-raal om voorloopig bij Blankenberghe ten anker te gaan, waar De Ruyter
nog steeds „den heer met uytgereckten halse ende smartelyck verlanghen"
bleef verwachten. Eerst den 26sten berichtte de Prins, dat men op den ge-heimzinnigen „heer" niet langer behoefde of te wachten en op reis kon gaan
naar Cadix, waarheen Den Haen met 6 schepen, 2 snauwen, 2 branders en
een victalieschip intusschen was vooruitgegaan ter begeleiding van eenige
koopvaarders.
De Ruytef had reeds 24 Juli aan den prins van Montesarchio, die aan-vankelijk in de Middellandsche Zee het bevel over de verbonden vloten zou
voeren, gemeld, dat hij zich eerlang daarheen zou begeven om diens nadere
orders te vernemen 13). In De Ruyter's instructie stond namelijk 14), dat het
voornaamste doel van den tocht zou zijn, naast de beveiliging van den
Staatschen koophandel in de Middellandsche Zee, om het oproerige Messina te heroveren en dat De Ruyter zich daartoe, niettegenstaande zijn.
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eigen hoogen rang, had te stellen onder den bevelhebber der beloofde
Spaansche „armada" ; de gezamenlijke krijgsraad zou bestaan uit een
„egael getal" officieren van de beide bondgenooten ; de Spaansche admiraal
zou in lien raad weder de eerste plaats innemen. Zoo zou de geheele expeditie het karakter van een hulpvloot behouden. De tocht zou, met een paar
weken speelruimte, 6 maanden mogen duren, uit- en thuisreis daaronder
gerekend. Dat De Ruyter slechts de „tweede persoon" op de gecombineerde vloot zou zijn, moet hem van den beginne of weinig hebben aangestaan ;
een enkele uitdrukking in zijn journaal wijst daarop. Maar in de practijk
zouden de Spanjaarden toch zijn leiding, ten minste gedurende een slag,
volgen, want ook bij hen was de eerbied voor zijn talenten groot.
Het bericht, dat De Ruyter zelf aan het hoofd eener Staatsche hulpvloot
naar Sicilie zou gaan, was door de Fransche regeering met bezorgdheid vernomen. Al zou die hulpvloot niet sterk zijn, de naam van De Ruyter scheen
groot genoeg om dezen achterstand aan te vullen. Colbert schreef dan ook
ten opzichte van den voor de Fransche vloot aangewezen bevelhebber, Du
Quesne, die als protestant aan het hof niet gezien was 15), reeds in Juli
aan zijn zoon De Seignelay : „je vous avoue que la teste et le cceur du commandant (De Ruyter) me donnent de l'inquietude." Hij verklaarde ronduit, dat hij zeer „en peine" was ten opzichte van deze vraag : „ne trouvant
dans mon esprit aucune comparaison entre la teste et le coeur de Du Quesne
et celle De Ruyter." De jonge Fransche vloot was wel betrekkelijk sterk,
goed bewapend en met goede aanvoerders en manschap voorzien ; maar of
Du Quesne, die in overleg met De Vivonne als werkelijk bevelhebber op
op de Fransche vloot was uitgekozen, tegen een man als De Ruyter op zou
kunnen — dat was zeer te betwijfelen, meende de schepper der toenmalige
Fransche marine.
Te Toulon werden de noodige maatregelen genomen om de daar bijeengetrokken vloot in staat to stellen om de Spaansch-Staatsche scheepsmacht
te weerstaan en haar bijtijds en in haar geheel naar Messina te zenden. De
Franschen vreesden, dat de Spanjaarden de prachtige haven van Agosta
aan Sicilie's oostkust aan De Ruyter en diens vloot zouden inruimen en
dezen aldus een voortreffelijke basis voor den aanval op Messina zouden
schenken ; Agosta werd dan ook den I7den Augustus door den dapperen De
Tourville met enkele schepen van Messina uit aangevallen en zonder veel
strijd door de Franschen bezet 16). Tevens werd alles gereedgemaakt om de
hoofdstad, die moeilijk geapproviandeerd kon worden, omdat zij van de
landzijde door de Spanjaarden was ingesloten, terwijl de straat van Messi-
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na door de Spaansche tatterijen op het eiland en op de kust van Calabrie
werd beheerscht, zoo krachtig mogelijk to verdedigen. Een tweede Fransche
expeditie zou van Toulon later worden uitgezonden om Du Quesne's vloot
van de noodige victalie te voorzien.
De Staatsche admiraal was den 27sten Augustus, weder door „sware
sake van graveel" gekweld, na een plechtig op zijn verzoek door Ds. Westhovius, zijn vlootpredikant, geleid Avondmaal, onder zeil gegaan. Hij nam
zijn weg langs Duinkerken en vervolgens naar Zuid-Voorland, waar versch
water werd ingenomen, en langs Folkestone, waar de vloot door vele Engelschen van stand uit de omgeving werd bezocht en De Ruyter even aan land
ging. De vloot zeilde toen het Kanaal in. Zij werd daarbij belemmerd doordat een Zeeuwsche oostinjevaarder, die een zeer slecht zeiler bleek te zijn
— De Ruyter verbaasde zich ten zeerste over de onbezeildheid van dit voor
een zoo lange reis bestemde schip — niet goed mede kon komen, zoodat
vijf zijner oorlogsschepen het naar de Portugeesche kust moesten bege:leiden
ten einde de ook hier rondzwervende kapers in toom te houden. Eerst 15
September was de vloot buiten het Kanaal ; vijf dagen later bereikte zij
kaap Finisterre en zeilde vervolgens langs de Portugeesche kust verder. Op
die kust had de Eendracht het ongeluk haar fokkemast en daarna ook haar
groote steng te breken, zoodat het schip met dien mast „soo krom als een
booge" den 27sten voor Cadix moest komen. Het stootte daar nog bij
kaap Diamant op een klip, echter oogenschijnlijk zonder schade te lijclen.
Men vond er het vooruitgezonden eskader van Den Haen.
Tijdens het verblijf van eenige dagen te Cadix, gedurende welke met
den onderkoning van Andalusia, den hertog van Medina Sidonia, en andere
Spaansche autoriteiten besprekingen werden gehouden over de aansluiting
bij de daar verwachte maar nog niet aangekomen Spaansche schepen, werden die van De Ruyter achter het Puntaal der haven Oink onder handen
genomen, schoongemaakt, opnieuw gebrand en geteerd. De Eendracht
kreeg een nieuwen mast en nieuwe steng ; het noodige water en de victalie
werden hier ingenomen. 7 October was alles gereed en ging De Ruyter onder
zeil naar de Straat van Gibraltar en verder langs de Spaansche oostkust,
waar bij Cartagena don Juan d'Austria, de invloedrijke bastaard van den
overladen koning Philips IV, zich met 6 flinke schepen uit Oran bij hem
zou voegen, naar to Cadix uitdrukkelijk beloofd was. Verschoor bracht van
hier uit met eenige schepen consul Van Hees alvast naar Algiers.
Te Cartagena vond De Ruyter echter noch don Juan, die nog rustig te
Saragossa vertoefde, noch diens eskader. Voor Alicante kwamen vijf :Staat-
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sche schepen onder kapitein De Sitter, die van Cadix uit het voor de gemeenschappelijke vloot bestemde Spaansche adniiraalsschip uit Biscaye zouden
afgehaald hebben, zonder dat schip weder bij hem met het bericht, dat dit
schip nog voor Cadix lag en in geen twee maanden gereed kon zijn. Daarop
zeilde de Staatsche vloot, thans in haar geheel bijeen, langs de Spaansche
oostkust en verder naar Ivica, waar De Ruyter in een storm Den Haen met
diens eskader uit het oog verloor : dit geheele eskader werd plotseling „vermist". De Ruyter zelf zeilde met de overige schepen naar de baai van Vinaroz, waar opnieuw de beloofde Spaansche vloot tevergeefs gewacht werd,
en daarna verder naar Barcelona, waar hij den I5den November op de reede
kwam, loch ook hier de verwachte Spaansche schepen niet vond.
Een drukke briefwisseling met het Spaansche hof te Madrid over dit
voortdurend uitblijven van de Spaansche armada volgde 17) ; maar het resultaat was gering, al waren de plichtplegingen, als naar gewoonte, talloos.
De Ruyter drong herhaaldelijk bij don Juan, die, naar hijzelf beweerde,
dringend naar Madrid was opontboden, op de nakoming der gedane beloften aan, maar noch deze noch diens schepen verschenen. De Ruyter moest
maar vooruitgaan, liet hij eindelijk den admiraal weten 18). Kort daarna
kwam het opnieuw teleurstellende bericht, dat don Juan te Sarragossa ziek
lag. Bovendien deed De Ruyter tot zijn diepe ergernis voor Barcelona de
onaangename ontdekking, dat de zeilen en het touwwerk van de Eendracht
allesbehalve in orde waren ; zij bleken slordig en slecht gemaakt te zijn, zoodat zij niet bestand waren tegen de „harde ende meest contrarie winden",
die hier in dit seizoen woeien ; hij voer naar aanleiding hiervan heftig uit
tegen den Rotterdamschen zeilmaker, een „stucke fielts", een „notoiren
bedrieger". Zulke zeilen en touwwerk had hij in de 57 jaren van zijn zeemanschap nog nooit gezien, verklaarde hij.
Over een en ander diep teleurgesteld, schreef hij aan den Prins en aan
de Staten, dat hij vreesde, dat de beloofde Spaansche schepen ook verder
zouden wegblijven en hij met de zijne alleen „dus geen dyenst aan ons vaderlant noch aan Spaengen" zou kunnen doen, zoodat het in deze omstandigheden beter voor zijn vloot zou zijn om zoo spoedig mogelijk terug te
keeren, tenzij er spoedig verandering kwam in de houding der Spanjaarden.
Don Juan berichtte hem echter nog te Barcelona, dat hij de beloofde
schepen uit Oran onder markies Del Carpio in de haven van Cagliari op
Sardinie zou vinden, terwijl Montesarchio met 16 schepen en 3 branders uit
Napels naar Palermo zou komen, zoodat dus de geheele Spaansche armada eindelijk in aantocht was. Gezamenlijk zouden zij dan Messina gaan her-
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overen. Op dit bericht verliet De Riiyter met ziiii vloot; waarvoor hij in de
Spaansche havens sleehts weini.g water, en brandhout had kunnen verkrijgen, den 28sten dan ook de reede van BarCelona om naar Cagliari te zeilen,
waar hij .den 4den December .aankwam...Ook hier werd hijmet Ale mogelijke eerbewijzen en plichtplegingen ontvangen ; maar de onderkoning van
het eiland, markies De Sisternes, wist van een Spaansche vloot uit Napels
of van de. schepen uit Otan'alleen, dat Del Carpio op weg naar Cagliari in een
zwaren storm kort to voren vier ervan had verloren.
Het onthaal bij den onderkoning was intusschen prachtig. Een :maaltijd
werd De Ruyter en diens kapiteins aangeboden, waarbij in het Spaansche
regeeringspaleis het Wilhelmus ter eere van prins Willem III weerklonk en
de heerlijkste spijzen en dranken werden opgedischt , in fraaie, met zes
paarden bespannen karossen en onder kanongebulder werd De Ruyter met
zijn kapiteins naar en van het paleis geleid. Maar met de taken kwam men
niet verder.
. Na hier water en brandhout te hebben ingenomen en weder eenige
dagen tevergeefs te hebben gewacht op de Spaansche schepen en op Den
Haen, van wien hij ten slotte hoorde, cidt deze met diens eskader ook to Cagliari was geweest maar naar Napels was doorgezeild, ging De Ruyter eindelijk, het wachten moede, den I3den met zijn 12 oorlogsschepen, 4 snauwen en 4 branders — enkele zijner schepen liet hij onderweg nog tegen de
zeeroovers kruisen — naar Sicilie en wel latigs Ustica en de Liparische eilanden naar de prachtige reede van Milazzo, niet ver van Messina, waar hij
den 29sten ankerde.
Hij vond daar eindelijk een Spaansch oorlogsschip met 14 galeien uit
Palermo onder het bevel van markies De Villafranca, onderkoning van
Sicilie, die bij den beraamden aanval op Messina de leiding zou hebben
en daar wachtte op Montesarchio en diens vloot uit Napels. De Ruyter
schreef nog eens dringend aan dezen laatste om aan te dringen op diens
spoedige komst, al was het zonder schepen, ten einde ten minste een ervaren Spaansch admiraal — wat Villafranca niet was — bij zich te hebben.
Aanstonds werd overlegd over een plan om alvast met de galeien en de
Spaansche landtroepen een aanval op Messina te doen, loch Villafranca
kon van de Spaansche troepen en van hare bewegingen in die buurt
weinig zekers te weten komen en zoo moest dit plan worden opgegeven.
Niet .zonder ernstige bekommering .herdacht onder deze omstandigheden de Staatsche bevelhebber den aanvang van het nieuwe jaar,, dat hij
intusschen nog "heerlyc" hoopte te beleven, zooals hij in zijn journaal

KAART VAN DE MIDDELLANDSCHE ZEE (OOST)

4.

ea IlAweva,

'Anafterd am

Vivid& Zre *ref.

by ?idler Goa , ep't Water ishie

t

°A, Camay.,

MIDDILAND;
SCR ZEE `

iw

rivc.vi

smut

377

schrijft. Hier te Milazzo ontving hij op Oudejaarsdag over Napels een den.
1 'den November door de Staten-Generaal uit Den Haag verzonden schrijyen met aanbeveling om te trachten eenige te Napels op de galeien gevangen gehouden Hongaarsche predikanten te doen ontslaan uit hunne harde
gevangenschap, waartoe hij aanstonds „van harte" beloofde „ons best te
sullen doen". Hij begon ook dadelijk daarover met de Spaansche autoriteiten te onderhandelen.
Op den eersten dag des jaars 1676 was Den Haen, dien De Ruyter door
een paar zijner schepen van Cagliari uit uitdrukkelijk uit Napels had laten
ontbieden met betuiging van ontevredenheid over diens eigenmachtige afscheiding van de vloot, na eenig oponthoud voor Palermo, eindelijk bij hem
teruggekeerd, zoodat nu de geheele Staatsche vloot nabij Milaizo vereenigd was. Zij stevende den 3den Januari naar kaap - Faro, waar de Spanjaarden nog onlangs een batterij hadden opgericht, die, met een andere
op de kust van Calabrie, den ingang van de door maalstroomen toch reeds
moeilijk te bevaren straat kon bestrijken.
De Ruyter was van plan om thans, de straat inzeilend, Messina van
zee uit te bedreigen, maar hij werd door tegenwind in lit voornemen gestuit
en bleef voor den ingang der straat liggen. Daar geankerd, vernam hij, dat
een aanzienlijke Fransche vloot in de buurt van Palermo was gezien. Ofschoon hij tegelijkertijd van de Spaansche regeering bericht ontving, dat
zijn verblijf in deze wateren door de Staten-Generaal nog met zes maanden
was verlengd, aarzelde hij een oogenblik wat te doen, want hij had van de
Staten zelf nog Been tijding dienaangaande ontvangen. Maar hij kon in
deze omstandigheden niet- ernstig denken aan een onmiddellijken terugkeer, want de komst der Fransche vloot tot ontzet van het belegerde Messina deed een spoedige beslissing ter zee verwachten, waaraan hij zich niet
kon onttrekken ; de zes maanden waren ook nog niet geheel om en hij besloot dus den Spanjaarden volgens zijn instructie hulp te verleenen ten
einde te trachten Messina te vermeesteren of in ieder geval de Franschen te
verhinderen de bijna uitgehongerde stad te ontzetten. De naderende vloot
was die uit Toulon, welke te last was gekomen om, zooals oorspronkelijk
het plan was geweest, de Staatsche voOr hare vereeniging met de Spanjaarden nog tusschen Barcelona en Cagliari te kunnen opvangen. Onder Du
Quesne den i7den December uit Toulon vertrokken, zeilde zij thans langs
de Liparische eilanden op Messina aan ten einde zich te vereenigen met
het bij die stad liggende Fransche eskader van Ice schepen onder schout-bijnacht D'Almeras.
24*
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II. Stromboli (Alicuri)
8 Januari 1676
E naderende Fransche vloot 19) telde 20 groote, welbemande en
goed bewapende schepen benevens 6 branders en z galjoot en zou
zich, om Messina te bereiken, door de voor de straat liggende Hollandsche vloot moeten „heenslaan", berekende De Ruyter. Inderdaad kwam zij den 7den van het westen bij Lipari in het zicht en den volgenden dag kon een gevecht met haar worden verwacht. De Ruyter van zijn
kant had 19 schepen, waaronder een Spaansch, met 4 branders, 8 snauwen en
eenige behoeftefluiten ; de Spaansche galeien lagen verderop bij Lipari, daar
zij de defining in volle zee moeilijk konden doorstaan en dus niet konden gebruikt worden. De Ruyter liet ze ddarom buiten rekening. Zijn schepen
waren aanzienlijk zwakker dan de Fransche, waarvan er vijf 70 en sneer,
vijf 6o stukken voerden, terwijl de Staatschen over slechts 2 schepen met
76, I met 68, 2 met 6o stukken konden beschikken 20). De bemanning der
Fransche vloot was omstreeks 7200 man, die der Staatsche slechts 480 ► man
sterk, zoodat de laatste verre beneden de eerste stond.
De Ruyter, zijn kapiteins op handslag hebbende laten beloven, dat zij
ter wille van het vaderland hun uiterste best zouden doen, zeilde echter
moedig, van bij de Siciliaansche kapen Faro en Rosacolma uit, noordnoordwestwaarts den Franschen te gemoet, al gaf hij zich rekenschap van de gevaarlijke kansen, welke hij met zijn zwakke macht zou loopen. Hij schaarde
zijn vloot tusschen de eilanden Stromboli en Salina in lange linie om den
vijand den weg te versperren en dezen te beletten zich met D'Almeras te
vereenigen ; van de zij de van Palermo hoopte hij nog Montesarchio te zien
opdagen.
Zoowel de Fransche vloot als de Staatsche toonden bij de ontmoeting
de beste slagorde ; De Ruyter getuigt dit van de zijne maar ook van den
vijand, die omstreeks g uur voor den wind kwam opzetten, „wel gerangeert" en in zoo goede orde, zegt De Ruyter's joumaal waardeerend, „als
ick wel noeyt eenyge batalye ter see gesien heb". „Seer fel" vielen de Franschen op de Staatschen aan de voorhoede onder De Preuilly, dan de middeltocht onder Du Quesne zelf, daarna de achterhoede onder Gabaret, alle
drie bekwame en moedige bevelhebbers.
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Tegen 10 uur begon bij het eilandje Alicuri de strijd tusschen de beide
voorhoeden, waarbij de Franschen ten gevolge van to weinig vaart en to enge
ruimte tusschen hunne schepen, zoodat hun geschut ten deele onbruikbaar werd, de meeste schade leden door het heftige vuur en Verschoor
„op het bedde van eer" sneuvelde. Du Quesne zelf kwam met de St. Esprit
aan het hoofd van den middeltocht recht op De Ruyter af maar kreeg
van dezen aanstonds de volle laag, die krachtig werd beantwoord, waarna
drie uur lang tusschen de beide bevelhebbers en hunne secondes een bij zonder „furieus" gevecht werd geleverd, dat aan beide zijden zware verliezen
kostte. Ook De Valbelle, Du Quesne van den anderen kant te hulp komend,
streed daar twee uren lang hevig met De Ruyter, die verklaarde in zijn
leven niet zulk een zwaren strijd te hebben gevoerd. Drie Fransche branders trachtten hem achtereenvolgens aan boord te leggen, de eerste geleid
door den heldhaftigen De Tourville zelf, maar twee ervan werden afgeslagen en verbrandden, de eene door toedoen van het eigen yolk, de andere bij
ongeluk ; een derde zonk zonder zijn doel te bereiken. De Ruyter hield ten
slotte af, waarop Du Quesne trachtte tusschen hem en Den Haen in to dringen en dezen laatste af te snijden en te omsingelen, wat evenwel mislukte
ten gevolge van de langzaamheid der Fransche achterhoede. Tegen half
vijf eindigde bij voorhoede en middeltocht de strijd. Tusschen de beide
achterhoeden werd nog tot den donker gestreden en Den Haen bracht daarbij den Franschen, van wie verschillende kapiteins hun plicht niet deden
— ook De Preuilly had hierover te klagen — in verwarring. Ook de Spaansche galeien kwamen ten slotte nog even in gevecht maar werden door De
Tourville afgeslagen. Du Quesne trok zich daarop in de richting van Stromboli tenig ; De Ruyter in die van Palermo, daar hij van daar de vloot van
Montesarchio kon verwachten. Omstreeks 4 uur meende De Ruyter, waarschijnlijk ten onrechte, een groot Fransch schip to zien zinken ; aan zijn kant
was de Essen van kapitein Gillis Schey zoo beschadigd, dat het schip door
de galeien naar Palermo moest worden gesleept, op welken tocht het zonk.
De Ruyter verklaarde, dat de Franschen, evenzeer als de zijnen, zich
„seer manlyck" hadden gedragen ; zij hadden blijkens hunne rapporten de
zwaarste verliezen geleden, 40o man, terwijl de Staatschen 8o dooden en
i6o gekwetsten hadden te betreuren. Du Quesne zelf en vele zijner officieren waren gekwetst ; aan masten en stengen hadden beide partijen veel geleden en de volgende dag verliep aan beide kanten met „splitsen en knoopen" tot herstel der schade aan het touwwerk.
Inderdaad vereenigde eindelijk Montesarchio zich den 9den met negen
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Spaansche oorlogsschepen met De Ruyter. De verbondenen, nu aanzienlijk
sterker, trachtten den volgenden dag den vijand, dien men bij Stromboli
tegen 4 uur in het zicht kreeg, weder tot een gevecht to bewegen, wat evenwel
mislukte, doordat eenige Staatsche schepen nog bezig waren met het overnemen van de bemanning der gezonken Essen en achterbleven. In den
avond werden de Fianschen aanzienlijk versterkt door het eskader van
D'Almeras, dat, ten gevolge van het wegzeilen van De Ruyter naar de zij de
van Palermo, Messina had durven verlaten. Het doel der Fransche strategie
was door die vereeniging bereikt en de Franschen beschouwden dan ook
den slag bij Stromboli als een zege. Doch ook nu waagden zij geen nieuw gevecht, ofschoon zij thans weder II goed bewapende schepen sterker waren
— wel 50 % zegt De Ruyter — dan de Spaansch-Hollandsche vloot waarover Montesarchio volgens de gemaakte afspraken het bevel voerde. Ook
Montesarchio van zijn kant wenschte echter „alsnoch geen bataelje" en
De Ruyter zelf meende deze in geen geval te moeten aanraden zoo onmiddellijk in de buurt van Messina met zijn „schone aven" : de Franschen immers konden zich bij een nederlaag gemakkelijk daarheen redden, terwijl
voor de onzen zelfs geen goede ankerplaats te vinden was. De Ruyter raadde dus te trachten den vijand van Messina weg to lokken en deze zelf hoopte de verbondenen in voile zee te krijgen.
De Spanjaarden begrepen echter, dat van den uitslag van den strijd
het lot van de koninkrijken Sicilie en Napels afhing, en De Ruyter had
tegenover de thans weder bestaande Fransche overmacht weinig vertrouwen op zijn bondgenooten, wier zeemanschap en uitrusting als altijd veel
te wenschen overlieten. Du Quesne, die gebrek aan kogels en kruit had,
had voorloopig evenmin lust in een nieuwen slag en besloot den i3den
de verbonden vloot te mijden en geheel Sicilie om te zeilen ten einde Messina van de zuidzijde te bereiken : zelfs in geval van een door hem te behalen overwinning zouden immers, vreesde hij, de Spaansche batterij en bij den
ingang der straat en de moeilijke vaart daardoorheen groote bezwaren voor
zijn vloot opleveren. Ook de overigens om zijn stoutmoedigheid bekende
De Valbelle had reeds Lang te voren erop gewezen, dat deze weg om Sicilie
heen de beste scheen om zonder kans op verlies bij Messina to komen. Toen
de vijand aldus ten slotte definitief westelijk was gezeild en den ',Oen
geheel uit het zicht was verdwenen, begaf de Spaansch-Staatsche vloot,
die zich aanvankelijk tusschen Milazzo en het eiland Volcano, het zuidelijkste der Liparische eilanden, had opgesteld, na verschillende krijgsraden
te hebben gehouden zich naar Palermo, waar De Villafranca herhaalde-
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lijk aandrong om Messina opnieuw zoo spoedig mogelijk aan te vallen, en
wel te gelijk van de land- en van de zeezijde.
De Ruyter, nog altijd niet in het bezit van het bevel der Staten om zijn
verblijf in de Middellandsche Zee te verlengen, zooals hem van Spaansche
zijde was gemeld, dat de Staten reeds hadden toegestaan, zeilde nu van Palermo eerst naar Milazzo met het plan om van daar den terugtocht naar
het vaderland te aanvaarden, ondanks allen aandrang van De Villafranca
om toch bij Sicilie te blijven. Terwijl ook Montesarchio, die weinig met
zijn commando ingenomen was, De Ruyter ten slotte ronduit aanried naar
huffs terug te keeren, besloot deze, „verlaetende dit coninckryck sonder
troost" 2 9, den 22sten Januari met eenstemmige goedkeuring van den
krijgsraad der Staatsche bevelhebbers, nog eerst een poging to doen om het
verwachte bevel der Staten te vinden en daartoe noordwaarts langs Napels te loopen. Daar zou men misschien het bedoelde bevel verkrijgen en
dan toch nog naar Sicilie terugkeeren om verder met de Spanjaarden samen
te werken tot de door De Villafranca vurig gewenschte verovering van
Messina, al gaf het reeds op dezen tocht gebeurde weinig moed op een goeden uitslag. Noch de moed noch de ervaring der Spaansche zeelieden noch
de gevechtswaarde hunner schepen werd door den Staatschen admiraal
hoog geschat en het is bij dit alles volkomen begrijpelijk, dat de ten dezen
altijd angstvallig gehoorzame De Ruyter in geen geval, tegen de oorspronkelijke instructie zijner lastgevers in, larger wenschte te blijven, zij het
dan, zooals De Villafranca hem ten slotte voorstelde, slechts voor 14 dagen.
De Spaansche onderkoning vreesde terecht, dat na het vertrek der Staatsche vloot niet alleen Sicilie maar ook het geheele koninkrijk Napels een
proof der Franschen zou worden. Steunend op de sterke vloot van Du
Quesne toch, zouden deze laatsten ontegenzeggelijk tegenover de Spanjaarden alleen zeer in het voordeel zijn.
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III. Napels
Februari 1676
E Staatsche vloot was, toen zij Milazzo verliet om noordwaarts
te zeilen, dus eigenlijk reeds op weg naar huffs. Bij Stromboli werden twee betrouwbare personen te scheep door den admiraal
naar Napels vooruitgezonden om daar bij den consul naar de verwachte bevelen van de Staten te vragen. Toen deze den 29sten bij Palmarola, het westelijkste der Pontinische eilanden tegenover de Napolitaan.sche
kust, het antwoord brachten, dat te Napels geen brieven van dien acrd
waren ontvangen, besloot De Ruyter zonder verder aarzelen naar het
vaderland terug te gaan, doch voorloopig noordwaarts te koersen om. nog
het belangrijke Livorno aan te kunnen doen. Daarheen had hij uit Milazzo
reeds vijf schepen onder kapitein De Jongh vooruitgezonden om het Smyrnasche konvooi van zijn zoon Engel op te zoeken, dat daar misschien met
een aantal rijkbeladen koopvaarders uit de Levant en de Adriatische zee
zou liggen. Een brief aan zijn zoon had hij aan dit eskader medegegeven,
waarin hij dezen berichtte, dat hij denkelijk binnenkort zelf ook naar Livorno
zou komen om dan gezamenlijk naar het vaderland terug te keeren 22).
Die brief aan zijn „seer lieve en beminde soon" was wederom vol huiselijken eenvoud. De Ruyter zond Engel als versnapering twee halve amen.
Rijnwijn, een vaatje Hollandsche boter en een tonnetje gedroogde Engelsche haring, benevens een Amsterdammer „soete koeck" voor zijn kleinzoon
„Michieltje" De Witte, als Engel in het vaderland aan zou komen zonder
zijn wader ontmoet te hebben 23). Dit laatste werd werkelijk het geval. Toen
De Ruyter langs de noordoostkust van Sardinie en de oostkust van Corsica,
Elba, Capraj a en Gorgona den 4den Februari tot bij het laatste eiland was
genaderd en dus vlak bij Livorno was gekomen, ontmoette hij het eskader
van De Jongh en vernam, dat Engel al den i8den Januari naar het vaderland was vertrokken en dus de Straat van Gibraltar reeds door, misschien
reeds op de Portugeesche kust of verder zou zijn.
De Jongh bracht tevens eindelijk een van den consul te Livorno ontvangen brief mede van den Prins van Oranje, dd. 19 December 24), waarin
aan De Ruyter werd gemeld, dat deze zich niet zoo precies aan den oorspronkelijk gestelden termijn van zes maanden voor zijn reis behoefde te
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houden en dat de Staten-Generaal druk bezig waren aan het onderhandelen
met Spanje over een verlenging van zijn verblijf met nog zes maanden. Ook
door de Amsterdamsche Admiraliteit werd hem dit in hetzelfde pakket gemeld, ofschoon de te wachten resolutie van Hare Hoog Mogenden nog niet
door haar was ontvangen ; daarom kon hem ook nog — zoo werd verder
bericht — geen nieuwe victalie door de Admiraliteit warden toegezonden,
die hij trouwens wel te Napels zou kunnen inslaan.
Deze berichten, vooral dat van den Prins, deden De Ruyter besluiten,
dadelijk om te keeren en voorloopig naar Napels te gaan om daar, zoo mogelijk, het definitieve besluit van de Staten-Generaal te vernemen 25). Hij
zeilde dus langs Elba en Pianosa zuidoostwaarts terug om langs Capri naar
Napels te koersen. Den ioden Februari kwam hij voor het eiland Ischia,
waar de Spaansche onderkoning van Napels, markies De Los Velez, hem
met groote blijdschap aanstonds schriftelijk verwelkomde en de Staatsche
consul aldaar hem in den avond kwam berichten, dat de Hongaarsche predikanten, waarover de Staten hadden geschreven, reeds „op heden" waren
losgelaten. Dit laatste scheen ook op te maken uit den brief van den onderkoning, waarin in schoone Spaansche termen vermeld stond, dat deze alleen had gewacht op De Ruyter's komst om hun de vrijheid to hergeven 26).
Den volgenden avond eerst kon de vloot, aanvankelijk door een ongestadigen noordoostenwind tegengehouden, de golf van Napels binnenloopen en voor de stad ankeren 21'). Nog dienzelfden avond kwam de onderkoning met een aanzienlijk gevolg aan boord van de Eendracht. Door zijn
predikant Westhovius, die evenals hijzelf de Spaansche „complimenten"
niet geheel vertrouwde, aangemaand om de gelegenheid waar te nemen,
sprak De Ruyter in zijn kajuit den onderkoning onder vier oogen ernstig
opnieuw over de ongelukkige Hongaren, die, zooals reeds dadelijk bleek,
niettegenstaande de gedane mededeeling en den fraaien brief van den
onderkoning nog niet losgelaten waren ; de onderkoning bekende, dat hij
daartoe eerst nog uitdrukkelijk vergunning moest hebben van zijn eigen
Koning zoowel als van den Keizer van Duitschland, wiens gevangenen zij
eigenlijk waren. En hoelang zou deze vergunning kunnen uitblijven ?
Toen de onderkoning bemerkte, dat De Ruyter zich over dit antwoord
zeer bedroefde, gaf hij eindelijk toe en beloofde de acme gevangenen dadelijk los te laten, mits de admiraal hen noch op Spaansch noch op Keizerlijk
gebied aan land zou zetten en hen dus voorloopig op zijn vloot zou houden.
De Ruyter beloofde dit en verkreeg tevens, dat hij de gevangenen nu onmiddellijk door zijn predikant zou mogen laten afhalen. Westhovius, ging, ver-
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gezeld door den predikant van het schip van Den Haen, daarop aanstonds
met drie sloepen op weg naar de galeien, waar de prins van Piombino, de
gouverneur dier vaartuigen, hem 23 gevangenen, schoon niet zonder aarzeling, overgaf. Den volgenden dag kon Westhovius er nog een, die ziek in
een gasthuis lag en twee anderen, die in een gevangenis waren opgesloten,
verlossen. Zij hadden negen maanden in zwaren slavendienst op de galeien
moeten roeien naast allerlei misdadigers en Moorsche of Turksche slaven,
Als deze waren zij, half naakt, in boeien aan de galeibanken geklonken
en zwaar mishandeld. Uitgemergeld, overdekt met builen en wonden,
verkeerden zij in de diepste ellende. Er waren in het geheel nog 21 Gereformeerde en 5 Luthersche predikanten. Toen de ongelukkigen, na eerst
op het schip van Den Haen te zijn gebracht, op dat van De Ruyter zelyen aankwamen, herinnerde de admiraal hen in een korte toespraak aan
hun vreeselijk gezamenlijk lijden, waarin hij er met nadruk op wees, dat
hunne vervolgers geen onderscheid hadden gemaakt tusschen richtingen
maar allen gelijkelijk hadden gemarteld. Ook in dezen ruim denkend en
blijk gevend van een verdraagzaamheid, die in dezen tijd bij een zoo ijverig
gereformeerde zeldzaam was te vinden, nam hij daaruit aanleiding om hen
te vermanen, nu ook verder in hun leven geen onderlinge verdeeldheid toe
te laten maar „een te zijn of te worden", wat voor hemzelven „nooit aangenamer dank" zou zijn. De Hongaren werden daarop over de schepen der
Staatsche vloot verdeeld en van al het noodige voorzien. De Ruyter hield
een hunner, een Lutheraan, op zijn eigen schip.
Zoo was door de tusschenkomst der Staten-Generaal en door het persoonlijke optreden van De Ruyter een einde gekomen aan het ondragelijke
lijden van deze onschuldigen, die van „rebellie" waren beschuldigd en,
naar het heette, alleen daarom zoo streng.gestraft. Totnog toe hadden de
protesten van Zwe6dsche, Deensche en Duitsche gezanten aan de Weensche
en Duitsche hoven niets geholpen ; noch de aandrang van den overigens
invloedrijken Staatschen gezant te Weenen, Hamel Bruynincx, noch ook
de krachtige vertoogen van den Staatschen resident te Frankfort, Abraham Malapert, hadden eenige verzachting in hun lot kunnen te weeg brengen. Oorspronkelijk waren zij 42 in getal geweest, toen men hen uit Hongarije wegvoerde ; zes hunner had men ten slotte niet kunnen medesleepen
en zij waren onderweg achtergelaten ; twee stokoude mannen waren tij dens
het vervoer naar Napels dicht bij die stad bezweken ; drie waren erin geslaagd om te vluchten, vier anderen op de galeien deerlijk omgekomen.
Malapert en Bruynincx hadden, gesteund door de kerkelijke autoriteiten
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in het vaderland, vervolgens een beroep gedaan op de Staten-Generaal ten
erode hun invloed te Napels te doen gelden. De opdracht der Staten aan
De Ruyter had ten slotte het gewenschte succes gehad.
Reim een week bracht de vloot nog in de golf van Napels door. De
Ruyter bracht den onderkoning een tegenbezoek en werd weder op de
schitterendste wijze ontvangen. Levensmiddelen en ververschingen konden bier in mime mate voor den verderen duur van het verblijf der vloot in
de Siciliaansche wateren worden ingeslagen ; de schepen werden gekrengd
en duchtig schoongemaakt ; fraaie geschenken werden aan De Ruyter en
Den Haen vereerd. De Ruyter ontving een gouden ketting met een op goud
geemailleerd en met overvloed van diamanten versierd portret van den
Koning van Spanje benevens een met diamanten, versierden commandostaf, een gedreven zilveren schotel en een prachtigen, eigenlijk voor don
Juan gereedgemaakten eeredegen met een gevest van Napolitaansch bloedkoraal 28) . Onder allerlei wederzijdsche plichtplegingen gingen deze dagen
voorbij, totdat De Ruyter op een bericht, dat de Fransche vloot thans
in haar geheel voor* Messina lag, den 'Oen de golf van Napels verliet om
naar Palermo terug te keeren.

IV. Messina
Eind Maart—April 1676
A vier dagen reis bereikte De Ruyter den•22sten Februari met 14
schepen — drie waren nog aan het kruisen op de Mooren — weder
de haven van Palermo, waar ook Montesarchio met zijn vloot aanwezig was, versterkt door twee Napolitaansche galeien onder markies De Bayona, den galeien-generaal, die deze hem to Napels beloofd had.
Eenig oponthoud, ten gevolge van allerlei opnieuw noodig gebleken reparatie aan masten en stengen, verhinderde het dadelijk uitzeilen van de verbonden vloot. Vooral het Staatsche admiraalsschip bleek in een gevaarlijken
toestand te verkeeren, nog altijd wegens de bij kaap Diamant in de baai van
Cadix opgeloopen schade aan de kiel. Het schip moest geheel gelost worden
en het bleek bij onderzoek, dat de kiel en de steven er zoo „miserabel" uit25
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zagen", dat het „een schrick was om te syen", terwijl het schip wel negen
voet water maakte 29). Ook de 6 andere Staatsche schepen moesten met
het admiraalsschip achter den havendam, den Molo, een ernstige reparatie
ondergaan. Alle 28 op de vloot aanwezige scheepstimmerlieden en een aantal inderhaast gehuurde inlandsche werklieden werden aan het week genet
om het admiraalsschip zoo snel mogelijk te „kyelen".
Eerst den I2den Maart was deze reparatie afgeloopen en voegden de
herstelde vaartuigen zich weder op de reede van Palermo bij de nu daar
verzamelde Spaansche vloot. Ook de tegen de lVfoorsche zeeroovers kruisende schepen waren terug, zoodat De Ruyter weder beschikken kon over
de geheele Staatsche macht in deze wateren. Hij had haar weder verdeeld
in twee eskaders : het eene onder hemzelven, bestaande uit 8 groote schepen,
3 snauwen, 2 branders en een victalieschip ; het tweede onder Den Haen, bestaande uit 8 schepen, eveneens met 3 snauwen, 2 branders en een victalieschip. De Spaansche vloot bestond uit 10 niet sterk gebouwde en middelmatig groote schepen, een klein vaartuig en een brander, eindelijk een tiental
galeien, zwak bewapend en, wegens hun bouw, in een zeeslag niet veelwaard.
Over de Spanjaarden voerde niet meer de altijd met De Villafranca van
gevoelen verschillende Montesarchio, die tijdelijk ontslagen was, maar viceadmiraal don Francisco Pereira Freire de la Cerda thans het bevel.
De Ruyter 30) maakte zich nog altijd weinig illusies over den verderen
gang van taken. Zoowel uit Napels als thans bij Palermo klaagde hij in
zijn brieven aan de Staten, den Prins en Fagel over de gevaarlijke zwakheid van zijne en vooral van de Spaansche vloot, die hij „ten eenenmaele
onbestand" achtte tegen de Fransche, thans vereenigd bij Messina, zoodat
hij een ernstig „affront" vreesde. De zeer onvoldoende uitrusting der Spaansche schepen, zoowel als de „losse maximen" van de Spaansche officieren,
hun gebrek aan ervaring, hun gemis aan „conduite", het bij hen heerschende tekort aan kruit, aan manschappen, aan victalie, aan touwwerk enz. gaf
hem veel zorg, maar hij Wilde „onder Gods bestiering" toch „nevens het respect van H. H. M. vlagge" zijn „gryze haren" wagen, betuigde hij. Deze
brieven kwamen echter te laat in het vaderland aan om hem nog help te
kunnen zenden, al gaven zij onmiddellijk aanleiding tot ernstige vertoogen
bij den Spaanschen gezant in Den Haag en bij de regeering te Madrid en al
werd aanstonds begonnen aan de uitrusting van eenige schepen om eindelijk en ten laatste zijn vloot nog te doen versterken.
Het krijgsplan der bondgenooten was om, het kostte wat het Wilde,
overeenkomstig den wensch van De Villafranca, Messina van de land- en zee-
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zijde tegelijkertijd aan te vallen en het te veroveren, al zou men op krachtige verdediging moeten rekenen, zoowel to land door De Vivonne als ter zee
door Du Quesne en zijn vloot, welker beteekenis men bij Stromboli aan
den lijve had gevoeld. De Spanjaarden verklaarden zich als gewoonlijk met
groote woorden tot alles bereid ; zij zouden bij den te ondernemen aanval
op Messina den middeltocht vormen ; De Ruyter, op diens dringend verzoek, de voorhoede, die de spits zou hebben of te bijten en den Spanj aarden voor te gaan ; Den Haen de „(h)arryere garde".
Zoo zeilde de verbonden vloot den 'glen Maart uit Palermo weder
naar de Liparische eilanden en vervolgens naar Milazzo, van waar uit de beslissende onderneming tegen Messina zou beginnen. Hier herdacht De Ruyter den 24sten zijn 69sten verjaardag, die op de geheele vloot met vreugde
werd gevierd. De vrome admiraal teekende in zijn journaal aan : „Godt
laet my het (7oste jaar) beleven tot myner syele salycheit, amen". Den
volgenden dag deed de gelegenheid zich voor om de Hongaarsche predikanten op een Engelsch schip naar Venetie te zenden ten einde hen van
daar verder naar Holland te doen reizen, wat dan ook werkelijk is gebeurd.
Het besluit om Messina "vyve force" aan te tasten werd den 25sten in
een gezamenlijken grooten krijgsraad nogmaals bevestigd ; het was vooral
de Napolitaansche galeien-generaal De Bayona, die daarop aandrong. Deze
zou bij de onderneming feitelijk de leiding hebben ; De la Cerda vergenoegde
zich met de tweede plaats 31).
Den volgenden dag was het doodstil weder maar de galeien roeiden de
oorlogsschepen uit de baai van Milazzo en den 27sten had de beraamde
aanval op Messina werkelijk plaats, zoowel te land als ter zee. Die te land,
hoewel onder de leiding van De Villafranca zelven, bleek weinig krachtig
en werd door de Franschen met succes afgeslagen. De Ruyter had reeds
vroeger tegenover de Spaansche beweringen en „rodomontados" opgemerkt, dat de stad, wegens de vanouds bekende gevaarlijke stroomingen
langs „Scylla en Charybdis" in de straat en het gebrek aan voldoenden
ankergrond, van de zeezijde moeilijk te benaderen was, vooral nu een aanzienlijke Fransche vloot daar lag. Na een kort gevecht met den vijand en
de verovering van het klooster San Salvador door De Ruyter's landingstroepen, werd echter opnieuw een aanval te land bloedig afgeslagen 32) en
besloot de krijgsraad dus op zijn aandrang om Messina niet rechtstreeks aan
to vallen van zee uit maar te trachten de Fransche vloot naar buiten te lokken ten einde haar in open zee aan te tasten en, zoo mogelijk, te vernietigen, waarna Messina zich toch zou moeten overgeven. De verbondenen
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posteerden zich, de Franschen in het oog houdend, daarom voorloopig aan
de Calabrische kust tegenover Messina.
Inderdaad verliet de Fransche vloot den 29sten de haven en scheen
ook van haar kant bereid om een slag „op de ruymte" te leveren. De verbonden vloot koerste — ten einde den vijand „van onder het faveur van de
kasteelen" zuidwaarts te lokken — de maalstroomen zoogoed mogelijk ontwijkend, dicht langs de Calabrische kust zuidwaafts de straat door tot bezuiden Reggio en San Juan, ten einde in ieder geval het om de zuidkust van Sicilie
been uit Toulon venvachte Fransche korivooi met levensmiddelen en voorraad te onderscheppen en zoo de stad door honger en gebrek aan krijgsbehoeften tot de overgave to dwingen. Maar de Franschevloot, nog steeds bij Messina ook op dat konvooi wachtend, volgde de verbonden4n aanvankelijk niet.
Onstuimig weder noodzaakte de Spaansch-Staatsche vloot na een paar
dagen kruisens op dat konvooi, dat De Ruyter echter het liefst bij Trapani
aan de uiterste westpunt van Sicilie zou hebben afgewacht, den glen
April in de nauwe baai van San Juan te ankeren. Doch hier achtte De
Ruyter zich niet veilig voor storm en vijandelijke branders en stelde
dus voor de straat van Messina weder in te loopen. Op aandrang van De
Villafranca werd echter besloten om eerst te trachten het verloren Agosta
gezamenlijk op de Franschen te heroveren. Den I2den verliet dan ook de
verbonden vloot de baai van San Juan. Zij kruiste toen eenige dagen voor
Agosta en Siracusa, zelfs tot kaap Passaro toe, op het konvooi, dat echter
uitbleef. De Ruyter ergerde zich over het verzuim der Spanjaarden om het
van Majorca uit te onderscheppen. In zijn boosheid daarover schreef hij den
9den nog aan de Staten, dat deze goed zouden doen hem en zijn vloot zoo
spoedig mogelijk terug te roepen, nu van Spaansche zijde zoo weinig kon
verwacht worden.
De onderneming tegen Agosta werd werkelijk den i9den en den 2osten
April begonnen. Een landing, waarvoor men 1500 man beschikbaar kon
stellen, werd voorbereid maar niet doorgezet en wegens de sterkte der stad,
die, door een Fransch gamizoen verdedigd, „seer defensyff" bleek, en
wegens een onbetwijfelbaar bericht uit Siracusa, dat Du Quesne's vloot
Messina eindelijk had verlaten en door de straat ook zuidwaarts koerste,
blijkbaar om te zien, wat de verbondenen verder tegen Agosta of Messina,
zouden ondernemen, en dit near vermogen te beletten, tevens om het konvooi uit Toulon te gemoet te gaan. Het bleef voor Agosta bij een mislukte
poging van De Ruyter om een daar in de haven liggend oorlogsschip door
een brander te doen vernielen.
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Het was in deze dagen, dat De Ruyter aan zijn zoon drie merkwaardige
brieven schreef, die tot ons gekomen zijn 33). Deze brieven handelen, behalve in het kort over zijn eigen lotgevallen en die der vloot, over een onderwerp, dat den bejaarden vader blijkbaar zeer ter harte ging : een huwelijk van zijn zoon, „waemaer ick van harte verlange", opdat hij „syn saet
mocht sien herleven". Hij vermaant den jongen man, die nu tegen de 30
loopt, om zoo spoedig mogelijk, liefst nog „in myn uytwesen", in overleg
met „Moeder" een vrouw te zoeken, „dewelcke geparenteert ende verwant is aen eerlycke luyden, opdat ick op myn ruggecomste ende voor myn
doot mach sien, dat UEd. gealliert mocht wesen ende lieve kinders mocht
teelen". Moge, zoo schrijft hij in een brief van 9 April, Engel spoedig, nu
hij, pas van een tocht naar Smyrna teruggekeerd, den tijd ervoor heeft,
„d'een of ander juffer besoecken ende voorts een eynde van vryagie maecken" voor zijns vaders dood. De zoon, die toen aan den Buitenkant in
het huffs naast zijn vader gevestigd was, heeft aan dezen laatsten hartewensch
van zijn vader echter niet voldaan en is in 1683 ongehuwd gestorven.
In den laatsten brief aan zijn „waarde, lieve, beminde huysvrouw" 34)
dien wij van den ouden admiraal bezitten, spreekt hij alweder van zijn hoop
op zulk een huwelijk, opdat hij „noch eenmael een Soon van hem voor myn
doot mochte sien, dat my seer lieff ende aengenaem sonde wesen". Deze
brief is verre van moedeloos maar toch vol verlangen naar het „lieve Vaderlandt" en de zijnen, die hij spoedig in gezondheid hoppte terug te zien.
Die herhaalde aandrang echter juist in dezen tijd versterkt ons in de meening, dat de admiraal ernstig vreesde het vaderland nooit to zullen terugzien.

V. Etna (Agosta)
22 April 1676
ND ER DAAD kwam de vijand Zondag den 22sten April, vroeg in
den morgen, nit het Noorden in het zicht van De Ruyter 35), die om
„geen redenen ter werelt" den vijand in de baai van Agosta Wilde
afwachten maar, op het bericht van het naderen der Franschen,
deze verlaten•had om hen te gemoet te gaan 36).
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De Vivonne had ditmaal zijn vloot zelf willen aanvoeren en zich reeds
ingescheept op het admiraalsschip maar liet zich ten slotte door den
magistraat van Messina, beducht voor een nederlaag, bewegen om daar
achter te blijven. Die vloot was thans 29 flinke schepen met 8 branders en
5 kleine fregatten sterk en werd weder op de St. Esprit gecommandeerd
door Du Quesne, onder wien in zijn. eigen eskader De Valbelle en De
Tourville als schout-bij-nachts dienden; de drie andere Fransche eskaders
stonden onder de schout-bij-nachts Gabaret en De Preuilly en den luitenant-generaal D'Almeras 37). Zij was bemand met ruim Io.000 man en
bewapend met ruim 176o kanonnen ; zoowel de bemanning als de uitrusting der schepen waxen van uitstekend gehalte. De voorhoede werd gevormd
door het eskader van D'Almeras ; de middeltocht, onder Du Quesne, door
het zijne en dat van De Preuilly; de achterhoede door dat van Gabaret.
De vloot had in last om niet zelf aan te vallen doch zich to bepalen tot het
„observeeren" van den vijand en alleen slag te leveren,. als deze zelf aanviel of de kans op succes bijzonder goed scheen : een nederlaag toch zou
Messina's ondergang beteekenen en daarmede de mislukking van de geheele onderneming tegen Sicilie. Dit had de Fransche regeering haren bevelhebbers ingescherpt.
Daartegenover hadden de verbondenen te beschikken over de 17 schepen van De Ruyter met 4 branders, 6 snauwen en twee victalieschepen, alles
verdeeld over de twee ongeveer even sterke eskaders van hemzelven en Den
Haen, benevens de Spaansche vloot van io schepen en fregatten, I brander,
I kleiner vaartuig en 9 galeien. Deze scheepsmacht stond in naam nog steeds
onder het bevel van De la Cerda, feitelijk echter onder dat van De Bayona.
Noch het getal der bemanning noch dat der kanonnen is juist bekend; het
eerste mag worden geschat 38) op 6 a 7000, het laatste op 1450. Was de verbonden vloot dus numeriek reeds veel zwakker, de zwaarte harer schepen
was ook veel geringer en de uitrusting in het bijzonder der Spaansche, liet,
zooals gezegd, veel te wenschen over ; de Spaansche bemanningen waren
onvoltallig en weinig geoefend en ook de aanvoering was gebrekkig. Met
afwijking van de slagorde in het vorige gevecht had De Ruyter met zijn
eskader ditmaal de voorhoede gekozen ; de Spanj aarden vormden den middeltocht,_ . het eskader van Den Haen de achterhoede ; het zwakke en bij
een gevecht weinig betrouwbare Spaansche eskader werd dus tusschen de
beide Staatsche geplaatst. De leiding van den te leveren slag was, in tegenstelling met den geest en de letter der vroeger omtrent het opperbevel
van de verbonden vloten gemaakte afspraken, voorgoed in hander van De
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Ruyter gesteld, voor wiens ervaring De Bayona en De la Cerda beiden
gaarne zwichtten.
Onder deze omstandigheden, waarbij aanvankelijk nog kwam, dat Du
Quesne den wind mede had, kon de uitslag van den strijd moeilijk twijfelachtig zijn, als Du Quesne het oogenblik gunstig achtte om werkelijk slag
te leveren. Omstreeks II uur keerde de wind wel in het voordeel van De
Ruyter maar er ontstond een steeds toenemende windstilte. Op een buitengewoon kalme zee — „le canal de Versailles", zegt Du Quesne — kwam de
verbonden vloot van de baai van Siracusa uit langzaam op de Franschen
af, bij wie nog het schip uit Agosta zich voegde. Eerst omstreeks 4 uur bereikte De Ruyter in het gezicht van den Etna dwars van Catania met zijn voorhoede eindelijk die des vijands onder D'Almeras, op wien hij zich met zijn
gewone élan stortte, hopend de vijandelijke voorhoede te verslaan en zich
dan tegen „de rest" te keeren. Een hevig gevecht op een musketschot afstands ontstond toen tuschen de beide voorhoeden maar noch de Spanj aarden noch Den Haen, die achter De Ruyter aan kwamen, steunden hem
naar zijn verwachting. De Franschen leden zware schade aan marten en
touwwerk ; D'Almeras werd omstreeks 5 uur in het „duel" tusschen de
beide admiraalsschepen gedood, zoo ook een zijner beste kapiteins. Ook
het Staatsche eskader Teed reeds spoedig veel schade : vijf schepen moesten
zich door de galeien uit het gevecht laten wegsleepen, maar het verlies aan
manschap was hier aanvankelijk minder groot.
Reeds een half uur na het begin van het gevecht ondervond echter de
verbonden vloot het grootste ongeluk, dat haar kon overkomen 39). Een
kanonskogel trof De Ruyter, die op phet „zonnedek", de kampanj e, in zijn
stoel zat te commandeeren, aan den linkervoet, nam het voorste deel daarvan weg en verbrijzelde vervolgens de beide pijpen van het rechterbeen,
een handbreed boven den enkel. De gewonde viel zeven voet naar beneden
op het opperdek maar liep bij lien val slechts een hoofdwond van weinig
beteekenis op. Hij bleef redelijk bij kennis en trachtte, naar men meldt,
uit zijn kajuit, waar men hem verbond, de zijnen te midden van zijn pijnen
voortdurend aan te vuren, roepend : „houdt moed, myn kinderen, houdt
moed; zoo moet men doen om de zege te verkrygen." Hoe dit zij, kapitein
Callenburgh, die hem dadelijk had laten opnemen en wegbrengen, wist
het gebeurde geheim te houden en liet de,' admiraalsvlag waaien, zoodat niemand bemerkte, dat de admiraal zelf „niet present" was. Callenburgh nam ook de verdere leiding van het gevecht op zich, met „cordate en salutaire" bekwaamheid zijn chef vervangend, die echter niet
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ophield met hem van raad te dienen, zooveel hem dit mogelijk was.
Het gevecht ging met groote hevigheid voort en het eskader van De
Ruyter, dat de Fransche voorhoede, thans onder bevel van De Valbelle, na
een paar uren van hevigen strijd in verwarring gebracht had, kwam ten slotte
tegenover Du Quesne en diens middeltocht to liggen. De Fransche opperbevelhebber toch, aanvankelijk zeer teleurgesteld, dat hij niet tegenover De
Ruyter zelf maar tegenover de Spanj aarden stond, was De Ruyter eindelijk to
gemoetgekomen. De Spanjaarden waren op een aanzienlijken afstand van
de strijdende voorhoeden gebleven en schoten uit de verte op Du Quesne,
maar hij had hen steeds in het oog moeten houden. Eerst tegen zonsondergang kwam De Ruyter's eskader zoo met den Franschen middeltocht in gevecht. Ook hier werd scherp gestreden evenals eindelijk tusschen de beide
achterhoeden. De Eendracht vooral had het thans tegenover Du Quesne
zwaar to verantwoorden, terwiji de Spanjaarden, nog door De Ruyter of door
Callenburgh aangezocht om hem zoo dicht mogelijk to naderen, eindelij k eenigen, zij het dan slappen, steun gaven en dit tot het vallen der duisternis omstreeks 7 uur in den avond volhielden. Beter dan de middeltocht hield zich
het eskader van Den Haen, dat eerst tegen het erode van het gevecht een
scherpen kamp tegen de slap optredende Fransche achterhoede had te bestaan 40) en zich daarbij uitstekend kweet maar de slapheid van de Spanj aarden niet kon goedmaken, terwijl ook Gabaret de gelegenheid verzuimde om den vijandelijken middeltocht in het nauw te brengen, wat hij gemakkelijk had kunnen doen, daar deze groot gebrek aan munitie had.
Omstreeks uur trok Du Quesne zijn toen zeer verspreide scheepsmacht samen en hield, de spiegels zijner schepen naar de verbonden vloot
gericht, langzaam van haar af, wat voor deze, den vijand ziende „wyken",
zegt het rapport van De Ruyter van den 26sten, aanleiding gaf om de
Franschen al schietende nog een uur lang in den maneschijn te vervolgen.
De verbondenen beriepen zich hierop als bewijs voor hunne bewering, dat
zij de zege hadden behaald, immers den vijand hadden doen afdeinze:n. De
eigenlijke slag had slechts drie uren geduurd.
Du Quesne bleef gedurende den nacht niet vex van het tooneel van den
strijd bijgedraaid liggen 41), terwijl de verbonden vloten zich op een afstand „drijvende" hielden, loch zij waren, zoomin als de Franschen, den
volgenden morgen geneigd om een tweeden slag te beginnen en zetten
in den middag van den 23sten koers naar de baai van Siracusa, wat De
Ruyter, ondanks den aandrang van De Bayona om in zee te blijven, geraden achtte met het oog op den opstekenden harden wind en het da.aruit
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ontstane gevaar voor vele zijner zeer beschadigde schepen, waaronder dat
van Schey zich reeds tijdens den slag naar Siracusa had moeten laten wegsleepen en dat van Van Stirum eveneens reddeloos was geschoten.
Van een eigenlijke overwinning van een der beide partijen kon in deze
omstandigheden geen sprake zijn, al beweerden beide die behaald te hebben. Het is zeker, dat de Franschen, ofschoon door slecht weder van verdere ondernemingen weerhouden, nog in zee gebleven zijn en dat het
konvooi uit Toulon, om Sicilie heen gezeild, Messina heeft bereikt, zoodat
aan hunne zijde thans het tactische zoowel als het strategische voordeel
was, afgezien nog van De Ruyter's zware verwonding. Eerst den 29sten
April, terwijl de admiraal met den dood worstelde, vertoonde de Fransche
vloot, die den 25sten voor Agosta was geweest, zich in slagorde voor de baai
van Siracusa, welke de verbondenen echter niet verlieten en waarbinnen
Du Quesne, wegens hare engte en diepte, zich niet waagde. Twee dagen
later keerde hij naar Messina terug om er zijn, ook zwaar gehavende,
schepen te herstellen.
De verliezen aan dooden en gekwetsten waren aan beide zijden zeer
ernstig, in dit betrekkelijk korte gevecht vrij wat hooger dan in den slag bij
Stromboli, want in bovengenoemd officieel rapport 42) staat, dat De Ruyter „om redenen", d. i. wel wegens den indruk in het vaderland van dit zoo
korte gevecht, het juiste getal der verliezen niet wil noemen ; hij erkent
echter, dat „veel volck geconsumeert" is in lien korten tijd. Van Fransche
zijde is de opgave van de geleden verliezen niet hooger dan 50o man „hors
de combat", terwijl de verliezen aan onzen kant op 70o man gesteld worden. Kapitein Noirot van De Ruyter's eskader stierf den 25sten aan zijn
zware beenwond ; behalve D'Almeras sneuvelden twee Fransche kapiteins
en eenige aanzienlijke vrijwilligers op de Fransche vloot. Dat de Staatsche
schepen zeer veel geleden hebben, blijkt duidelijk uit het feit, dat zij noch
in de baai van Siracusa noch zelfs in Mei in die van Palermo in staat waren
om opnieuw een gevecht aan te gaan. De zwakke bijstand der Spanjaarden
was de oorzaak geweest der zware door de Staatschen geleden schade, zegt
het verslag van De Ruyter 43), dat daaromtrent duidelijk genoeg is.
Het was dezelfde klacht, die hij waarschuwend en aandringend reeds in
het vaderland had laten hooren, die hij telkens en telkens in zijn brieven uit
Cadix en de oostkust van Spanje op den voorgrond plaatst, die hij in Cagliari,
Napels en aan de kust van Sicilie telkens weder herhaalt, zoowel in zijn officieele stukken, aan de Staten, den Prins en de Admiraliteit gericht, als
in de brieven van particulieren acrd uit deze dagen. Dat zij volkomen
25*
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gegrond was, wie zal het betwisten? In zijn eigen tijd werd die klacht ook
hier to lande luide aangeheven en niemand minder dan koning Karel II
van Engeland liet haar hooren aan Engel, kort na den dood zijns waders.
In lateren tijd, lang voor onze dagen en ook thans nog, mag zij gelden als
een scherp en verdiend verwijt aan hen, die De Ruyter met een zoo zwakke
macht op een zoo gevaarlijke expeditie hebben uitgezonden.
Want het zwaarste verlies zou nog worden geleden na den slag.

ZESTIENDE HOOFDSTUK
,

TERUG NAAR HET VADERLAND
(1676-1677)

N DEN AVOND VAN DEN 23STEN APRIL ANkerde de verbonden vloot in de baai van Siracusa, waar
zij, voortdurend bezig met het herstel der geleden schade — wat in de van de daartoe vereischte benoodigdheden slecht voorziene haven slechts met groote moeite en
, niet dan ten deele kon geschieden — tot den Eden Mei
% bleef.
De zware beenwonden van De Ruyter waren door den „oppermedicyn" der vloot, dr. Johan Mannart, en de beide chirurgyns van het schip
aanstonds in de kajuit van de Eendracht zoogoed mogelijk verzorgd. De gewonde, slechts kort door den val bedwelmd, Teed veel pijn, vooral toen den
volgenden morgen de wonden met brandewijn werden uitgewasschen en gezuiverd, maar zijn toestand werd aanvankelijk geenszins hopeloos geacht,
j a er bestond gewettigde hoop op genezing, want er was Been sprake van
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koorts 1). Ook de eerstvolgende dagen, schrijft zijn secretaris aan zijn dochter Cornelia, verliepen zonder ernstige verschijnselen ; hij rustte, ondanks
zijn pijnen, veel en kon „redelijk" gevoed worden. In en na den slag toonde
hij zich in lien toestand geduldig en berustend 2) en zocht troost in gebed
en bijbelsche spreuken en uitspraken, waarbij de bijstand van den getrouwen Westhovius en de herinneringen aan zijn eigen kennis van den
bijbel hem van grooten dienst waren. Vooral de woorden van Psalm 119,
vers 71 : „'t is my goet, dat ick verdruckt ben geweest, opdat ick uwe insettingen leerde", en de troostwoorden van Psalm 42, vers 6, 8, 9, waren telkens in zijn mond. Maar, to midden van zijn eigen pijnen,.vergat hij het lijden
der andere gekwetsten en ook de belangen van de vloot niet. Hij bad volgens Westhovius, die ons zijn laatste woorden uitvoerig heeft gemeld, nog
gedurende den slag : „Heere, bewaar 's Lands vloot. Spaar genaadiglyk onze
officieren, matrozen en soldaten, die voor een kleen geld zooveel onge:maks
en gevaars uitstaan. Geeft hun kloekmoedigheid en kracht, opdat wy cinder
uwen zegen de overwinning mogen wegdraagen. Heere, geef nu een gewenschten uitslag in myne zwakheid gelyk gy uwen volke gaaft, toen ik
sterk was, opdat het blyke, dat wy alles door U doen en dat Gy 't alleen
doet zoowel door zwakken als kloeken, zoowel door weinigen dan door
velen." Geduldig sprak hij : „Aan dit ellendig lichaam is weinig gelegen, als
de kostelyke ziel behouden word. Myn pyn is niet te achten by d' onuitsprekelyke smert en smaad, die onze Heiland onschuldig Teed om ons van
d' eeuwige pyn te verlossen." Een andermaal bad hij : „geeft my de lydzaamheid tot een sterkte myner ziele, op dat ik mag volstandig blijven tot
tlen einde toe : nadien de lydzaamheid toch meer overwint dan de kracht."
Hij beklaagde zich wel, dat hij „hier zoo liggen moet" en „'s Lands dienst
niet kan betrachten". Maar nog achtte hij zich „op de post daar my God
geroepen heeft, en wil Hij mij ook uit dit leven roepen, ik ben gereed en
bereid".. Van de zijnen thuis sprak hij tot het laatst toe weinig, zich gelukkig achtend, dat zij hem in zijn droevig lijden niet met hunne droe:ffieid
mogelijk konden „bezwaren" en hem niet beklaagden „met bittre tranen",
terwijl hij hen weldra hoopte te vinden „in d' eeuwige vreugde", zooals
hij zich uitdrukte, toen zijn toestand een ernstiger karakter begon te vertoonen. Aan de opstelling van de brieven en van het rapport aan de Staten en den raadpensionaris — die schrifturen werden in den morgen van
den 26sten verzonden — nam hij nog deel, al liet hij ze door den secretaris
Van der Poort „uyt name van den luit. adm. generael Michiel Ad. Ruyter"
onderteekenen.
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Op denzelfden dag echter, toen de genoemde brieven en rapporten waren verzonden en tegelijk ook de zijnen over het gebeurde waren ingelicht,
verergerde plotseling zijn toestand ten gevolge van een zich verheffende
wondkoorts, die vooral den 28sten en in den daarop volgenden nacht onder
„onverdragelycke smerte en swackheyt des lichaems" zijn krachten snel
deed afnemen. Met gevouwen handen lag hij sedert then, het einde wachtend met de woorden uit den 63sten Psalm : „O God, gij zijt mijn God, ik zoek
U in den dageraad, mijn ziele dorst naar U, mijn vleesch verlangt naar U, in
een land, dor en mat, zonder water." Toen in den middag van den 29sten de
„vehemente koortse" afnam, was de doodsstrijd reeds begonnen : zijn stem
verzwakte merkbaar en hij hield welds op te spreken. Westhovius bad op
zijn verzoek aan zijn sterfbed God om een „zalige verlossing". Ettelijke
uren leefde hij nog, omringd door zijn bedroefde officieren en dienaren,
om in den avond van lien dag tusschen negen en tien uur „seer sachtj ens",
schrijft Van der Poort den isten Mei aan Cornelia De Witte, „op 't bedde
van eer" te ontslapen. Zoo stied de groote zeeheld, rustig en kalm tot het
einde, een einde zulk een leven waardig.
Het lijk werd aanstonds gebalsemd om „ter gelegener tyd" naar het
vaderland te worden overgebracht. Het balsemen werd door Mannart niet
dan onder groote bezwaren volbracht wegens het „seer corpulent lichaem"
van den doode en de „groote hitte" 3). De ingewanden moesten natuurlijk
zoo spoedig mogelijk worden begraven en de regeering van Siracusa trad
daarover uit eigen beweging in onderhandeling met de geestelijkheid der
stad over de begrafenis daarvan in een der kerken. Maar de geestelijkheid verklaarde, dat zij een Protestant niet in gewijde aarde mocht begraven zonder uitdrukkelijke toestemming van den Paus, wiens beslissing men
echter wegens den verren afstand van Rome niet meer bijtijds kon vernemen 4). Toen bood de stadsregeering Den Haen aan, de ingewanden in
het stadhuis zelf onder een waardigen gedenksteen te begraven. Maar dit
wenschten de Staatsche bevelhebbers niet en daarom werd door hen besloten, met vriendelijken dank voor het aanbod en met de uitdrukkelijke verklaring, dat men ook geen volgens katholieken ritus „gewijde aarde" voor
het overschot begeerde, de ingewanden „incognito" bij te zetten. Dit gebeurde tegen den avond van den isten Mei 5 toen zij in een kleinen heuvel
op een door de zee bespoelde landtong in de baai, waar ook de gesneuvelde
kapitein Noirot een paar dagen to voren begraven was, op eenvoudige wijze
ter aarde werden besteld 6). Alle hoofdofficieren, kapiteins en andere „commandeurs" van de vloot, in het bijzonder alle officieren en „domestieken"
) ,
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van de Eendracht waren daarbij tegenwoordig. Westhovius sprak een gebed uit. Tien dagen later hield hij op de Eendracht een plechtige lijkrede.
Voor de nagelaten goederen zorgde Callenburgh, door den thans als opperbevelhebber der Staatsche vloot opgetreden Den Haen provisioneel tot
vice-admiraal benoemd ; hij werd bij die zorg geholpen door de beide knechts
van den overledene, wiens gebalsemd lichaam werd geplaatst in een looden
kist in diens eigen kajuit. Daar heeft het to midden van zware gevechten en
gevaren nog maanden lang gestaan, alvorens het in het vaderland aankwam.
Het bericht van de ernstige verwonding van den admiraal was den
28sten te Palermo ontvangen en de onderkoning De Villafranca betuigde
Den Haen, te midden der heerschende ontsteltenis, aanstonds zijn hartelijke deelneming. Die betuiging werd vergezeld van een vereerend schrijven
des Konings van Spanje aan De Ruyter, nog van den I8den Maart, met
dank voor zijn besluit om, zonder nader officieel bericht van Hare Hoog
Mogenden of te wachten, van Napels weder naar Sicilie te gaan en met de
toezegging van 6000 ducaten jaarlijks uit de verbeurdverklaarde leenen
van het Koninkrijk Sicilie. Die mededeeling, hoewel dadelijk door een
Spaanschen ritmeester uit Palermo overgebracht, kwam eerst den 3den
Mei te Siracusa aan en heeft dus den admiraal niet meer bereikt evenmin
als het bericht van diens verheffing door den Koning tot hertog en van een
nieuwe schenking van. 2000 ducaten jaarlijks uit het eerste leen, dat in de
Italiaansche, van de Spaansche kroon afhankelijke landen zou komen te
vervallen. Na den dood van De Ruyter werd lit eerbewijs voor den grooten
admiraal door den Koning (5 Augustus 1676) overgedragen op diens zoon
Engel, die den hertogstitel evenwel voor ons land minder geschikt achtte
en dezen liever in den titel van baron veranderd Wilde zien, wat den 4den
November 1677 bij koninklijk diploma ook is geschied 7).
* **
De vloot zeilde den Eden Mei onder het bevel van Den Haen, volgens
de nog door De Ruyter zelven gegeven bevelen, om de zuidkust van Sicilie
heen naar Palermo ten einde daar de noodige herstellingen te ondergaan,
die te Siracusa niet voldoende konden geschieden 8). De Spaansche adrairaal had wel begeerd, dat zij eerst nog Agosta zou helpen heroveren en dan
door de straat van Messina naar Palermo zou gaan, maar de Staatsche bevelhebbers weigerden met hunne gehavende schepen dezen zeer gevaarlijk en
tocht, die in de straat gemakkelijk door Du Quesne verhinderd kon wor-
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den, te ondernemen. Den i3den Mei kwam zij ongehinderd te Palermo aan.
Met den dood van De Ruyter scheen echter „alle heyl" van de vloot to zijn
geweken, schrijft Van der Poort lien dag moedeloos. En Den Haen had in
zijn brieven aan Hare Hoog Mogenden, evenals vroeger De Ruyter, weder
niet anders dan klachten over de gebrekkige middelen van herstel, die hij
ook te Palermo vond, en over de geringe militaire hulp, die totnogtoe van
de Spanjaarden was verkregen en nog steeds te verwachten viel.
Hoe gevaarlijk een larger verblijf te Palermo was, zou op den 2den
Juni blijken 9) . Den 3 'sten Mei kwam namelijk de Fransche vloot, thans onder
De Vivonne als opperbevelhebber met Du Quesne en Gabaret als onderbevelhebbers, daarheen opzetten. Zij was ongeveer even groot als in den slag bij de
Etna, n.l. 28 nog niet geheel herstelde schepen benevens 25 galeien en 6 branders. Zij kwam snel op de inderhaast uit de gevaarlijke ligplaats in de baai
van Palermo weggezeilde en nu ten oosten daarvan bij het fort Castellamare
geankerd liggende Spaansch-Staatsche vloot aan. Deze laatste telde 17 groote
schepen, 4 fregatten en 3 branders onder Den Haen, io Spaansche schepen
en I brander benevens de 19 galeien van De Bayona. Een eskader van 9 flinke
schepen, 7 galeien en 5 branders werd onder het bevel van De Preuilly door
De Vivonne vooruitgezonden en opende het gevecht tegen de verbonden
vloot, die thans onder het bevel stond van den Spaanschen admiraal don
Diego De Ibarra ; De la Cerda, lien De Ruyter aan zijn ziekbed niet had willen ontvangen als een „poltron", van welk snort hij in zijn lever er genoeg
zeide gezien to hebben, had zich teruggetrokken en diende thans slechts als
vrijvviiliger op de vloot. De vooruitgezonden divisie moest op de Staatschen
aanvallen, terwijl De Vivonne zelf de Spanjaarden voor zijn rekening ram.
De slag had een hoogst noocllottig verloop : drie Staatsche schepen,
drie Spaansche en het Spaansche admiraalsschip vlogen in de lucht ; Den
Haen zelf sneuvelde en schout-bij-nacht Middellant verdronk ; meer dan
250 man werden op de Staatsche vloot gedood of gekwetst ; de gewezen admiraal De la Cerda had na het verdrinken van Ibarra het bevel weder overgenomen maar ook hij sneuvelde weldra ; 8 Spaansche kapiteins, vele adellijke vrij willigers verdronken of sneuvelden ; meer dan i800 Spanjaarden
werden gedood of gekwetst. Met 'moeite redden zich de rester der verbonden vloot met hulp der galeien van De Bayona op het strand of in de
baai. Gelukkig bleef de scherp aangevallen Eendracht, waarop Callenburgh
zich dapper verdedigde, en daarmede het lijk van De Ruyter, gespaard.
Gebrek aan munitie bij de Franschen verhinderde de algeheele vernietiging
der gansche vloot.
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De predikant Westhovius werd een paar dagen later belast met het
overbrengen van het droevige bericht der nederlaag bij Palermo. Hij kwam
over Napels, Rome, Tirol en Duitschland nog in Juni in het vaderland
aan. Zijn berichten gaven opnieuw aanleiding tot ernstige vertoogen der Staten tot den bondgenoot, nu, ondanks alle protesten, de Spanjaarden steeds
in gebreke bleven om hunne vloot behoorlijk to organiseeren en ook de herhaaldelijk beloofde subsidien -niet betaalden. De schout-bij-nacht Philips
van Almonde, die onder Tromp in de Oostzee diende, werd van daar terug
ontboden en half Juli naar Napels gezonden als opperbevelhebber van wat
er van de vloot van De Ruyter nog over was. Dit overschot moest hetzij te
Palermo, hetzij to Napels blijven om daar zoogoed mogelijk te worden hersteld en dan de expeditie nog eenigen tijd voort te zetten ofwel naar het vaderland terug te keeren, wanneer daartoe door de Staten zou worden besloten.
Maar het erode der ongelukken van de rampzalige vloot was nog geenszins bereikt. Voordat Almonde te Napels aankwam, richtte een zware epidemische ziekte, de roode loop, gevolg van ontbering en slecht voedsel, bij
de Staatsche scheepsmacht te Palermo nieuwe verwoestingen aan : de kapiteins De Sitter, Andringa en Teding van Berkhout, 7luitenants, dr. Mannart
zelf en vele matrozen vielen eraan ten offer; de tijdelijke vervangin,g van
zoovele officieren ging na de geleden verliezen met groote bezwaren gepaard. De krijgsraad besloot daarom de vloot, nu nog slechts veertien
schepen sterk, uit de onveilige en in den heeten zomer ongezonde baai.
van Palermo zoo spoedig mogelijk naar Napels te doen vertrekken, waartoe aanstonds werd overgegaan. Ten gevolge van windstilte verviel zij,
door Callenburgh als voorloopig vice-admiraal geleid en op 6 Augustus
uit Palermo vertrokken "), een week later, nog vaar zij de Liparische eilanden bereikt had, bijna onder het juist met troepen uit Toulon koniende
eskader van Du Quesne. Callenburgh slaagde er echter in om den vijand,
die, zelf door dissenterie geteisterd en door het konvooi belemmerd, de
reeds aangevangen vervolging bij Capri staakte, te ontzeilen en bereikte
gelukkig den 2osten Napels, waar 6 September ook Almonde verscheen.
Ofschoon slechts schout-bij-nacht, nam hij dadelijk, volgens de bevelen
der Staten-Generaal, het bevel over de vloot van den tijdelijken viceadmiraal Callenburgh over en wel op de Eendracht zelf, die Callenburgh
hem tot diens ergernis moest afstaan. Begin October verliet Almonde, tot
grooten spijt der Spanjaarden aldaar en op Sicilie, de golf van Napels om
naar Cadix te zeilen en daar te wachten op de sedert den zomer gereedgemaakte versterking uit het vaderland. Van Cadix is hij echter op nader be-
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vel der Staten-Generaal den i8den November onder zeil gegaan, niet meer
naar Sicilie doch naar het vaderland. Hij kwam io December met zijn schepen voor de vaderlandsche kust aan. Zware worst en ijsgang beletten hem
echter daar ergens binnen to vallen en hij begaf zich daarom naar de baai van
St. Helens bij Wight en vervolgens naar de reede van Portsmouth, van
waar hij eindelijk na het invallen van den dooi, eerst 3o Januari 1677 te
Hellevoetsluis met zijn schip en het stoffelijk overschot van De Ruyter
binnenviel. Hij had dit wegens den ijsgang niet zooals oorspronkelijk de
opdracht luidde — met een tweetal schepen kunnen vooruitzenden en het
met een Engelsch schip, zooals sommigen hadden geopperd, niet willen opzenden. Lodewijk XIV had bevel gegeven, dat bij het passeeren van de
Eendracht met De Ruyter's lijk langs de Fransche kust, als dit daar bekend
was, een eeresaluut zou worden gebracht.
* *

Begin Juni 1676 was het bericht van De Ruyter's dood te Amsterdam
ontvangen en had daar, evenals welds in het geheele land, groote ontsteltenis verwekt. Den 5den Bier maand had schout-bij-nacht Engel met de
Smyrnasche vloot bij Lizard twee Staatsche schepen ontmoet, die hem het
bericht brachten der ernstige verwonding van zijn wader. Eerst bij zijn komst
op de reede van Texel, zes dagen later, vernam hij het doodsbericht en
snelde naar Amsterdam, waar hij zijn verwanten in diepen roues vond.
Van alle kanten stroomden daar rouwbrieven en rouwbezoeken toe 11).
De Staten-Generaal, de Staten der verschillende Provincial, de Raad van
State, de Admiraliteiten, de Prins van Oranje betuigden in diep gevoelde
bewoordingen hun medelijden, hun eerbied voor de nagedachtenis van den
held, in de eerste plaats aan de weduwe. Ook van buitenslands kwamen
hartelijke betuigingen van leedwezen, daaronder die van koning Christiaan
V van Denemarken, van den jongen koning Karel II van Spanje, van den
Grooten keurvorst van Brandenburg en van andere Duitsche vorsten. Een
aantal gedichten op den grooten admiraal verschenen in den loop van dit
en van het volgende jaar, getuigenissen van de diepe ontroering, die zijn
verscheiden in alle kringen her te laude had teweeggebracht.
„'t Bedroefde Neerland, plat getreen
En afgepynt door ooreloogen,
Heeft nog peen grooter ramp geleen
26
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En schreit vergeefs met bloedige oogen
Op 't heldenlyk, dat in lees' noot
Te vroeg ten roof viel aan den Doot,"
tong de dichter Johannes Antonides van der Goes. Maar menigeen zal :het
eens zijn geweest met koning Karel II van Engeland, die in October 1(77
het woord richtte tot Engel bij diens bezoek in het gevolg van prins Willem
III, den bruidegom van zijn nicht Maria : „het heeft mij verwonderd, dat
de Heeren Staten Uw wader, zoo grooten admiraal, met zoo weinig machts
naar Sicilie hebben gezonden en gewaagd. . . . " 12).
Een maand nadat het noodlottige bericht was ontvangen, besloten de
Staten van Holland aan de Staten-Generaal voor to stellen den grooten overledene, zoodra, zijn lijk zou zijn aangekomen, binnen Amsterdam „een honorabele begraeffenisse" te bereiden, „tot eeuwige memorie van de vrome
laden ende gesignaleerde exploicten ende actien van oorlog", en hem bovendien een tombe op te richten, waarvan de kosten de som van f io.000 „niet
sullen mogen excedeeren". Den 'Oen Augustus namen de Staten-Generaal
inderdaad dit besluit, de Amsterdamsche Admiraliteit zoowel met de
plechtige begrafenis als met het oprichten van de tombe belastend.
Zoodra Almonde met de Eendracht te Hellevoetsluis was aangekomn, werden dan ook aanstonds de noodige maatregelen getroffen om in
overleg met de nabestaanden de genomen besluiten uit to voeren. Het lijk
werd uit het admiraalsschip in een daartoe ingericht rouwjacht der Admiraliteit van de Maas onder geleide van Engel en zijn zwager, den predikant
Somer, en onder eereschoten van de te Hellevoetsluis aanwezige schepen
en van het fort aldaar, binnendoor overgebracht naar Rotterdam, waar
het na een moeilijke refs door het ijs den 5den Februari aankwam. De
weder ingevallen strenge worst noodzaakte het vaartuig om nog eenige
dagen te Rotterdam te verblijven. De stadsregeering aldaar, gebruik makend van dit oponthoud, verzocht het lijk in hare stad — den zetel immers
van de eerste en oudste Admiraliteit — to willen begraven ; maar dit werd
geweigerd, ook wegens den bekenden wensch van den doode en het door de
Staten-Generaal genomen besluit om de begrafenis te Amsterdam to doen
plaats hebben, waar de overledene gewoond had en burger was geweest. en
men reeds in de Nieuwe Kerk een grafkelder had ingericht 13). Eerst den
I2den Februari kwam het jacht binnen de paten van Amsterdam, waar De
Ruyter's lijk in zijn huffs werd bewaard tot den lag vaar de teraardebestelling, waarvoor, in overleg met de familie, de i8de Maart werd gekozen 14).
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De Prins van Ora* zond zijn hoogbejaarden raad en rekenmeester
Constantyn Huygens 15) bij die gelegenheid naar Amsterdam om vooraf
een bezoek bij de weduwe aan huffs of te leggen tot het overreiken van een
brief 16), waarin de Prins zich met de drukte van het voorbereiden van zijn
vertrek naar het leger verontschuldigde van het bijwonen der plechtigheid,
en voorts om hem bij de begrafenis to vertegenwoordigen. Huygens kweet
zich den I7den van de eerste taak maar werd niet bij Anna van Gelder toegelaten, die boven vertoefde „in een klein onfatsoenlyck camertjen", daar
moeder — verontschuldigde zich de familie — „niet heel wel was" en last
had „van het groote gewoel, daermede het heel huys besett was". De bejaarde vrouw was inderdaad kort te voren gevallen, toen zij bezig was, zegt
Huygens, „met haer blaeuw voorschoot te droogen op te hangers". De hoveling-dichter uit het deftige Den Haag schrijft dit alles aan den Prins op
ongepast spottenden toon en vermeldt er ietwat stekelig bij, dat de „duchesse-douariere", ook na hare verheffing tot dien rang nog altijd gewoon
was om met haar mand aan den arm de markt to bezoeken. Huygens bracht
daarna zijn officieel bezoek aan den zoon en aan de beide predikanten Potts
en Somer, schoonzoons van den overledene.
Dezelfde Huygens geeft ook een korte beschrijving van de ontzaglijke
menigte, die, om de plechtige begrafenis te zien, den I8den in de volkrijke
koopstad op de been was en die hij „in zijn levers nooit zoo groot" bij dergelijke gelegenheden had gezien, zelfs niet bij de begrafenissen der drie prinsen van Oranje en van Tromp, die hij had bijgewoond, welke laatste men
als voorbeeld had genomen : de luifels der winkels, zegt hij, waren met houten stellages bezet, de vensters en daken der huizen aan den langen weg,
dien de stoet zou gaan, de boomers op straten en grachten, de masters der
schepen waxen beladen met menschen, die van heinde en verre gekomen
waxen om het schouwspel bij te worsen. Vier en een half uur lang trok de
stoet langs de voornaamste straten der stad, een wandeling, die, ook wegens „le cruel pave d'Amsterdam", velen der deelnemers, in zware rouwmantels gehuld, moeilijk moest vallen gelijk zij het den tachtigjarigen Huygens deed.
Het was inderdaad een zeldzaam indrukwekkende en werkelijk vorstelijke stoet 17). Voorop liepen de vier onderschouten van Amsterdam met
hun miter- en ratelwacht, die onder de samengestroomde menigte plaats
moest makers. Dan kwam de stadsmajoor, Jan Witsen, aan het hoofd van
twee vendels stadssoldaten met zwarte strikken aan hats en geweer, wier
vaandels en pieken sleepend werden gehouden, de nederwaarts gerichte
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musketten, eveneens met zwarte strikken voorzien, onder den arm, de
trommels met zwart laken bedekt ten einde het geluid op gepaste wijze to
dempen. Tien aansprekers en vier in roues gekleede trompetters volgden ;
de laatsten hadden zwarte kwasten aan hunne instrumenten, waaraan doeken met het wapen van den admiraal hingen. Vervolgens kwam een zwart
zijden admiraalsvlag, ook met zijn wapen beschilderd, gedragen door een
branderkapitein ; dan zijn standaard, de vier kwartieren van zijn wapen en
zijn wapenblazoen, het laatste ook door een branderkapitein gedragen. Daarop volgden 's admiraals sporen, ijzeren handschoenen, helm en wapenrok,
gedragen door eenige aanzienlijke heeren en officieren, het met zwart
laken en vier wapenschilden behangen rouwpaard, door twee scheepsluitenants geleid, en een met De Ruyter's harnas bekleede kurassier"), 's admiraals commando-staf in de hand houdend.
Dan kwam het middelpunt van den stoet, de door twee elkander afwisselende ploegen van 18 stadsboden gedragen lijkbaar, waarop de kist, begeleid door 16 scheepskapiteins en bedekt met een rouwkleed, dat aan de
vier hoeken werd vastgehouden door de luitenant-admiraals Aert van Nes
en Willem Bastiaensz. Schepers en de vice-admiraals Cornelis Evertsen en
Thomas Vlugh. Vlak achter de lijkbaar liep Huygens, vertegenwoordiger van.
den Prins, gevolgd door de Gecommitteerden der verschillende Admiraliteiten. Vervolgens schout-bij-nacht Engel in een Lang rouwkleed, dat nu en
dan, wegens de zwaarte, door een hem vergezellenden bediende werd opgetild ; een andere bediende droeg De Ruyter's degen ; achter Engel de kleine
Thomas Pots, door een bediende aan de hand gehouden ; achter dezen de
schoonzoons : kapitein Johan De Witte en de predikanten Potts en Sorrier,
benevens Cornelis en Michiel De Witte, zoons van den kapitein, Abraham
Schorer, voorzoon van Alida De Ruyter, en een aantal verwanten en vrienden, waaronder kapitein Van Stirum, ds. Westhovius, de Amsterdamsche
professoren en predikantenWolzogen en Francius, eindelijk de vertegenwoordigers van Spanje en Denemarken. Dan volgden de regeeringsvertegenwoordigers : Gecommitteerden der Staten-Generaal en van den Raad van State,
Gedeputeerden van de Staten van Holland, schout, burgemeesteren, raden,
commissarissen, pensionarissen, secretarissen van Amsterdam ; de predikanten van de Nederlandsche, Waalsche en Engelsche kerken aldaar met
ouderlingen en diakenen, de bewindhebbers en advocates der Oost- en WestIndische Compagnieen, professoren en rectoren van Amsterdam, ambtenaren en bedienden der Amsterdamsche Admiraliteit, een aantal zeeofficieren, kerkmeesters, regenten van godshuizen, broeders van het op de Oost-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vier Substituyt-Schouten.
Het paard van den heer Witsen, Majoor der Stad.
Twee compagnieen soldaten.
Tien Aensprekers.
Vier Trompetters.
De groote Admiraels Vlagh.
Een Standaert.
9, 10, 11. De vier Quartieren.
Het groote Blasoen.
De Spooren.
De Gantelets of Handschoenen.
Het Rapier.
't Casquet.
De Wapen-rock.
Het Rouw-paerdt.

Een Standaert en een man in 't Harnas, met den Regiments-stock.
20. Het Lyck, van achtien persoonen onder het rouw-kleedt
gedragen, die van 18 andere verpoost wierden.
21. De Admirael van Nes.
22. De Admirael Evertsen.
23. De Admirael Schepels.
24. En de Vice-Admirael Vlugh, allen houders van
't Baerkleet.
25. En de zestien Zee-Capiteynen gaande rontom het Lijck,
't Baerkleedt dragende.
26. Den Edelen Heer Constantijn Huygens, Gedeputeert wegens
sijne Hoogheydt den Prins van Oranjen als Erf-AdmiraelGenerael.
19.

27. Den Gedeputeerden van de Admiraliteyten.
28. Den Eedele Heer Baron Engel de Ruyter.
29. Het Soontje van den eerwaerden Heer D. Pots.
30. De Heer Capiteyn de Witte.
31. Den eerwaerden Heer Pots.
32. Den eerwaerden Heer Somer.
33. De Heer Cornelis de Witte.
34. De Heer Michiel de Witte.
35. De Heer Mr. Abraham Schoorer.
36. Verdere Bloedt-vrienden en Vermaegschapte.
37. De Gedeputeerden van de Hoogh Mog. Heeren, mijne
Heeren de Staten Generael.
38. De Gecommitteerde van de Edele Mog. Heeren mijne
Heeren de Raden van State, met Boden.

39. De Gedeputeerde van de Ed. Gr. Mog. Heeren de
Staten van Hollandt.
40. De Edele, Groot Achtbare, Erentfeste, Wijse, Voorsienige
Heeren, de Heeren regeerende Magistraets persoonen
van Amsterdam.
41. De Heeren Professoren van de Illustre School, &c.
42. De Heeren Predikanten en Kerckenraden, &c.
43. De Heeren de Bewinthebberen van de Geoct. Oost en
West Indische Compagnie.
44. De Heeren Directeuren van den Levantschen Handel.
45. De Broeders van het Schoonevaers Gildt.
46. De hooge en lage Zee Officieren: en noch veele andere
Heeren, Kooplieden, ende voorname Borgeren, &c.
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zee varende Schonenvaardersgilde, oudregenten, de consuls van Spanje en
Genua, een aantal aanzienlijke burgers en kooplieden. De stoet werd gesloten door een onafzienbare menigte van belangstellenden. Op den lang
van te voren door krijgsvolk afgezetten Dam, waar alle omliggende huizen, vensters en daken bezet waren door een ontzaglijke menigte, waren
een paar honderd stadssoldaten voor het Stadhuis en de Nieuwe Kerk opgesteld.
Eindelijk was men van de zijde van het Rokin daar aangekomen en betrad in sierlijken slangvormigen stoet het grootsche plein om vervolgens van
de Damzijde de Nieuwe Kerk in te schrijden, waar men de kist en de in den
stoet medegedragen wapens, vaandels enz. in het rondom met zwart baai
behangen koor plaatste en ieder zich volgens orde en rang schaarde. Toen
het lijk onder eerbiedige stilte in den grafkelder werd gedragen, losten de
soldaten op den Dam hunne geweren, terwijl een oorlogsfregat voor de stad
driemaal zijn 24 stukken afschoot en in de kerk zelve trompetten weerklonken ; de oorlogsschepen voor de stadstimmerwerf hadden tijdens de geheele plechtigheid de vlaggen halfstok geheschen. In een open rouwkast
boven den grafkelder werden wapen, wapenrok, helm en standaarden opgehangen, de groote admiraalsvlag in het midden. Dan verspreidde zich, diep
onder den indruk, de menigte, die de kerk vulde.
Professor Wolzogen, predikant bij de Fransche gemeente, hield in den
avond na de begrafenis in de Westerkerk een lijkrede op den tekst : „Mijn
vader, Mijn vader, wagen van Israel en zijn ruiteren." Den volgenden dag
sprak professor Francius in het koor der Nieuwe Kerk, staande voor den
grafkelder en de rouwkast 19), ten overstaan van een talrijk en aanzienlijk
gehoor een gevoelvol lijkdicht in het Latijn uit, dat hij later, in het Nederlandsch vertaald, uitgaf. Andere lijkdichten werden in deze dagen door de
uitnemendste dichters van dien tijd : Vollenhove, Antonides van der Goes,
Oudaen, Moonen en anderen, uitgegeven. Onder de vele to deter gelegenheid
gehouden redevoeringen is die van prof. Severinus to Leiden to noemen 20),
benevens die van ds. Rulaeus, die reeds 3 Maart to voren to Amsterdam een
bijzonder treffende rouwklacht had uitgesproken. Gedenkpenningen werden ter eere van den doode geslagen.
Eenige dagen na de begrafenis werd ten huize van de weduwe het laatste
testament van den admiraal ten overstaan van notaris Doornick geopend 21) .
Het was 18 December 1675 op de Eendracht, „zeilende nabij de baai van
Palermo", eigenhandig door De Ruyter opgesteld en 2 Januari 1676 op
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hetzelfde schip in de straat van Messina door hem in een gesloten en met
zijn wapen verzegeld stuk overgegeven aan den vloot-secretaris Van der
Poort, die daarbij als notaris optrad, in tegenwoordigheid van kapitein. Callenburgh en Mr. Johan Van Wouw, advocaat-fiscaal van de vloot, als getuigen. In een begeleidenden brief aan zijn „beminde kinderen" droeg de
admiraal dezen op het zorgvuldig te bewaren „ter tydt ende wylen sulx sal
connen dienen ofte dat ick het blad afvordere" 22).
Het testament hield in, dat de helft van het geheele door den overledene nagelaten kapitaal zou worden geerfd door de weduwe. Zijn eenige
nog levende zuster, Lucretia, zou een lijfrente van f 6o 's jaars ontvangen,
gezamenlijk te betalen door Engel, Cornelia en Alicia, die een gelijke som
zouden hebben uit te keeren aan Dina Engels, eveneens hunne tante, zuster van des admiraals tweede vrouw ; de diaconieen te Amsterdam en te
Vlissingen zouden ieder f 2000 ontvangen uit de „eerste ende gereetste penningen". Somer en Margaretha zouden slechts hun „legitieme portie" genieten, omdat zij immers later de erfgenamen zouden zijn van de nog levende
moeder en het dus niet zou aangaan hen, naast den halfbroeder en de beide
halfzusters, ook nog uit de andere helft te begiftigen, die billijkerwijze aan
deze drie alleen moest komen. Engel zou het met diamanten bezette portret
van den Franschen koning, dat van den Deenschen koning met diens orde benevens het fraaie ordeteeken van St. Michiel met gouden ketting, den Amsterdamschen degen met gouden gevest en alle verdere zijd- en schietgeweer uit de nalatenschap verkrijgen, bovendien de adelsbrieven en nog
15.000 gulden als zijn „uitzet" van moederswege ; dit laatste voar de uitkeering der verschillende aandeelen ; Margaretha had reeds f 12.000 als uitzet
bij haar huwelijk genoten en mocht in het bezit blijven van de haar indertijd als „jonge dochter" geschonken juweelen 23). Men ziet, hoe zorgvuldig
De Ruyter ieders aandeel had berekend.
En dit aandeel was voor ieder aanzienlijk, want de te verleenen som
bedroeg nominaal bijna f 350.000 24), alleen aan geld en geldswaardig papier,
waarvan f 300.000 als voorhanden dadelijk konden worden verdeeld, terwijl
later nog aanzienlijke vorderingen konden worden geind 25). De begrafeniskosten, bedragende f 14.646 26), zijn grootendeels voorloopig door die Admiraliteit en door de familie betaald, maar zouden ten laste van den Staat
komen, die echter deze som bij den dood van Engel (27 Februari 1683) nog
niet geheel had voldaan 27).
In het testament van Engel werd door dezen bepaald, dat „alle de
gouden kettingen, medalien ende andere diergelycke kleinoden", die aan
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hem en aan zijn vader hadden toebehoord en welker , waarde toen op
f 10.300 werd geschat, door de erfgenamen en hun nakomelingen — kinderen en kleinkinderen van Potts en Somer — moesten worden bewaard met
verbod van verkoop, bezwaring of vervreemding „teniger tyde". Ook het
omvangrijke en door Engel gerangschikte archief van beiden, vader en
noon De Ruyter, is door de nakomelingen zorgvuldig bewaard tot 1896,
toen het voor een matige som is verkocht aan den Staat der Nederlanden,
die het plaatste in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. Het voorhanden zilverwerk en de aanwezige schilderijen zijn blijkbaar onder de nabestaanden verdeeld 29), na den dood van Engel ook de bovengenoemde
kleinodien. Na den dood van Anna van Gelder zijn uit hare nalatenschap
verschillende goederen aan de familie Somer gekomen. Zij overleed in haar
huffs te Amsterdam op 18 Februari 1685 en werd in den grafkelder in de
Nieuwe perk bijgezet, waar later ook kapitein De Witte en zijn zoons zijn
bijgezet.
Veel is er te doen geweest over de tombe, ten slotte over de betaling
daarvan 3°). Rombout Verhulst, met de vervaardiging ervan belast, was
met hulp van de steenhouwers Uytenraad, Roman en Willem De Keyser in
den zomer van 1677 gereedgekomen met de teekening voor de tombe, die
voor rekening van den Staat zou worden gemaakt 31). Dat model werd echter afgekeurd en Verhulst maakte een nieuwe teekening, waarnaar het
werd uitgevoerd; de betaling zou in termijnen geschieden in verband met
de vordering van het werk.
Het is volgens een nadere overeenkomst van 13 Augustus 1677 tusschen
den beeldhouwer en Engel de Ruyter tot stand gebracht, Maar de familie
verlangde naar aanleiding van de in den zomer van 1678 uit Spanje ontvangen definitieve brieven betreffende den hertogstitel en de overdracht
daarvan op Engel, ten slotte nog eenige wijzigingen van tamelijk ingrijpenden acrd: de hertogskroon en daarbij behoorende „feuillages" benevens 8
vaandels in wit mariner moesten volgens haar wensch aan het wapen van
den admiraal worden toegevoegd, 2 „kinders" (engeltjes) met fakkels in de
hand moesten de scheepskroon vasthouden, andere tenanten de hertogskroon, enz.
Het beeldhouwwerk, in Den Haag, waar Verhulst woonde, uitgevoerd
en reeds naar Amsterdam overgebracht, moest nu weder naar Den Haag terug om te worden bijgewerkt, hetgeen in den loop van 168o is geschied. Voor
een en ander berekende Verhulst natuurlijk extra. Tegen deze berekening
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protesteerde Engel 32) namens de familie ten krachtigste , Verhulst schreef
dezen toen (24 Februari 1681) een brief, waarin hij zijn beklag deed over „de
dreygementen", die hij zeide niet verwacht te hebben van „een persoon
van UEd. qualiteit" ; hij hoopte op „genereuser gedachte", zoodat het niet
tot een proces zou behoeven te komen. Dit proces is echter werkelijk in
het voorjaar gevolgd. Het Hof van Holland, waarvoor het aanhangig was
gemaakt, stelde 28 Juli 1683, een half jaar na den dood van Engel, de
familie in het ongelijk en veroordeelde haar tot de betaling van in het
geheel f 5122. In Augustus daaraanvolgende is deze som aan Verhulst
uitbetaald. Zoo was dan eindelijk deze treurige kwestie uit de wergild.
De in Januari of Februari 1681 boven den grafkelder geplaatste marmeren tombe 33) toont ons den admiraal, in eenigszins gedwongen houding
gestrekt liggend, in het harnas, den commandostaf in de rechterhand, de
linkerhand op de -borst, het hoofd steunend op een kanon ; ter rechter- en
ter linkerzijde ziet men tritons blazend op groote zeeschelpen ; daarboven
een zeeslag in bas-relief, waarboven dan de twee genoemde engeltj es een
scheepskroon vasthouden. Hoog boven deze voorstelling staan de wa.penschilden van de Vereenigde Provincien en van Holland, door vier engelen
vastgehouden, waarboven eindelijk de Faam, een bazuin. blazend. Dit alles
is in wit marmer gehouwen en geflankeerd door twee rood marmeren zuilen.
Aan de architraaf is het wapen der Staten-Generaal bevestigd. Daarboyen vertoont zich, eveneens in wit marmer, het door twee leeuwen als
tenanten gehouden wapen van den admiraal, gedekt door de hertogskroon en aan weerszijden met vaandels en bladwerk gesierd. Naast het
middelstuk zijn twee groote bas-reliefs aangebracht : links een vrouwenbeeld, voorstellende de Voorzichtigheid met in de linkerhand een spiegel
(Waarheid) en om den rechterarm een slang (Beleid), rechts een gekroond
vrouwenbeeld met in de linkerhand een sleutel (Vertrouwen) en in de rechter een bazuin (Roem). Onder het beeld spreekt een Latijnsch opschriift op
zwart manner van zijn roemrijke daden en geeft de data van zijn geboorte
en dood; aan weerszijden daarvan staat op wit manner een sierlijk Latijnsch vers. Opschrift en verzen zijn het werk van den beroemden geleerde
Nicolaas Heinsius.
Het geheel vormt een veelszins merkwaardig kunstw -erk, waaraan met
Verhulst de drie genoemde beeldhouwers hebben medegewerkt, wat echter
op het geheel zelf geen' gunstigen invloed heeft gehad: men mist er den
klassieken eenvoud en de rust in, die andere werken van Verhulst kenmerken. Vooral het hoofd van den admiraal is niet zoo goed uitgevoerd als
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in het fraaie afbeeldsel van de hand van Verhulst, in gebakken klei,
blijkbaar het model, dat ons uit Verhulst's nalatenschap is bewaard gebleven 34).

Het Nederlandsche yolk herdenkt in Michiel Adriaanszoon De Ruyter
niet slechts den grooten zeeheld, den grootsten misschien van alle tij den,
in ieder geval een der grootsten, die de wereld heeft gekend, in zijn eigen
tijd en later geprezen als „immensi tremor Oceani" 35), als „schrik des
grooten Oceaens", als „Hercules der Zeeen" of wat ten dezen in den stij1
van dien tijd meer van hem gezegd is, ook, op de herdenkingsdagen van zijn
geboorte en dood, in later eeuwen tot op de ooze 36).
Ons yolk denkt echter het liefst aan hem met het van liefdevollen
eerbied getuigende woord „Bestevaer", den hem door zijn eigen zeevolk,
evenals aan Marten Harpertsz. Tromp, in zijn eigen tijd toegekenden eernaam. Want hij was niet alleen een voorbeeld, voor alle tijden, van zuivere
vaderlandsliefde, van nauwgezette plichtsbetrachting, van stipte trouw
aan de bevelen zijner lastgevers, van onbezweken moed in gevaar, van onvergelijkelijk beleid, van durf en voorzichtigheid tegelijk ; hij was niet
alleen een voortreffelijk oorlogsheld, een uitstekend krijgsman, een uitnemend zeeman, een geboren aanvoerder in den krijg. Hij was tevens een
voortreffelijk en edel mensch, op wiens karakter Been smet kleeft, op wiens
rondborstige eerlijkheid, trouwhartigheid en rechtvaardigheid alien, die
onder hem gesteld waren, van den hoogst geplaatsten admiraal tot den geringsten matrons, met vol vertrouwen konden rekenen zoogoed als op zijn
waste leiding, van wiens medegevoel voor al hun nooden zij in moeilijke
omstandigheden zeker waren, wiens eenvoud, nederigheid, vroomheid en
rondborstige eerlijkheid alien, die hem gekend hebben, volmondig prijzen,
een voorbeeldig wader, niet alleen voor zijn eigen gezin maar ook voor de
vloten, waarover hij gebood — een voortreffelijk vertegenwoordiger van
die burgerdeugden en persoonlijke eigenschappen, die de Nederlander van
alle tijden in tijdgenoot en voorzaat heeft geeerd als de hoogste, die voor
26•
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hem te bereiken zijn. Het Nederlandsche yolk is er trotsch op hem tot zijn
zonen te mogen rekenen en herdenkt hem in liefdevollen eerbied.
Intaminatis fulget honoribus.
Zijn beeld straalt ons door de eeuwen heen tegen „in smetteloozen
luister".

BRONNEN EN LITERATUUR
EN OPZICHTE VAN DE BRONNEN VOOR DE
kennis van het leven van De Ruyter, van zijn werkzaamheid als zeeman ter koopvaardij en handelaar zoowel als van die in dienst van den Staat, ook van zijn
persoon en huiselijke omgeving, zijn wij in een buitengewoon gelukkigen toestand. Dank zij vooral de aanwinst
ate : van het Rijksarchief in 1896 door aankoop van de archieven van Michiel Adriaensz. en zijn zoon Engel, benevens van stukken
uit dat van zijn schoonzoon kapitein Jan De Witte, zijn secretaris Joris Andringa, enz., die tot lien tijd door zijn nakomelingen zorgvuldig waren bewaard, bezitten wij in 248 nummers een reeks van kostbare gegevens 1), die
in uitstekenden toestand tot ons zijn gekomen. Daaronder bevinden zich niet
minder dan 3o door De Ruyter dagelijks op zijn schip bijgehouden joumalen
en een aantal deelen met copieen, door zijn secretarissen geschreven, van zijn
in- en uitgaande brieven, notulen van de door hem bijgewoonde krijgsraden
ter zee, orders, instructien, commissien, allerlei stukken van persoonlijken
aard, aanteekeningen van hem zelven en van zijn familieleden, door hem
met die familieleden gewisselde brieven, enz. — een rijke verzameling, zooals wij van slechts weinige op den voorgrond tredende persoonlijkheden uit
zijn tijd bezitten. Bovendien hebben wij in verschillende verzamelingen in
het bezit van Rijk, provincien, gemeenten en particuliere lichamen of personen een aantal lose brieven van en aan hem. Daarbij komen dan nog talrijke berichten in stukken van officieelen of officieusen aard betreffende
hem en zijn verrichtingen, in de archieven van de Staten-Generaal, van de
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Staten van Holland en Zeeland, van die der overige gewesten, den Raad van
State en de Admiraliteiten, al zijn deze laatste tengevolge van den noodlottigen brand van het ministerie van Marine ( Januari 1844) voor een groot deel
zeer onvolledig geworden, voor een deel ernstig beschadigd 2). Wij hebben
dus over gebrek aan archief-materiaal niet te klagen.
Eindelijk bezitten wij nog belangrijke gegevens in gedrukte bronnen,
vooral in de geschriften van gelijktijdige geschiedschrijvers als Van Aitzema,
De Wicquefort, Sylvius (Lambert van den Bos), Van Dompselaer enz., in de
talrijke pamfletten, verschenen naar aanleiding van de door hem bijgewoonde zeeslagen en van door hem ondernomen zeetochten, uitgegeven
onder den onmiddellijken indruk van de daarin vermelde feiten.
Onder die gelijktijdige of ongeveer gelijktijdige geschriften dient in de
eerste plaats genoemd te worden het voortreffelijke boek van Gerard
Brandt, Het Leven en Bedrijf van den heere Michiel de Ruiter (Iste ui.tgave Amsterdam 1687).
Brandt toch heeft, blijkens zijn eigen verklaring 3) en de in het De Ruyter-archief (No. 217) aanwezige lijsten van het door hem geleende materiaal,
na den dood van den admiraal een aanzienlijk deel van diens nagelaten
papieren mogen gebruiken, terwijl hij persoonlijk ook van de familie en de
vrienden eenige waardevolle inlichtingen, in het algemeen „de sekerste bescheiden, dag- en gedenkschriften en de bondigste bewijzen van oog- en
oorgetuigen heeft" kunnen verkrijgen. Hij heeft de laatste maanden van
zijn werkzaam leven aan de samenstelling van lit boek gewijd — zijn kleinzoon Joan de Haas zegt 4), dat hij alleen aan het schrijven ervan zoo dagen
Lang 14 uren per dag heeft gewerkt. Hij heeft, helaas, den druk, tij dens
welken hij in de drukproeven, vooral wat de taal betreft, nog veel heeft veranderd en beschaafd, niet ten einde kunnen brengen, daar hij te midden
daarvan op 12 October 1685 onverwachts is overleden. De druk was toen
tot op ruim de helft gevorderd ; het overige gedeelte is door zijn beide zoons
naar zijn handschrift en de reeds voorhanden drukproeven zoo goed mogelij k
afgedrukt 5
Het boek, waarvoor Brandt zich Hooft's Historien ten voorbeeld had
gekozen, is een waardig gedenkteeken geworden voor den grooten admilraal. Het beschrijft zijn leven en laden wijdloopig in eenvoudige taal, vol
bewondering voor den held. Hier en daar legt de schrijver dezen, volgens
klassiek model, kleine redevoeringen in den mond, die de stoere zeeman wel
nooit in dezen worm zal gehouden hebben. Met over het geheel groote nauwkeurigheid en een in een predikant merkwaardige kennis van zeezaken be) .
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schrijft Brandt, de tot zijn beschikking gestelde journalen trouw volgend,
De Ruyter's tochten en gevechten, tot toelichting waarvan de schrijver
gebruik maakt van in hun geheel of bij uittreksel ingevoegde rapporten,
brieven, vlootlijsten, instructies, gesloten overeenkomsten en verdragen,
mededeelingen, gesprekken enz. ; van de gegevens ook, die hij bij de geschiedschrijvers van zijn tijd vond, en de berichten, die de omgeving van
den admiraal hem verschafte. Met onpartijdigheid heeft hij licht en schaduw over zijn tafereel verdeeld, vaderlandsche gezindheid verbindend met
liefde voor zijn onderwerp. Zijn werk is zoo gegroeid tot een vaderlandsch
leesboek, dat voor geslacht na geslacht, geliefde volkslectuur is gewordene) ,
weinige boeken uit de 17de eeuw hebben zooveel lezers gehad, weinige dat
ook in zoo hooge mate verdiend.
Het boek is dan ook tot diep in de igde eeuw herhaaldelijk herdrukt,
tot in de 2oste door uittreksels, verkortingen en bloemlezingen, naar de
behoeften van de opeenvolgende tijden, onder ons yolk gebracht. Het heeft
niet minder dan acht volledige ongewijzigde drukken beleefd. De eerste,
fraai van druk, de persen van Blaeu's drukkerij waardig en met voortreffelijk uitgevoerde platen versierd, is van 1687, voor gezamenlijke rekening in
een zwaar foliodeel van 1065 bladzijden 7) met uitvoerig register uitgegeven
door de Amsterdamsche uitgevers Wolfgang, Waesberge, Boom, Van Someren en Goethals. De tweede druk (Amsterdam, 1691) is uitgegeven bij dezelfde firma's behalve Wolfgang; de derde (Amsterdam, 1701) wederom bij
dezelfden, nu ook behalve Van Someren ; de vierde (Amsterdam, 1732) 8) bij
dezelfden ; de vijfde, op den titel als vierde aangegeven (Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, 1746), bij de firma's Van Gerrevink en Erve
Ratelband, Beman en Boucquet ; een zesde bij de firma Allart (Amsterdam,
1794) . Deze laatste uitgaven zijn ook alle in folio, maar de druk en de platen
zijn minder goed. Bovendien verscheen van 1794-1797 to Delft nog een
uitgave in 5 deelen, bezorgd door E. M. d'Engelbronner ; en een, eveneens in
5 deelen, bezorgd door H. J. Spijker (Dordrecht, 1835-1837) . Een Duitsche
vertaling (Amsterdam, 1687 folio) en een Fransche (Amsterdam, 1698, folio)
volgden naar den eersten druk.
Verkortingen van Brandt gaven o. a. de Levensbeschrijvingen van
meest Nederlandsche mannen en vrouwen, toegeschreven aan Simon Styl
(Amsterdam en Harlingen, 1776), enz. Voornamelijk aan Brandt ontleende
Engelberts Gerrits (Amsterdam, 1823) zijn Leven en Daden van M. A. de
Ruyter in „gesprekken tusschen een wader en zijne kinderen", evenals C.
Rogge in zijn Levensbeschrijvingen voor jonge lieden. Bloemlezingen uit
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Brandt zijn : J. ten Brink (Arnhem, 1864) en G. Kalff (Amsterdam, 1967),
met belangrijke inleidingen.
In hoofdzaak aan Brandt ontleend zijn ook : de uitvoerige en voor dien
tijd goede levensbeschrijving door Belinfante (2 dl., groot 8°, 's-Gravenhage 1842-1848, 2de druk 1852) en de populaire levensbeschrijvingen
van F. M. Looman (Amsterdam, 186o, herdrukt Amsterdam, 1861-1862),
benevens die van Scheurleer ('s-Gravenhage, 1907) en Te Winkel (Amsterdam, 1908), de korte van Penning (Rotterdam, 1908) ; G. Grinnell Milne,
Life of lieut. adm. De Ruyter (London, 1896), zooals de schrijver zelf
zegt : „not the work of an expert in naval warfare but as a simple story of
the life of a very great man," een "popular life", ontstaan uit een eerie
van lezingen voor "the working men of Sydenham". Aan Brandt en Milne
ontleende Gavotti zijn Michele de Ruyter (Roma, 1910).
Onafhankelijk van Brandt is in de eerste plaats de reeds in 1676, dus
voor de komst van het lijk in het vaderland 9), geschreven en afgedru.kte
levensbeschrijving in Leeven en daden der Doorluchtighste zeehelden en
ontdeckers van Landen deser eeuwen, door V. D. B. (Lambertus van den.
Bos), rector to Dordrecht en voortzetter van Aitzema, die, zooals hij da:nkbaar erkent, veel ontleende aan de welwillende mededeelingen van Ds. Somer, De Ruyter's schoonzoon "), en verder gebruik maakte van pamfletten
en gepubliceerde „autentycke stucken". Het is een levendig verhaal, blijkbaar ten deele de grondslag van de korte, anonieme Engelsche biografie,
aitgegeven door Dorman Newman (London, 1677) : The life of M. A. De
Ruyter, admiral of Holland, volgens Brandt") „een ruwe schets van (De
Ruyter's) leven en bedrijf, eenige waarheit met onwaarheit vermengt begrypende".
Dit zeldzame boekje, ten onrechte sours toegeschreven aan den u.itgever-boekhandelaar, die het liet drukken, is "faithfully collected" uit
"relations of his own mouth" (bij Van den Bos gevonden) en "authentick
testimonies of witnesses and records" (van Engelsche herkomst). Het is
natuurlijk zeer Engelsch gekleurd en laat b.v. den tocht naar Chattam
geheel onvermeld, hoewel het wel degelijk spreekt van de verdere ondernemingen van De Ruyter in dat jaar ! Maar het geeft enkele merkwaardige
bijzonderheden en uitvoerige mededeelingen over de geleverde zeeslagen
en de maatregelen ter verdediging van Engeland's zeekust tegen De
Ruyter's bedreiging daarvan in 1666 en 1667. Het is overigens vol lof
voor den grooten zeeheld, vooral aan het slot, waarin hij „in fine" De
Ruyter beschrijft als "so good a man, so devout and pious a Christian,
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so stout a Soldier, so wise, expert and successfull a General ; and so
faithfull, trusty and honest a Lover of his Country, that he deserves
justly to be recommended to Posterity as an ornament of his age, the
darling of the Seas and the delight and honour of his Country." Prof.
Geyl te Londen verschafte mij de gelegenheid om het te raadplegen uit
de London Library, St. James' Square, n° 18519•
Eigenaardig is het geval met het boekje La vie et les actions memorables de l'Amiral De Ruyter (2 dl. klein octavo bij H. en Th. Boom (Amsterdam, 1677), welks inleiding onmogelijk van dat jaar kan zijn, want er wordt
melding in gemaakt van de eerst in 1681 in de Nieuwe kerk geplaatste
graftombe (blz. 3). Het is een goed geschreven werkje, misschien van de
hand van Barthelemy Pielat 12), uitgeweken Waalsch predikant, wiens
wader, die denzelfden naam droeg, de medicus („docteur") Pielat, zelf bekend als auteur, de verzen op De Ruyter achter de voorrede maakte. Het is
grootendeels vertaling van Van den Bos maar maakt ook gebruik van andere
gedrukte stukken. Brandt heeft het denkelijk wel gekend, want het is uitgegeven bij een zijner eigen uitgevers, Hendrik en Th. Boom. De toespeling in de
voorrede op de „longs volumes", waarin „d'autres" over De Ruyter hebben
gehandeld, zou anders, eerder dan op Van den Bos 13), juist op Brandt kunnen
slaan ; maar dan zou het op den titel aangegeven drukjaar 1677 een drukfout
(bijvoorbeeld voor 1687) moeten zijn, wat niet zeer waarschijnlijk mag heeten.
Voorts bezitten wij nog over De Ruyter 14) een groot aantal redevoeringen, in het bijzonder lofredenen, korte levensbeschrijvingen, gedichten,
kleine en groote tijdschriftartikelen, vooral bij gelegenheid van herdenkingsdagen geschreven.
In het groote werk van J. C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, vooral in dl. I en II, in Elias' voortreffelijke Schetsen
(nu 4 dl., 's-Gravenhage, 1916 vlg.) en in andere beschrijvingen van de geschiedenis onzer zeezaken neemt De Ruyter natuurlijk een aanzienlijke
plaats in. Ook in de werken van Engelsche, Fransche en Duitsche schrijvers
over de geschiedenis van het zeewezen der 17de eeuw, in Pepys' beroemd
Diary enz. in de biografieen van Engelsche en Fransche zeehelden uit De
Ruyter's tijd zijn belangrijke mededeelingen over hem te vinden.
Behalve over Prins Willem I is waarschijnlijk over geen Nederlander
in binnen- en buitenland zooveel geschreven als over dezen zeeheld.

B I JLAGEN
I
PAS VOOR DE RUYTER (zie blz. 44)
14 Jan. 1644
ALLEN DENGHENEN, DIE DESE ONSE TEGENwoordige lettren sullen sien ofte hooren
lesen, Wy, Bailiu, Burgemeesters, Schepenen ende Raet der stadt Vlissinge, oirconden ende certificeeren by desen voor de gerechte waerheyt eenen ygelyck, dient behooren sal, dat MICHIEL
ADRIAENS DE RUYTER, onsen inwoonende poorter, is eygenaer ende meester, naest Godt, van
seker schip genaempt DEN SALAMANDER, groot omtrent 200 lasten, Waeromme wy, Bailliu,
Burgemeesters, Schepenen ende Raet voornoemt int faveur van onsen voorn. poorter ende om rechts
willen seer ernstelyck versoecken ende requireren aan alle CONINGEN, PRINCEN, HERTOGEN,
GRAVEN, Gouverneurs, Capiteynen ende Luyden van Oorloge te lande ende ter zee, haeren stadthouders ende substituyten ende elck van henlieder bysonder, dat sy den voorn. onsen poorter met
synnen voorsz. schepe mitsgaders syne metghesellen, schipsvolck ende bootsluyden met haerlieder
vrachten ende goederen ofte coopmanschappen laten doen ghedoogen alomme sekerlyck ende vryelyck vaeren, keeren, handelen ende frequenteren omme bunne trafficquen ende affairen te doen,
daer het onsen voorn. poorter goet, oirbaer duncken ende believen sal, sonder hunlieder gedaen te
worden eenich hinder, beletz ofte empeschement, maer hunlieder doen alle hulpe ende bystant des
versocht. Gelyckerwys syluyden soude begeeren hen ofte haere ondersaten by ons gedaen en voorgestaen werde, den weicken wy van onsent wegen alle goede jonste, vruntscap ende behulpsaem.heyt
seer gewillich syn bereyt te doen ende bewysen. IN kennisse der waerheyt hebben wy, Bailliu, Burgemeesters, Schepenen ende Raet voorn. tsegel ter zaecken der voorn. stadt Vlissinge hyer onder aen
uyt gehangen op den 14 Januari 1644.
Perkament met uithangend papieren zegel, op de
pliek geteekend:
ALTENA.
(Ms. Rijksarchief, Archief De Ruyter, No. 176).

II (zie blz. 52)
A. KOOPMANSBRIEF VAN DE RUYTER AAN CRAPHAM 1
28 Februari 1646

)

Op de Barbadeus anno 1646 den 28 Feb' .
Eersaeme goede vryent Crapham. Naer hertelycke groetenisse soo weet, als dat Ick met de
gouverneur Bel ende met Mr. Bozy ende syn consel van de gouverneur syn gheacordeert voor de
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verlossynge van Tommes Bosse' 2) voor de somme van hacht duysent a toeback ende dat te betalen
met den eersten. Daer om versoecke Ick Ul. alle devoort te doen soo veel in te vorderen als gy cont
ende soo eenyche schepen van myn Reders hyer quaem, ghelyeff daer in te schepen en my sal vryenschap geschyede. Voorts so is de gouverneur Bel my schuldych voor twee oxoffden fras 3) ende twee
alf oxofden wyn ses en vychtich U Indygo ofte soeveel toeback als in Reden bestaet. Voort, goede
vryent Crapham, gelyeft Ul. devoort te doen, want de gouvemeur Bel heeft my belooft Ul. in alles behulpelick te syn. Daerom gelyeft het beste te doen ende my sal groote vryentschap geschyede ende
wat Ul. daerin doen sal, in alles syn geconsenteert en was onderteyckent by my
MACHYEL ADRYAENSEN DE RUITER
Ul. goede vrijent.
1) Boven staat : Copye van den bryef aen Crapham op de rede van Barbadeus.
2) Blykbaar een in Barbarije door De Ruyter losgekochte slag.
3) ?
Achter in ms. C. (Journaal reizen 1644-7).
(Rijksarchief, Archief De Ruyter, No. 172).
B. REKENYNGE VAN MYN GOET OP DE REYSE NAER SYNTE KERSTOFFEL. ANNO 1645
(6 Maart 1646)
Copye van de memory geschreve aen Adryaen Jacobsen ende Jasper •Dolon 1), waernaer sy haer
sullen reguleren. Voorerste soo weyniych te borgen als mogelyck is ende oock geen vleys te verkopen
sonder wyn ofte brandewyn. Voorts ofte eenighe scheppen van onse meesters quaem, Cornelis
Kyen 2) ofte yemant anders, behoren te informeren van alles dat gepasseert is en wanneer sy eenych
goet aen lant doen, soo levert haer alles de restanten over aen dyto schijper, mits aen ryssepysse van
haer hant te nemen. Ende doet alle den toeback daerin ende comt mede naer Crystoffel ende gy
suit wel doen. Actum den 6 Maart 1646 ende was onderteekent
MACHIEL ADRYAENSSEN DE RUITER 3)
Den 6 Marte 1646. Op de rede van Maertenycke.
1) Blijkbaar handelsagenten op Martinique.
2) Zie tekst, blz. 46.
3) Daaronder nog een onleesbare handteekening.
Vindplaats als boven.
III (zie blz. 135)
BRIEF VAN DE RUYTER AAN LA LANDE
(28 Februari 1657)
Cum Ludovicus Dominus Moreau, vester loco tenens, statim mihi indicavit Dominationem vestram nominari de la Lande et ego ante aliquod annos in Oris Barbaria in portum Sancti Crucis cum
uno Domino de la Lande, equito Militensi, summam contraxerim amicitiam, tum videlicet quando
ipsius Domini frater per paucas septimanas ante ab Anglis fuisset captus et ipse Dominus de la Lande
in portu supra dicto navem Mercatoriam Anglicam capiebat, quam ego tribus florenorum minibus ab
eodem redimebam ipseque Dominus de la Lande paulo post in patriam cogitans redire etiam ab
Anglis intercipiebatur, quare si Vestra Dominatio eadem sit persona, eum enixe peto et rogo, ut
me in navi nostra visitare dignetur, ut amicitiam et honorem tunc temporis receptum, simili benevolentia referre possim, quo facto me semper obligatum inveniet, qui manebo Dominationi vestre
addictissimus Famulus, signat
MICHIEL DE RUYTER
In navi nostro 28 Febr. 1657.
27
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Adres bovenop :
Perillustri generoso Domino
Domino de la Lande, equiti militensi et capitaneo.
In Mari.
Secr. Res. Holl. I, blz. 459.
Iv (zie blz. 137)
DE RUYTER AAN DE STATEN VAN HOLLAND

12 April 1657.

Ed. Mogende Heeren,
Alsoo niet en twijffele of to UEd:Mo: sullen al voor lange wel hebben verstaen, hoe dat ick op den
28en febr: lestleeden omtrent Corsica hebbe twee france oorloochschepen verovert, sal UED :MO : met
het verhael desselfs niet langer ophouden ende alsoo t'enemael nodich gedacht hebbe beijde de Capiteijnen ende luijtenants van de veroverde france schepen ter judicature van haer Ho :Mo : ende Ed :
Mo : Heeren ter Admiraliteijt tot Amsterdam over te senden, ende tegenwoordicg den eene, sijnde geweest Commandr. van beijde dese schepen, genaemt Cap. la Lande, Ridder van Malta, hier bij mijn
ben hebbende, den anderen noch sijnde op de prijs leggende in de Baij van Gibraltar, soo heeft den.
voorn. Capiteijn mijn seer hartgrondigh versocht hem doch op het spoedkhste met de eerste gelegenheijt te willen oversenden, doch alsoo hier tegenwoordich niet een oorloogschip, op Amsterdam willende, is leggende, soo hebbe geresolveert de vrijmoedicheijt te nemen van de selfde Cap. la Lande te
embarqueren op het slants schip Zeelant, daer Cap. op is de heer Frans Mangelaer, om met de selfde
nae ons vaderlant te vertrecken, hem medegevende beijde haere Commission ende andere pampieren bij
haer bevonden, deweicke pampieren versoecke met den eerste aen haer Ed :MO : op Amsterdam gelieve te senden, versoeckende verders dat UED :MO : den voorn. Cap. la Lande gelieve soo lange in
haere bewaring te houden, totdat de ED :Mo : Heeren van Amsterdam UED :MO : sullen haer welgevallen daerover hebben verwittigt. De reeckeninge van de verteerde kostpenningen ende andere
onkosten, die aen de voorn. Cap. sullen worden gedaen, sullen aende ED:MO : Heeren van Amsterdam
gelieven over te senden. Vermeen vandaeg tegens de middagh met vijff van onse schepen van oorloge
van hier nae de reede van Sale te verseijlen, om de ordre, mijn van haer Ho : ende Ed :Mo : mede gegeven, aldaer nae alle mogelijckheijt te voltrecken. Wat hier verder nieus is, sullen UED:MO: uij t het
mondelingh relaes van den Heer Cap. Frans Mangelaer gelieven te verstaen, waeraen mij gedraege.
Hopende de almogende mijn voortaen breder gelegentheijt te sullen geven om het vaederlant eenige
grooter dienst te sullen konnen doen, waermede afkortende : en bevele haere Ed :MO : naer toewensching
van een voorspoedige ende lanckdurende regeringe inde bescherminge des alderhoochsten, die de
selfde in een goede gesontheijt gelieve te bewaeren.
Actum in slants schip Amsterdam, desen 12den April ao. 1657, in de baij van Cadix, gereet sijnde
om onder zeijl te gaen. Blyvende altoos
ED:MO: Heeren
UED:MO : dienstschuldigen
Dienaer
MICHIEL ADR. RUYTER.
(Ms. Scheepvaartmuseum Amsterdam.)
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V (zie blz. 176)
Ordre ende seijnen te observeren (bij de) Vloot soo wanneer bij
dage ofte nachte eenige Engelse Koningse scheepen women te ontmoeten.
22 October 1661
1.
Eerstelijck oft bij den anderen mochten comen te ontmoeten bij dagh, soo sullen de Engelse
Koningse scheepen haer kruijsseij11 in top hijssen, de schooten opgegijt, ende op de stengh gebrast,
laetende hetselve soo een half glas leggen.
2.
De Staten scheepen sullen haer groote blinde laten hangen rode gijtouwen, een half glas lang,
ende sail de lijwaertse een schoot te loeffwaert uijtschieten, waerop de loefwaerse met twee schooten
in de lij uit sail antwoorden, om malcandren te kennen.
3.
Ende oft gebeurde dat den andren bij nacht ontmoeten, 'soo sal bij den eersten geroopen worden:
vanwaer t'schip, daerop den andren sall antwoorden ENGHELANDT, daerop de eerste weder sail
antwoorden PROSPER, ende ofte de Engelse eerst roepen : vanwaer t'schip, sullen de onse antwoorden : HOLLANDT, waerop de Engelse weer sullen antwoorden : PROSPER, op welck poijnt wel gelet
dient te worden.
4.

Ende oft gebeurde, dat wij malcandren in de nacht ontmoeten (ende den andren versproocken
hebbende ofte niet) soo sullen die Engelse twee vueren booven den andren stellen, daer die best cunnen gesien worden, t'sij voor ofte achter, booven de ordinaris vueren die alreeds gevoert worden, en
sullen bij de onse van gelijcke twee vueren nevens den andren gestelt worden, daer mense best sien
can, om den andren soo te cennen.
Actum in s'lands schip De Liefde omtrent Mallaga,
den 22 October 1661.
MICHIEL ADR. RUYTER.
(Ms. Scheepvaartmuseum Amsterdam.)

AANTEEKENINGEN
EERSTE HOOFDSTUK
1) Oorkbk. van Holland en Zeeland, I, 168,
437 ; II, 117, 853; Suppl. daarop van de Fremery,
163. — Ook Vlisseghem, Vlissinghe, Vlissinghen.
De naam is misschien afgeleid van het Zeeuwsche
woord „vlis", volgens Verheyen van Citters (ms.
brief 1801 aan Lambrechtse, Prov. Bibl. Middelburg) ruigte op een schor. Maar waarschijnlijker is
de afleiding uit den mansnaam Vlisse. — Oud-Vlissingen had in 1264 een versterkt „steenhuis", behoorend aan Wisse van Koudekerke, dat deze toen
in leen opdroeg aan gravin Aleid van AvesnesHenegouwen, tante van graaf Floris V. Het oude
dorp komt het eerst voor in 1220 ; de kerk was
afhankelijk van die te Souburg (Oorkdbk. II, 213),
hare moederkerk ; daar of wel te Nieuw-Vlissingen stond in 1271 een gasthuis („hospitale"). —
Een ander dorp van dien naam ligt in Vlaanderen,
tusschen Oostende en Brugge.
2) Verheyen van Citters, 1.1.
3) Ibid. en Oorkdbk. II, 853, waar gesproken
wordt (1293) van de „nieuwe insate" (inlaagdijk,
versterkende binnendijk, vgl. Beekman, Dijk- en.
Waterschapsrecht i. v. Inlaag) tusschen Dijkshoeck (Dishoek) en Vlissingen, dus wel achter
een ouderen, toen bedreigden zeedijk.
4) Van Mieris, Charterboek, II, blz. 381 (1326).
5) Ibid., biz. 156 vlg.
6) Ms. Beschrijving van Vlissingen, begin
I 7de eeuw (Prov. Bibl. Middelburg), blz. 83.
De schutterij omvatte er 12 vendels, dus ongeveer 1500 weerbare mannen, wat schijnt te
wijzen op een bevolking van omstreeks 6000
personen.
7) Zie vooral het bekende huis Het Schaapje

(Nieuwstraat 40), ten onrechte soms aangezien
voor De Ruyter's geboortehuis.
8) Vgl. het uit de Wielingen-kwestie thans overbekende vonnis van het Mechelsche hof (1504)
over de rechten van Vlaanderen op de Schelde
(Kluit, Hist. Crit. Cod. Diplom., blz. 1081). Voor
het volgende de kaart (circa 1640) uit Blaeu's
Stedenatlas, eerste uitgave.
9) Ms. Beschrijving van Vlissingen, blz. 8. Vgl.
oude topographie der stad bij Winkelman, Geschiedk. Plaatsbeschrijving van Vi. (1873), blz.
12 ylg.
10)Tekst bij de kaart van den Bourg. Tijd (blz.
26) en van 1555 (blz. 30), in den nieuwen Historischen Atlas van Nederland. Voor den vroegeren
tijd Beekman in den tekst bij de kaart aldaar van
1300 (Zeeland, blz. 12 vlg.).
11)Kaart no. 406 (Rijksarchief Middelburg,
Catal. van Kaarten) van 1609, waarop ms. a anteekeningen van den maker. Zie kaart no. 1 bij
Winkelman. Ook de nummers 400 (van 1491 ?),
403, 405 (Rijksarchief).
12‘) 9 Jan. en 16 Dec. 1619 sloeg de zee een gat
van zes vaam diep aan de zuidzijde ; in 1623, op
19 Januari 1624 en 8 Maart 1625 had men te
klagen over zware dijkvallen aan de zuidzijde ; op
2 December 1627 drong het zeewater opnieuw de
stad binnen. Ms. Beschrijving, blz. 35.
13)Tegenw. Staat van Zeeland, II, blz. 111.
14)Ter plaatse van den tegenwoordigen zeeboulevard, bij het standbeeld van De Ruyter.
15)Tegenw. Staat,1.1., II, blz. 100 ; door Philips
van Bourgondie, heer van Veere, of door diens
opvolger, heer Adolf (na 1504).

AANTEEKENINGEN
16)Ibid., blz. 101 ; kaarten als boven, nos. 400,
403 (1572), 405 (1608), 406 (1609), 407 (1612), in
het Rijksarchief te Middelburg.
17)Een steen wijst nog de plaats aan, waar dit
voorval plaats had.
18)Tegenw. Staat van Zeeland, I, blz. 98.
19)Zij is in September 1911 door brand geheel
vernield maar daarna ongeveer in den ouden
staat weder opgebouwd.
20)Tegenw. Staat, II, blz. 121.
31) Het is door het bombardement van 1809
vernield. Het tegenwoordige stadhuis is een statige 17de eeuwsche patricierswoning. Vgl. over
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al deze gebouwen : Winkelman, blz. 49 vig.
22)Zie de plannen der stad op bovengenoemde
kaarten en de opgaven in den Tegenw. Staat. Vgl.
ook over deze gebouwen : Winkelman, 1.1.
23)Vgl. de kaarten No. 400 en 403 vlg. (Rijksarchief Middelburg).
24)Vgl. kaart no. 407, het plan der stad „zooals die bevonden is te leggen in de maanden Juny
en July 1612."
25)Winkelman, biz. 32.
26)Vgl. over een en ander : Tegenw. Staat, 1.1.,
blz. 127 vig. en Boxhorn-Reigersbergh, I, blz.
195 vlg.

TWEEDE HOOFDSTUK
1) Wij weten van zijn afkomst en van de lotgevallen van zijn vader en moeder iets uit het
verhaal bij Brandt, blz. 3 vlg. Deze had die berichten van De Ruyter's vrouw en kinderen zelf. Verdere gegevens bij Dommisse, Michiel Adriaansz.
de Ruyter en zijn naaste familie (Vlissingen 1907).
De Ruyter's eigen familie-aanteekeningen, na
1656 overgenomen en voortgezet door zijn dochter Cornelia (Aanw. Rijksarch. 1896, XCV, no.
233). Deze laatste verzameling wordt hier verder
aangehaald als Archief De Ruyter.
2)Vgl. het hier volgende verhaal, waaruit blijkt,
dat Adriaan tijdens deze gebeurtenis nog in de
wieg lag, dus hoogstens een jaar oud was. Adriaan
trouwde 13 Jan. 1598. De Ruyter zelf noemt in de
bovengenoemde aanteekeningen de eerste vrouw
van zijn vader „Aeghtie Jans" uit Vlissingen.
3) Zij trouwde in 1622 met den „varenden
man" Abraham Barthelmeusz. en stierf 17 Dec.
1668 te Vlissingen (Dommisse, blz. 5). Cornelia
noemt haar : „moy Matie, vaders zuster."
4) Een kleinzoon noemt haar later deftig Alida
De Ruyter.
5) De sterfdag van zijn vader is blijkens De
Ruyter's aanteekening 20 Oct. 1629, die zijner
moeder 24 April 1649.
6) Brandt, blz. 5. Dezen datum noemt ook de
kleinzoon in zijn „Kort Vertoogh" (Archief De
Ruyter, no. 237).
7) Dommisse, blz. 18 en De Ruyter's eigen aanteekeningen 1.1.
8) Vgl. Dommisse, biz. 1, 6, 54.
9) Dommisse, passim.

10)Brandt, biz. 4.
11)Dommisse, blz. 4.
12)Dommisse, blz. 15 vlg., 52 vlg., waar hij
aantoont, dat de laat 18de eeuwsche overlevering, die tijdens Bellamy het door dezen geestdriftig bezongen „geboortehuis" van De Ruyter
aan of bij het Groote Hoofd plaatste, niet betrouwbaar is. Dit huis, waar zijn vader echter misschien later in 1611 of 1612 gewoond heeft, is
door de Fransche militaire overheid in 1812 afgebroken ter wile van de nieuwe versterking. Dat in
de jacobsstraat is niet met eenige zekerheid aan
te wijzen, zelfs niet de plaats, waar het eertijds
moet hebben gestaan. De vernieling van het stedelijk archief door het bombardement van 1809
is ook hieraan schuld.
13)Brandt, blz. 5 vlg.
14)Winkelman, blz. 185.
15)Brandt, blz. 6.
16)Zie Hoofdstuk I.
17)Vgl. ms. Beschryving van Vlissingen, bovengenoemd, die dezen intocht uitvoerig beschrij ft.
18)Brandt, blz. 6.
19)Vgl. Blok, in Nederl. Zeewezen, 1907, blz.
170.
20)Bij Dommisse, blz. 5 vlg. De genoemde zustens en broeders worden vermeld in De Ruyter's
eigen aanteekeningen : Jan, geb. 20 Mei 1611,
Willem, geb. 2 Jan. 1616 (misschien gestorven
in Aug. 1677) en Cornelis, geb. 1 Sept. 1619. Het
is merkwaardig, dat De Ruyter in zijn genealogische aanteekeningen van geen van die broeders
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vender melding maakt, evenmin als Cornelia na
hem. Lucretia, geb. 19 Maart 1602, gest. 1679,
Neeltje, geb. 12 Maart 1606, Grietje, geb. 5 Juni
1609, Tanneke, geb. 5 Juli 1613, Lysbet, geb. 22
Maart 1621. Omtrent de broeders zij hier aangeteekend, dat volgens familie-overlevering een
hunner vader was van Michiel Ruyter, die
± 1660 in de Purmer woonde op een den
admiraal toebehoorende boerderij. Deze Michiel
is de stamvader der familie Ruyter, in de 19de
eeuw te Wormerveer gevestigd, waaruit mijne
moeder stamde. Een der broeders kwam omstreeks 1640 om bij een storm in de West. Zie
tekst, blz. 56.
21)Brandt, blz. 6.
22)Aanteekeningen van den kleinzoon in diens
”Kort Vertoogh" (Archief De Ruyter, no. 237)
23)Vgl. Groot Nederl. Woordbk. i. v. Bootsman, Hoogbootsman, Schieman en de daar aangehaalde werken. Verder het mij door den heer
't Hooft aangewezen werk Der geofnete Seehafen
(Hamburg, 1702), S. 158, waarin de functie
nauwkeurig beschreven wordt. Vgl. het anonieme
Engelsche Life van 1677, p. 12, waarover zie de
Bronnen hiervoor, blz. 414. Dit zou dan geweest
moeten zijn tusschen ± 1625 en 1632, maar in de
stukken en familieberichten en bij Brandt, die
het Life kende (blz. 989, noot), wordt van zoo
iets nergens melding gemaakt, wel later van
zeereizen naar Dublin. De Engelsche schrijver
schrijft aan die werkzaamheid De Ruyter's
kennis van Engelsch, wiskunde, boekhouden en
handelszaken toe. Het is waar, dat wij uit die
jaren overigens zoo goed als niets van De Ruyter
weten. Mogelijk is de zaak dus wel, maar men
dient in het oog te houden, dat het opklimmen
tot den rang van stuurman (1633) ook wel eenige
jaren tusschen 1622 en 1632 zal vereischt hebben.
24)De Jonge, blz. 321.
25)Zoo heet hij telkens in de stukken bij Dommisse, blz. 23.
26)In zijn oudste journaal (Archief De Ruyter,
no. 170). Voorin op het schutblad een curieuse
aanteekening : „Desen boeck (hoert toe) Machgyel
Adriaensoon, dye desen boeck vyndt, (h)eer hy
verloren is, dye sal sterven (h)eer hy syeck is."
Dit is niet anders dan een ook in onzen tijd niet
ongewone kinderlijke verwensching.
27)Men herinnere zich, dat de schrijfwijze der
namen in dien tijd, toen men nog geen of
geboorte- of bevolkingsregisters had, zeer afwisselde. Ook De Ruyter zelf heeft zijn naam ook la-

ter in officieele stukken op allerlei manieren gespeld of laten spellen : Ruyter, De Ruyter, Ruiter,
De Ruiter (zoo wordt de naam geschreven bij
Brandt). Ook zijn voornaam Michiel schrijft hijzelf volgens Zeeuwsche uitspraak aa.nvankelijk
Machghyel, enz. Zijn dochter Cornelia, die de vermelde aanteekeningen van haar vader heeft
overgeschreven, noemt haar g r o o t v a d e r reeds
„De Ruyter" maar dat is wel een uitvindsel van.
haarzelve. Op te merken valt nog, dat de admiraal, als hij in zijn journalen en brieven van zijn
zoon Engel spreekt, dien altijd „De Ruyter"
noemt. De kleinzoon van Michiel noemt reeds
zijn overgrootmoeder: Alida de Ruyter, misschien weder om de deftigheid zij ne ar afkomst
te doen uitkomen, nu de familie zoo h .00g gestegen was. .
28)Brandt, blz. 4.
28 ) Brandt, blz. 4. Het bij Brandt vermelde
Deensche verhaal van zijn afkomst uit zeker „oud
en zeer edel geslacht Reuther", in Scandinavia
(en Duitschland) veel voorkomend en waaruit
ook Tromp en Koert Adelaer zouden stammen, is
blijkbaar ontstaan uit den wensch om aan die beroemde zeehelden, in tegenspraak met de feiten,
aanzienlijke voorvaders te schenken.
30)Dommisse, blz. 24. Het kind heette niet
Alida, zooals Brandt meldt (blz. 7), maar Aelke
of (H)eiltje. Dit laatste is wel het op zijn Zeeuwsch
uitgesproken Aaltje. De Ruyter noemt dit vroeg
gestorven kind ook Aelken, geb. 14 Dec. 1631.
Zij stierf 18 Jan. 1632.
31)Dommisse, blz. 27. Zij was de dochter van
Engel Ewoutsz. en toen 29 jaar, blijkens de geneal.
aanteekeningen. Deze noemen 1 Juli als datum
van het huwelijk.
32)Dat van 1635 noemt hij „joordenael", later
noemt hij die stukken „jordynalen", veel later
eerst „journalen".
33)Ik teekende aan: „(h)etmaal voor etmaal,
(h)ergo voor ergo, (h)anker voor anker, (h)oostelyk voor oostelijk, (H)abram voor Abram,
(H)eyngelschen voor Engelschen, (h)eyland voor
eiland, (h)ys voor ijs, amburgers voor Hamburgers,
onden voor honden, ase voor hase, aven voor
haven, enz. Verder schrijft hij b.v. cappeteyn voor kapitein, passygyers voor passagiers,
moey weer voor mooi weer, vergaten voor fregatten, messelen voor metselen, saloepe voor sloep
(chaloupe), vys voor visch, pryckelen voor perikelen, enz., alles terug te brengen tot een „schrijven
zooals hij sprak".
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DERDE HOOFDSTUK
1) Muller, Noordsche Compagnie, blz. 71 vig.,
134.
2) Ibid. blz. 79.
2) Ibid. blz. 82.
4) Archief De Ruyter, no. 171. Daaruit een en
ander bij Van Asbeck, in Nederl. Zeewezen, 1907,
blz. 114 vlg.
5) Muller, blz. 103 vlg.
6) „Saloupen", noemt De Ruyter ze ; het is een
blijkbaar aan de Basken ontleend woord.
7) Walvischbedrijf op Jan Mayen eiland op de
schilderij van C. de Man (1639) in het Rijksmusewn te Amsterdam, no. 1515a. Vgl. ook Muller,
1.1. en De Balbian Verster, Eigen Haard 1912,
blz. 292 vig. Verder de aardige beschrijving der
walvischvangst bij Meister Johan Dietz, uitg.
Ebenhausen (Munster, 1905), S. 123 ff., mij door
den heer Warnsinck aangewezen.
8) Muller, blz. 112.
9) Dit blijkt uit het bekende pamflet : „ Journael of to waerachtige Beschryvinge van het gene
Datter voorghevallen is op het Eylandt Mauritius
In Groenlandt" (Knuttel, Catal. van Pamfletten,
no. 4345 en 4346). Vgl. Muller, blz. 195. Op het
journaal van De Ruyter zelf staat dan ook, met een
andere hand, „Reyse naar Groenlandt of Mauritius." Brandt zoekt dit eiland (blz. 7) ten onrechte in „het Oostersche gedeelte van het eiland
Magellanica bij de straat van Le Maire" en is hier
ook overigens zeer onnauwkeurig, al heeft hij het
journaal zelf, blijkens de lijst van door hem gebruikte stukken,wel degelijk in handen gehad. In
die Zuid-Amerikaansche streken vischte men toen
nog niet naar walvisschen. De naam Mauritius
komt op de kaarten niet voor. Vgl. Muller, blz.
134 en Zorgdrager-Morsbach, blz. 182: „Mauritius
anders Jan Mayen eiland ;" De Balbian Verster in
Eigen Haard, 1912, 1.1.
10)
) Vgl. Muller, blz. 110, 150.

11)Aant. achter zijn journael van de reis (Archief De Ruyter, no. 171).
12)Het eiland was rijk aan beren. In 1628
schoot men er 28 (Muller, blz. 118).
13)Kaart bij Zorgdrager-Morsbach, Groenl.
Visscherij (Amst. 1720), tegenover blz. 78, waar
een uitvoerige beschrijving van het eiland.
14)Muller, blz. 150.
15)Te onderscheiden van de z.g. potvisschen,
die soms tot in de Noordzee en in de Golf van
Biscaye kwamen.
16)Vgl. de plaat naar de boven vermelde schilderij in het Rijksmuseum.
17)Zorgdrager-Morsbach, blz. 173.
18)Zie het pamflet van noot 9.
19)Muller, blz. 121.
20)Vgl. Muller, blz. 122.
21)Aiken, die in deze streken plegen te leven.
22)Aan de zuidwestkust van Jan Mayen.
23)Dommisse, blz. 27.
24)Vgl. over deze kruisers : De Jonge, Zeewezen, I, blz. 262 vlg. ; Elias, Schetsen uit de Geschiedenis van het Zeewezen, I, blz. 121.
25)De later bekende zeeheld, toen, evenals
Cornelis Evertsen, De Liefde en andere later beroemde zeehelden, reeds in dienst der Zeeuwsche
Admiraliteit.
26)Een schip, dat op vijandelijk gebied handelt
zonder daartoe tegen betaling „licent" te hebben
verkregen.
27)Dommisse, blz. 28. Geneal. aant. van De
Ruyter, als voren.
28)Ibid., blz. 30.Aant.van De Ruyter, als voren.
22 ) Ibid., blz.29. Aant.van De Ruyter, als voren.
20) Hij wordt „inwonende poorter" genoemd in
zijn door de stadsregeering verstrekten pas van
14 Jan. 1644 (Archief De Ruyter, no. 176).
Bijlage I.
31) Archief De Ruyter, no. 183.

VIERDE HOOFDSTUK
1) Archief De Ruyter, no. 171.
2) Op 22 Febr. „passeert" hij de „Lyre", den
Equator.
3) Sterk bewogen water met korte, spitse golven, die den indruk van een branding maken.

4) Watjen, Das Holl. Kolonialreich in Brasilien, S. 305.
5) De Kaap-Verdische eilanden.
6) Duitsche mijlen van 15 in een graad (1 mij1
gelijk ruim 7,4 K.M.).
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7) Een braspenning is twee en een halve groot,
1 pond 30 grooten. Hij geeft dus 1/12 of 81/2 %,
zeker niet te veel.
8) Ook nu vernemen wij niet, waaruit die bestond.
9) Zij betaalden voor den overtocht 8 pd., 6
sch., 8 st. per persoon.
10)Naar Terre Neuve (Newfoundland) ter
vischvangst uit.
11)Het journaal is niet afgemaakt noch onderteekend.
12)Gemerkt B., in Archief De Ruyter, no. 1, blz.
80. Ook in dit journaal bevinden zich aanteekeningen, ditmaal over medegenomen vrachten en
goederen; voor eigen rekening in de retourlading
onder meer 16 rollen „toeback", samen 1176 pond,
en „noch een sack katoen voor mijn, weecht 330
pd." ; verder copieen van een paar koopmansbrieven, in de Antillen geschreven. Zie Bijlage II.
13)Hij heeft dus vroeger Dublin bezocht. Zie
Hoofdstuk II, noot 23, hiervoor.
14)Aan het begin van dit journaal noemt hij
zich De Ruyter, in de onderteekening weder
Ruyter. Vgl. noot 27 bij Hoofdstuk II.
15)De Jonge, I, 378 vlg. Gysels heet ook wel
„Artus" en schrijft zich „Aerts", blijkbaar verkorting van Aernout, onder welken naam hij in
verschillende officieele stukken voorkomt.
16)Op koopvaardschepen heet de gezagvoerder in dezen tijd „schipper", op oorlogsschepen
„kapitein". De „schipper" is op deze laatsten
onder den kapitein, als hoofd der bemanning, belast met de technische leiding van het schip ; de
kapitein is in de eerste plaats het militaire
hoofd, de bevelhebber van het schip. De bewoordingen in de commissie : „bequaemheyt ende
ervarenheyt", moet men echter niet al te letterlijk
opvatten, want het origineele stuk blijkt een formulier te zijn, waarin later zijn naam is ingevuld.
Brandt (blz. 9) hecht daaraan te veel.
17)Hier vinden wij in de onderteekening van
den eed : „Machgyel Adriaense de Ruyter", evenals in zijn commissie geschreven staat. Vgl. De
Jonge, I, blz. 379, noot 2.
18)Archief De Ruyter, no. 174; Brandt, blz. 9.
19)Brandt, blz. 10.

20)
) De Jonge, I, blz. 379, noot 2. Vgl. De Ruyter's journaal op 20 Juli.
3') Resolutieboek der voyagie nae Portugal
1641 (No. 980, Archief Staten-Generaal, Admiraliteiten).
22)Vgl. De Jonge, I, 297 vlg. De Engelschen
noemen hem rear-admiral, de Franschen contreamiral.
23)Archief De Ruyter, no. 175.
24)In den brief (21 Juni) van Frederik Hendrik
noemt deze hem ook nog schipper : De Hullu, Archieven der Admiraliteitscolleges ('s-Gravenhage
1924), blz. 260, no. 2699.
25)Zij had zelfs het bevel over de geheele vloot
aan een Zeeuw willen opgedragen zien. V,g1. over
deze jaloezie : Elias, Schetsen, II, blz. 9 vlg.
26)De Hullu, 11. blz. 250, no. 2463, dd. 18 Mei
en 26 Juni 1641. De huurprijs was 390 gulden
per maand voor de ongeveer 4 maanden, waarop
de duur der expeditie geschat was.
27)Gysels' Resolutieboek, Archief St. Gen.,
dd. 22 Aug. 1641.
28)Archief De Ruyter, no. 1; De Jonge, blz.
379 vlg., waar uit het journaal van Gysels., zelven
geput wordt (Archief Staten-Generaal, A,dmiraliteiten, No. 982).
29)De Jonge, 1.1.
30)Brief van Ruyter aan de Zeeuwsche Admiraliteit, dd. 16 September, met een bijvoegiing van
den 18den (Dommisse, blz. 74).
31)Aardige mededeelingen omtrent Portugal
en de Portugeezen in het algemeen, ook omtrent
het hof, Lissabon en andere steden en versterkingen in Gysels' journaal en in zijn meer uitgewerkt „Verbael" (1.1. no. 981).
32)De heftige passage is later in het journaal
uitgeschrapt. Het in den tekst gedane verhaal is
samengesteld uit de journalen van Gysels en De
Ruyter, die overeenkomen in hunne beschrijving
van den slag, benevens uit de papieren van overste Van Asbeck en mededeelingen van overste
Warnsinck, die den slag eerlang uitvoerig denkt
te behandelen. Vgl. verder Spaansche, Portugeesche en Fransche bronnen, o. a. Gazette de
France van Aug. tot Oct. 1641 en 1642, en vooral
Fernandez Duro, t. IV, p. 272 vlg.
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VIJFDE HOOFDSTUK
1) Journaal C., Archief De Ruyter, no. 172,
eerste bladzijden.
2) Wij weten dit uit zijn „pas". Zie Bijlage I.
8 ) Journaal C., als boven. Uit deze en de volgende journalen uittreksels bij De Castries, Sources inedites de l'histoire du Maroc, S. Pays-Bas,
V, p. 575 suiv.
4) Een ander deel is op te maken uit het later
noemen van verhandelde goederen.
5) Vgl. Von Hellwald, Voyage d'Adrien Matham au Maroc ('s-Gravenhage, 1866), p. 50
suiv. en de brieven en aanteekeningen bij De Castries, Sources inedites, Pays-Bas, IV; p. 500,
suiv., 584 suiv. met vele platen. De merkwaardige reis van Adriaan Matham is van 1640/1. Deze
schilder was op het schip van Liedekercke en teekende havens, gebouwen en personen af. De teekeningen zijn bewaard in het ms., vroeger van
prins Eugenius van Savoye, thans in de Staatsbibl. te Weenen.
6) De Castries, 1.1., V, p. 578.
7) Hollandsche, ongeveer gelijk f 5, ofwel
Moorsche, die veel minder waarde hadden. Hij
noemt de laatste in zijn journaal een paar malen.
8) El Ka'id, d.i. bevelhebber, gouverneur, van
het omliggende district voor den Keizer van Marocco. Vgl. Von Hellwald, 1.1. p. 58, 60, waar hij
„Alkayre" genoemd wordt.
9) Een enkele maal in het journaal ook „Santo"
genoemd, de Spaansche vertaling van Maraboet.
Vgl. Von Hellwald, p. 68, suiv. ; De Vries, Handelingen en Geschiedenissen (Amsterdam 1684),
blz. 68. Hij is in de eerste plaats het machtige
geestelijke hoofd in het district. Vgl. over hem : De
Castries, 1.1., S. France, III, p. 361.
10)Von Heliwald, 1.1. p. 60.
11)Aangenaam, beleefd, geschikt, fatsoenlijk.
Daar hij ook „tolk" genoemd wordt; is hier niet te
denken aan een „wali" (gouverneur van een provincie) ; de naam „kapitein" wijst misschien op
zekeren militairen rang. Over hem ook Matham,
bij Von Heliwald, 1.1., p. 71. Massa is eigenlijk een
stamnaam; de dorpen van dien stam lagen langs
de gelijknamige rivier verspreid: De Castries, V,
p. 581.
12)Uitvoeriger over den Sant bij De Vries,
CurieuseAanmerkingen, I, blz.105 en over zijn omgeving : Matham, bij Von Hellwald,1.1., p. 67 suiv.
18) Vgl. over deze zelfde slaven : Von Heliwald,
p. 69 suiv. en De Castries (Pays-Bas, V, passim).

14)Witvisch, kleine visch.
15)Met de eigenlijke Turken stond men op goeden voet, beter dan met de Algerijnsche zeeroovers. Vgl. De Castries, 1.1., V, p. 591. Het verhaal
van het verlies van zijn schip in een storm bij
Salee, door De Castries aan het slot van deze reis
gesteld (ib. p. 594, noot 1), kan niet toen hebben
plaats gehad, want hij vaart nog jaren met hetzelfde schip. Er staat ook niets van in het journaal! Het verhaal bij Brandt, blz. 19, waarnaar
De Castries verwijst, zal op een misverstand moeten berusten, want ook op den laatsten tocht met
de Salamander in 1650/1 is niets van dien aard
voorgevallen. Of heeft De Ruyter in plaats van
het verloren schip later een nieuw van denzelfden naam gehad ?
16)Het slot van het journaal ontbreekt ; 3 Aug.
is de laatste datum; dan is hij voor Duinkerken.
17)Journaal C., als boven.
18)Ibid.
19)Ibid.
20)Deze broeders worden ook vermeld in de
Voyage. Vgl. De Castries, 1.1., V, p. 616. Over het
handelsmonopolie van den Sant vgl. De Castries,
1.1. France, III, p. 361.
21)Aan het slot van C. staan de kopieen van
die handelsbrieven. Zie Bijlage II.
22)Archief De Ruyter; no. 173.
23)Brandt, blz. 15.
24)• Het slot, met de gewone dankbetuiging aan
God voor de behouden terugkomst, ontbreekt.
Overigens valt op te merken, dat hij zich in de
onderteekening van die journalen nu „Michiel
(niet langer Machghyel) Adryaensen Ruyter"
teekent.
25)In denzelfden bundel in het Archief De
Ruyter, achter het journaal van deze reis.
26)Brandt, blz. 18.
27)Dict. of Nat. Biography, i. v. Ayscue. Deze
kwam van dien tocht naar de Antillen eind Mei
1652 terug met een aantal bij het begin van den
juist uitgebroken eersten Engelschen oorlog buitgemaakte Staatsche koopvaarders.
28)Misschien echter is hier te verstaan zijn
eigen „memoriaal", waarin hij zijn ondervindingen op zeevaartgebied opteekende, en niet eenig
boek over de stuurmanskunst.
29)Gardiner, History of the Protectorate, I, p.
352 en II, p. 76.
30)Aan twee ankers vastleggen, voor en achter.
27*
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31)Hij ondertrouwde immers met zijn derde
vrouw op 23 Dec. 1651 (Dommisse, blz. 45).
32)Archief De Ruyter, no. 190. Deze aanteekeningen zijn niet van zijn hand. Vgl. ook dergelijke in no. 237 en Brandt, blz. 15 vig.
33)Brandt, blz. 16. Zie Hoofdstuk II, noot 23.
34)Misschien waren dit en het volgende voorval
vermeld in de ons ontbrekende deelen van de
journalen van 1646 en heeft De Ruyter zelf, „uit
zedigheid", zegt Brandt, blz. 20, bladzijden emit
gescheurd. Inderdaad zijn er eenige bladzijden
uitgescheurd uit deze journalen.
35)Dommisse, blz. 40.
36)Ibid. 2 Mei1649. Hij kreeg, blij kens de geneal.
Aanteekeningen van De Ruyter zelf, den naam
van zijn moeders vader. De „vrienden" hadden den
naam Michiel gewild en de zaak veroorzaakte
groote „moyte". Een ander kind was 18 Sept.
1647 blijkbaar bij of kort na de geboorte overleden en begraven (Dommisse, blz. 39).
37)Dommisse, blz. 43. Vgl. de Aanteekeningen van De Ruyter. Haar broeder heette Evert
van Gelder en werd later een bekend kapitein
ter zee.
38)Ibid. blz. 45/7. De Aanteekeningen zeggen
8 Januari; de bij Dommisse genoemde datum is
ontleend niet aan een origineel ms. maar aan aanteekeningen daaruit uit de 18de eeuw.
39)Rescontres, in Archief De Ruyter, no. 190,
slot.
40)Brandt, blz. 20.
41)Legger van gebouwde en ongebouwde eigen
dommen in de stad Vlissingen 1610-1808 (Rijksarchief Middelburg), fol. 21, vermeld bij Lasonder,
Inventaris rechterlijke archieven der Zeeuwsche

eilanden, no. 751. „Pieter de Canter" verkocht
volgens dezen legger een huis, vermeld in het register D, fol. 133, aan „Michiel de Ruyter" (register X, fol. 65). Deze verkocht het later weder (nog
voor zijn vertrek naar Amsterdam, voorjaar 1655)
aan Pieter de Rou (register L, fol. 232) ; deze aan
Lambrecht Lambrechtse, med. docit. Helaas zijn
de registers, waarnaar deze legger verwijst, met
vele andere Vlissingsche archivalia bij den brand
van het stadhuis verloren gegaan. Het huis in
de Lange Nieuwstraat, no. 29, met zijn 17de
eeuwschen gevel toont van binnen veel, wat aan
den toestand in de 17de eeuw herirmert, met name
de oude trap, de betegeling in den gang, achter de lambrizeering aanwezig, en de keuken. Het
huis heeft aan het Groenewoud (no. 21) een achteruitgang met een merkwaardigen zandsteenen
boog boven de deur, waarop middenin het jaartal
1614, dat natuurlijk niets met De Ruyter to maken kan hebben ; aan de uiteinden van dien boog
links een mannenkop, die eenige gelijkenis met
den admiraal toont, rechts een vrouwenkop. De
voorgevel is van boven nog zuiver 17de eeuwsch
evenals de omlijsting van de deur. Op 5 Maart
1651 bezat hij dit huis in de Lange Nieuwstraat,
dat hij toen verbond voor het aan zijn kinderen
uit zijn tweede huwelijk komende kapitaal (Archief De Ruyter, ms. in no. 189).
De overlevering noemt als zijn woonhuis nog
een ander huis, gelegen in de Lange Zelke, waar
blijkens mededeeling van den heer Meerkamp
van Embden, rijksarchivaris in Zeeland, ook
familieleden van Michiel, o. a. Jan en Cornelis
(zijn broeders ?), hebben gewoond.

ZESDE HOOFDSTUK
1) Vgl. Edmundson, Anglo-Dutch Rivalry
(Oxford 1911) en verdere literatuur bij Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, III, blz.
36 vig. ; Gardiner, Commonwealth and Protectorate (1649-56) ; Cambridge Modem History, IV,
p. 459 ff. Vgl. voor dit hoofdstuk vooral Cambridge Modern History, 1.1., Elias, Schetsen, I en
II, passim, en Colenbrander, Zeeoorlogen, dl. I.
2) Elias, Schetsen, III, blz. 1 vlg. ; Letters en
Papers relating to the first dutch war, II, p. 1
ff., p. 14/5 (zilvervioot).

) Elias, III, blz. 16.
4) Een directie heetten sedert 1631 de in de
meeste zeesteden opgerichte colleges tot uitrusting van oorlogsschepen, dienend tot aanvulling
van de uitrustingen der Admiraliteitscolleges.
Vgl. De Jonge, I, biz. 255 vig.
5) Zie boven.
6) Brandt, blz. 23.
7) Brandt, 1.1.
8) Brandt, blz. 23.
9) Elias, III, blz. 17, noot 4. Het origineel in
8
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Archief De Ruyter, no. 174. Vgl. Letters and Papers, II, no. 265, p. 27.
10)Ib., biz. 18.
11)„ Jordenael", beginnend 9 Aug. (Archief De
Ruyter, no. 2). Hij noemt zich daar „den cornmandeur De Ruyter". Zie verder de verhalen van
den tocht bij Brandt, De Jonge, Ballhausen en
Elias, de berichten bij Colenbrander, Zeeoorlogen,
I, en de Engelsche bronnen, met name Letters and
Papers relating to the first dutch war, I, p. 322 ff.
12)Ballhausen, I, S. 315 ff., welk compilatiewerk echter niet altijd vertrouwbaar is.
13)Elias, III, blz. 19.
14)Ibid.
16) Ten minste toen nog.
16)Vgl. echter het oordeel van Laughton in
Nat. Biogr., i. v. Ayscue, p. 299, en de daar genoemde bronnen, waaruit hij opmaakt, dat de
vioten "may be considered to have been equal".
Vgl. echter Papers and Letters, II, p. 4 ff., in het
bijzonder p. 6, waar staat, dat Ayscue was "in
advantage of numbers", zelfs van 4 tot 3 ; vgl.
ook Cambridge Modern History, IV, p. 472.
17)Ayscue beweerde hetzelfde door de
Staatsche vloot te hebben gedaan. De Ruyter
meende ten onrechte, dat de Engelschen 2 schepen hadden verloren en dat 800 man aan hun
zijde daarbij verdronken waren. Over hun werkelijk verlies : Letters and Papers, II, p. 120. Ofschoon Laughton 1.1. vermeldt, dat "both claimed
and have continued to claim the victory which, so
far as the immediate contest was concerned, belonged to neither", geeft hij toe, dat "undoubtedly
the advantage rested with De Ruyter", daar deze
zijn konvooi had gered en zijn tocht kon voortzetten. Ook het Parlement was blijkbaar van de
laatste meening, want het schorste, na onderzoek, Ayscue en ontsloeg hem daarna. Bij een en
ander valt — en dit geldt ook voor het vervolg
— in het oog te houden, dat het in een zeesiag
zoowel als in een veldslag meestal ondoenlijk is,
het verloop van den slag geheel juist te beschrijven, omdat de meeste berichtgevers gewoonlijk
slechts een deel van den slag hebben kunnen
waamemen.
18)Een dikwijls door De Ruyter gebruikte
zeemansierm, nog sours gebruikt voor „met veel
schade."
19)Brandt, blz. 28 ; De R.'s verslag aan de
Zeeuwsche Admiraliteit : Letters and Papers,
H, p. 142 ff.
20)Scheurleer, Onze mannen ter Zee, I, biz.
161, 175.
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21)Brandt, biz. 29, maakt hiervan in navolging van Tacitus en Hooft een fraaie rede, zooals
de eenvoudige zeeman niet zal hebben gehouden.
Voor het vervolg : Letters and Papers, II, p. 9
en het rapport van Penn, ibid., p. 238 ff. ; Zeeoorlogen, I, blz. 21.
22)Hij woonde in 1656 op een fraai landhuis in
Surrey en imam, na in den Deensch-Zweedschen
oorlog de Zweden te hebben geholpen, eerst in
den Tweeden Engelschen Oorlog weder voorgoed
in dienst (Laughton, 1.1.).
23)Elias, III, blz. 39 vig.
24)De With aan de Staten-Generaal (Letters
and Papers, II, p. 255).
25)Waarschijnlijk is dit getal echter te hoog
geschat (ibid., p. 218). Over De Ruyter's raad
tegenover de Engelsche overmacht : Zeeoorlogen,
I, blz. 30.
26)Elias, III, blz. 74 vig.
27)Letters and Papers, II, p. 219. De verhalen
omtrent den slag in Letters and Papers, II, p.
268 ff. De Ruyter's journaal, aldaar p. 293 ff.
Over de With's houding, ib. p. 330; De With's
journaal, ibid., p. 356. Vgl. ook Cambridge Modern History, IV, p. 473.
28)Brandt, blz. 33, geeft hier weder een fraaie
rede ten beste.
29)Brandt, blz. 34. Over de ontvangst door de
Zeeuwsche Staten : Notulen Zeeland, dd. 18 October 1652.
30)Res. Staten-Generaal, 16 November 1652.
Vgl. Elias, III, blz. 86.
31)Pamflet Bibi. Thys., no. 6167. Vgl. no. 6250.
33 ) Res. Staten-Generaal, dd. 28 November.
33)Elias, Schetsen, IV, biz. 11 vlg. ; Letters
and Papers, III, p. 2 ff., 11 ff.
34)Elias, 1.1., blz. 17.
38) Ibid., blz. 37, noot 3.
36)Ibid., biz. 44 vig.
37)Archief De Ruyter, no. 2. Vertaling in Letters and Papers, III, p. 248 ff.
38)Even later in dit journaal noemt hij dezen
„(h)amyrael Trom."
39)Elias, 1.1. biz. 47.
40)Brandt, blz. 35.
41)Ibid. blz. 84.
4$) Zeeoorlogen, I, blz. 31 vig. ; Elias, IV, blz.
49 vig.
43 ) Letters and Papers, III, p. 6 ff. ; vgl. Letters and Papers, III, p. 7 ff. ; Laughton i.v. Blake, in Nat. Biogr. — Monck had. tusschen 1630
en 1638 onder Frederik Hendrik gediend in het
regiment van Vere (Corbett, Monck, p. 10 ff.).
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Het was zijn eerste zeegevecht, maar hij had tevoren ook deel genomen aan den tocht tegen La
Rochelle ( 1 625) .
44)Het is niet waarschijnlijk, dat Tromp toen
werkelijk den bezem in den mast gevoerd beef t.
Het eenige bericht daarover staat in een Engelsch
blad van 9 Maart daaraanvolgende (vgl. Laughton, in Nat. Biogr. i. v. Blake). De zaak wordt ook
thans nog in Engelsche matrozenliederen vermeld : "for I've a broom at the mast" (mededeeling van den heer Warnsinck) is het refrein
van een ervan. Vgl. Letters and Papers, III, p. 9
en IV, p. 174. Het Engelsche Life of De Ruyter
(London, 1677) gebruikt den term ook (blz. 19) :
„Tromp preparing the broom to sweep the sees"
(1652).
45)Letters and Papers III, p. 154 ff. ; IV, p. 1,
5. Vgl. de in dat deel opgenomen stukken.
46)De Ruyter zegt „St. Andries," zooals toen
St. Albans Head heette. Over de algeheele reorganisatie der Engelsche vloot : Letters and Papers, III, p. 267 ff.; Cambridge Modem History,
IV, p. 475; Elias, IV, blz. 77 vlg.
47)Dit bericht in het Journaal neemt den twijfel bij De Jonge, I, blz. 448 weg; vgl. Letters and
Papers, IV, p. 80; Laughton, in Nat. Biogr. i. v.
Blake ; Elias, IV, 11.
48)Rotterdams Zeepraetjen (Bibl. Thys., no.
6249) blz. 22.
49)Vgl. de stukken in Letters and Papers, IV,
p. 78 ff.
50)Ibid., 1.1., met de daarbij behoorende,
stukken. Vgl. Elias, IV, 1.1.
51)Res. Holland, i. d.
52)General. Aanteekeningen De Ruyter als
boven. Later deftiger Margaretha geheeten.
53)Dommisse, 1.1. blz. 46.
54)Journaal, Archief De Ruyter, no. 3; Elias,
IV, blz. 210, 218.
55)Letters and Papers, IV, p. 207 ff. met de
daar aangehaalde stukken.
56)Met de kapiteins Van Oven als vice-commandeur en Mark Hartman als schout-bij-nacht.
Friesland was ditmaal niet door een vlagofficier
vertegenwoordigd ; De Ruyter was erbij opge-

nomen, omdat hij voorloopig met het eskader
van De With belast was.
57)Letters and Papers, V, p. 1 ff. met bijbehoorende stukken. De Engelschen noemen den
slag dien van de Gabbard-banken, de banken
oost van Harwich. Aitzema geeft het verhaal
van den slag naar Tromp's uitvoerig verslag.
58)Elias, 1.1.
59)Brandt, blz. 51.
60)) ,,
Waarachtig schryven" van den 15den
October 1652 (Knuttel, Catalogus, no. 7195).
61)Over de voorbereiding van onze vloot vgl.
Letters and Papers, IV, p. 199 ff. Over den toestand, waarin zij zich ten slotte beyond : ibid. V.
p. 152 ff.
62)Letters and Papers, V, p. 147 ff. Over het
getal zijner schepen : ibid. p. 163.
68) Journaal 1 Aug.-10 Oct., Archief De Ruyter, no. 3.
64)Letters and Papers, V, p. 164 ff.
65)Ibid. p. 167 ff. ; Cambridge Modern History, IV, p. 476 ; Gumble, Life of Monck, p. 62 ff.;
Corbett, Monck, p. 91.
66)Pamflet Catalogus Knuttel, no. 7408.
67)Scheurleer, Onze Mannen ter Zee, I, blz.
179, 184.
68)Notulen Zeeland, i. d.
69)Journaal van den tocht (Archief :De Ruyter, no. 3).
70)Ibid.
71)Ballhausen, S. 676.
72)Brandt, blz. 62.
73)Brandt, blz. 64.
74)Res. Holland en Staten-Generaal, i. d.
75)Res. Holland, i. d.
76)Brandt, blz. 67.
77)Brandt, 1.1. Het origineel in Archief De
Ruyter, no. 174.
78)Notulen Zeeland, i. d.
79)De Jonge, I, blz. 530.
) Zie mijn Geschiedenis van het Nederland80)
sche Volk, III', blz. 49 vlg.
81)Ibid., blz. 59 vlg.
82)Res. Staten-Generaal, i. d.
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ZEVENDE HOOFDSTUK
1) Fruin, Staatsinstellingen, blz. 192, 203 vlg.
2) Wagenaar, Amsterdam, II, blz. 80 vlg. ;
Zeeoorlogen, uitg. Colenbrander, II, blz. 7 vlg.
3) Wagenaar, 1.1. blz. 78.
4) Geneal. Aanteekeningen in Archief De
Ruyter, No. 233.
5) Res. Holland, 7 Aug. 1655.
6) Aanteekeningen als boven.
7) Ibid. Zijn dochter Cornelia trouwde in 1659
met den gewezen fiscaal zijner vloot, Johan De
Witte, van het Nieuwe Waalseiland uit (Mededeeling wijien Dr. Breen). Dit geschiedde 4
Maart. Onder de daarbij tegenwoordige „speelnooten" noemt Cornelia „neef Adriaan Lampsins", een neef van haar man (Aanteekeningen
als boven). Met dit huwelijk trad zij dus in aanzienlijke Zeeuwsche verwantschap.
8) Brugmans, in Amstelodamum, 1908, blz. 97
vlg., die de overdreven voorstelling van Brandt,
biz. 77, recht zet.
9) Mr. Veder in Amstelodamum, 1908, blz. 95.
Het is van binnen thans zeer verbouwd en verhaspeld maar de oude indeeling schijnt met behulp van den inventaris (Bijdr. en Meded. Hist.
Gen., dl. 49, 1928) wel terug te vinden.
10)Archief De Ruyter, no. 189.
11x)jT ournaal, Archief De Ruyter, blz. 81, no. 4.
Gewisselde brieven betreffende deze reis in dezelfde verzameling, No. 27. Het Huis te Swieten was
blijkbaar gedoopt naar burgemeester Bickers'
buitenplaats bij Leiden (De Balbian Verster, in
Verslag Scheepvaartmuseum, IX, 1925, blz. 61,
noot 2).
12)Brandt, blz. 72 vlgg. ; vgl. over deze moeilijkheden : De Castries 1.1., Pays-Bas, V, p. 287
suiv., 383 suiv.
13)Vgl. Aitzema, III, blz. 730 vlg. ; De Jonge,
Zeewezen, I, blz. 534 vlg.
14)J ournaal, in Archief De Ruyter, no. 5. Brieyen en uittreksels bij De Castries, 1.1., V, p. 444
suiv. De „Tijdverdrijf" heette blijkbaar naar het
buiten van dien naam van burgemeester Cornelis Witsen (De Balbian Verster, 1.1.).
15)Tedder, The Navy of the Restoration, p.
72 ff.
16)Brandt, blz. 77.
17)6 Jan. 1656 stierf op zijn schip aan een kogelwond, opgeloopen bij een gevecht met een
Turkschen roover, zijn kapitein en aangetrouwde
neef Jan van Gelder, die te Alicante „in een

schoonen tuyn" werd begraven (Aanteekeningen
als boven).
18)Brandt, blz. 95/6.
19)Scheurleer, Onze Mannen ter Zee, II, p. 2,
uit De Lange, Batavise Romeyn (Amst. 1661).
20)Journaal (Archief De Ruyter, blz. 81, no.
7) ; brieven betreffende dezen tocht in no. 29;
Brandt, biz. 97 vlgg.
21)Journaal (Archief De Ruyter, no. 8) met
brieven aldaar, no. 30 ; Brandt blz. 103 vlg.
22)27 Januari werd besloten om „in alleriji"
nog 3 a 4 schepen tot zijn versterkinguit te rusten
(Res. Holland i. d.).
23)Brandt, 1.1.
24)Brandt, blz. 105 ; Res. Holland, 13 Januari
1657.
25)Brandt, blz. 106.
26)Voor de toenmalige opvattingen aangaande zulke zaken vgl. De Groot, De Jure belli ac
pacis, III, cap. I, p. 478, 488, 493 (ed. Van Vollenhoven en Molhuysen).
27)God& Moisbergen, Frankrijk en de Republiek, blz. 155 vig. ; vgl. over deze geheele zaak
ook Van Malsen, Vederwolken, blz. 62 vlg.
28)Zie boven, biz. 134 vlg.
29)Secr. Res. Holland, I, blz. 458/9. Zie Bijlage
III. De Ruyter zelf was blijkbaar de Fransche taal
niet voldoende machtig om er een brief in te
schrijven. Maar dit Latijn is ook raar!
30)Zie tekst, blz. 122.
31)Res. Holland, 21 Juli 1657.
32)Hier eindigt het journaal, verwijzend naar
een vervolg in een tweede cahier, dat niet meer
voorhanden is, zoodat het brievenboek (Archief,
no. 30) te hulp moet komen. Brandt, blz. 127 vlg.,
heeft het vervolg gekend. Vgl. ook Kronyk Hist.
Gen. Jaarg. XXV, blz. 710 vlg., waar De Ruyter's brief van 28 Juni.
33)Res. Holland i. d.
34)De voornaamste stukken daarover zijn te
vinden in de Secr. Res. Holland I, blz. 453 vig.
en bij Godee Molsbergen 1.1. Over de houding
van Boreel vgl. Van Malsen, 1.1. ; De la Ronciere, Histoire de la Marine francaise, V, p. 218
suiv.
35)Ms. Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
36)Brandt, blz. 135. Kronyk Hist. Gen. Jaarg.
XIV, blz. 308 vlg.
37)Journaal (Archief De Ruyter, no. 9). Hij
noemt hem daar „Eyngel." Vgl. verder Brandt,
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blz. 142 en vlg., de brieven in Archief De Ruyter,
no. 31.
38 ) her is bedoeld zijn stiefzoon, de tienjarige

Jan van Gelder; niet Engel, die blijkens de woorden in het joumaal met zijn moeder en zuster
aan Den Helder aan land is gezet.

ACHTSTE HOOFDSTUK
1) R. Manley, The History of the late Warres in
Denmark (London 1670), p. 33 ff., geschreven in
opdracht van koning Karel II. Roger Manley was
1646 als Jong royalist uit Engeland gevlucht,
kwam in dienst bij den in 1649 in Den Haag vermoorden gezant Dorislaw, werd daarna luitenant
in het Staatsche leger, waarbij hij in 1653 Maastricht in garnizoen te was (Res. Staten-Generaal,
8 Mei 1659). Hij nam als hopman (1656) deel aan
de expeditie naar Danzig, werd na 1660 hopman
in een Engelsch regiment in het Staatsche leger
(Nat. Biogr. i. v.) en speelde ook een rol als agent
van Downing bij het begin van den Tweeden
Engelschen Oorlog. Vgl. Japikse, Brieven aan
De Witt, I, 294, 298 ; II, 192 vlg.
2) Tedder, The Navy of the Restoration, p. 7.
3) Vgl. over een en ander : Aitzema, Saeken van
Staet en Oorlog, dl. IV, Bk. 38 en 39 passim. Uit
Ten Raa en De Bas, Staatsche Leger, V, blz. 91,
blijkt, dat er ten slotte 3240 man onder Killigrew
zijn ingescheept. Vgl. ook Brandt, blz. 157 vlg. ;
L'Honore Naber in Gids, 1908, I, blz. 62 vlg.
Zie vooral Manley, die zelf aan de onderhandelingen deelnam en menig gevecht bijwoonde.
Over de moeite bij het verkrijgen der bemanning
vgl. bij hem, p. 76. Zie ook Kirchhoff, Seemacht in
der Ostsee (Kiel 1907), S. 57 en Anderson, Naval
wars in the Baltic (London, 1910, p. 91 ff.)
4) Ballhausen, S. 707.
5) Brandt, blz. 150/3.
6) Ballhausen, I, S. 769.
7) Over dezen tocht : Journaal, no. 10 en 11 (Archief De Ruyter) ; Journaal van Obdam, uitg.
Grove, in Werken Hist. Gen. (Amsterdam 1907) ;
Manley, 1.1.
8) Brieven (Archief De Ruyter, no. 32) ; Manley, p. 76 ; Res. Staten-Generaal, 24, 29 April, 2
en 8 Mei 1659.
9) Ten Raa en De Bas, Het Staatsche Leger, V,
blz. 92.
10)Brieven, No. 32, fol. 3; Manley p. 76.
11)Maarten Tromp, de burgerzoon, had nooit
anders dan „Uwe Edelheid" geheeten.

12)Brandt, blz.161 vlg. Over Mountagu's zending : Harris, Life of Mountagu, I, p. 12311. ; Tadder p. 8 ff.
13)Staatsche Leger, II, blz. 94.
14)Aitzema, IV, blz. 381.
15)Manley, p. 70.
16)Wicquefort, II, p. 578.
17)Brandt, blz. 169.
18)Manley, biz. 79 ; Anderson, p. 93, waar
evenwel de verhouding tusschen de vloten van
Obdam en De Ruyter niet genoeg in bet oog
gehouden wordt. Zie ook Kirchhoff, S. 58 ff.
19)Kronyk Historisch Genootschap, V, blz. 80.
Over Mountagu's houding : Manley, p. 83 ff. ;
Harris, p. 132 ff.; Tedder, p. 10 ff.
20)Brieven (Archief De Ruyter, no. 32, fol. 40,
dd. 7 Jul*
21)Staatsche leger, blz. 94; Brandt, blz. 171.
22)Manley, p. 92.
23)Kronyk Historisch Genootschap, VI (1850),
blz. 367.
24)Brieven (Archief De Ruyter, no. 32, fol. 65).
25)Aitzema, IV, fol. 431. Deze telde blijkbaar
de Duitsche, Poolsche en Brandenburgsche hulptroepen, die onder veldmaarschalk Eberstein aan
land gingen, mede. Manley, p. 89, geeft het juiste
cijfer.
26)Bericht van den schrijver Sierks in Kronyk
Historisch Genootschap, VII, blz. 246; Aitzema,
IV, blz. 432. Vgl. ook Manley, p. 99 ff. en Sorensen, Kjobenhavns Belejring og Fyens Gjenersbring (Kjobenhavn, 1896), p. 146 vlg.
27)Sierks, 1.1. blz. 248. Vgl. over het gewaagde der ondememing: Manley, 1.1.
28)Kronyk Historisch Genootschap, XV,, blz.
128 ; Colenbrander, Zeeoorlogen, I, p. 114. Bij
Sorensen een fraaie prent van de landing, p. 159.
29)Vgl. de rapporten van de Denen en Killigrew
bij Aitzema, IV, blz. 431 vig. ; Zeeoorlogen, I,
blz. 115 vlg. ; Manley, p. 102 ff.
30)De Jonge, Zeewezen, I, blz. 586 ; Naber,1.1.,
biz. 81 ; Manley, p. 104, houdt het er blijklbaar
voor, dat de Staten hem hadden gelast te zorgen,
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dat de Zweden niet al te zeer door de Denen werden overvleugeld.
31)Manley, p. 109 ; vgl. Anderson, p. 98.
32)Van Loon, Ned. Gedenkpenningen, II,
blz. 449. Ook Evertsen ontving er een (De
Jonge, I, blz. 586). Vgl. over de belegering van
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Kopenhagen in het algemeen : Sorensen, 1.1.
33)Aitzema, fol. 547.
34)Aitzema, fol. 556/7; Wicquefort, II, p. 639
suiv. ; Manley, p. 117 ff.
36) Brandt, blz. 218.

NEGENDE HOOFDSTUK
1) Aant. van Cornelia de Witte, dd. 2 Oct. 1660
(Archief De Ruyter, no. 233).
2) Tedder, The Navy of the Restoration, p. 80.
3) Res. Staten-Generaal, 14 April 1661.
4) Voor dezen tocht zie Brandt, blz. 221 vlg. ;
Journaal De Ruyter, no. 12 ; brieven en registers
no. 47 en 48 (Archief De Ruyter). Verder Nat.
Biogr. i. v. Holmes, Mountagu en Lawson, biografieen van die vlootvoogden.
5) Kist en Moll, Kerkhistorisch archief, I, blz.
345 vlg.
6) Tedder, The Navy of the Restoration,
p. 84.
7) Zeeoorlogen, I, blz. 127.
8) Harris, Mountagu, I, p. 101/2.
9) Over dergelijken tusschenhandel vgl. ook
Kronyk Historisch Genootschap, 1850, blz. 251
vlg. ; Heeringa, Levantsche handel, II, blz. 401.
10)Heeringa, II, blz. 430.
11)Afstammeling van het oude Drentsche geslacht, dat sedert het begin der 15de eeuw in den
Gelderschen Achterhoek gevestigd was. Een adelborst of „appointe" had geen soldij en stond in
rang beneclen de luitenants ; hij werd feitelijk
opgeleid voor zee-officier. Vgl. De Jonge, I,
289 en 677 vlg. Sedert 1660 mochten er niet meer

dan 4 adelborsten op een oorlogsschip aanwezig
zijn.
12)Zie ook tekst, blz. 126.
13)Brandt, blz. 237.
14)Brandt, blz. 239.
15)Brandt, blz. 246.
16)Brandt, blz. 247.
17)Zoo noemden de Nederlanders de Moorsche
pasja's van zijn rang. Het woord kan, volgens •
mededeeling van mijn ambtgenoot Snouck Hurgronje, ontleend zijn aan het Turksche „odabashy", d.i. voorman (op een schip) van de met
de bediening van het groote zeil belaste matrozen,
ook chef van een karavansera.
18)Brandt, blz. 259.
19)In het Scheepvaartmuseum te Amsterdam
bevindt zich een belangrijke ms. seinorder van De
Ruyter, dd. 22 Oct. 1661, waarin de „ceremonien" ten opzichte derr-wederzijdsche begroeting
worden voorgeschreven, zoowel voor den dag als
voor den nacht. Zie Bijlage IV.
20)Vgl. over deze zaak vooral Res. StatenGeneraal, 30 Oct. 1662.
.
21)Journaal, i. d.
22)Staten-Generaal, i. d.

TIENDE HOOFDSTUK
1) Aitzema, V, blz. 124 vlg. Aitzema was als
resident van Hamburg, waar ook een belangrijke
handel op de Middellandsche Zee gedreven werd,
zeer bij dezen tocht geinteresseerd en drukt de
voornaamste stukken daarover af.
2) Hunne commissie bij Aitzema, IV, p. 1078.
De Mortaigne stamde uit een aanzienlij ke familie

uit het Doorniksche, die omstreeks 1580 naar het
Noorden was gekomen en waarvan leden in dienst
van het Oranjehuis aan het prinselijke hof voorkomen (Mededeeling van den heer W. J. J. C. Bijleveld te Leiden). Hij was waarschijnlijk officier
geweest en later hofmeester van Hare Hoog Mogenden geworden. Deze post belastte hem met de
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zorg voor het logies en het onderhoud van tijdelijke gezanten, hooge vorstelijke personages, enz.
en bracht hem dus in aanraking met de diplomatie (Vgl. Van Riemsdijk, De Griffie van Hunne Hoog Mogenden, blz. 40). In 1676 werd hij door
de Staten-Generaal tot hun commissaris in Zweden benoemd. Hij overleed in Den Haag Sept.
1697. Zie verderRes.Stat.-Gen.,23Maart,24April,
5 Sept., 11 Oct., 15, 27, 29 Nov. 1663, Jan. 1664.
3) 12 Juli 1662. Schorer (Schoor) woonde met
haar te Vlissingen, maar stierf er reeds 26 Mei
1663 na de geboorte zijner dochter Cornelia, bij
wier doop De Ruyter naar Vlissingen imam. Vgl.
de boven aangehaalde Geneal. Aanteekeningen
en Dommisse, blz. 30 vlg.
4) Archief De Ruyter, no. 192-194, waarvan
no. 194 het belangrijkste is. Over den tocht verder het journaal van De Ruyter zelven (ibid. no.
13-15) en dat van Meppel (Scheepvaartmuseum,
Amsterdam) ; De Ruyter's brieven en registers
(Archief de Ruyter, nos. 34, 35, 48, 49, 50, 80,
89). Het laatste nummer is de betaalsrol van het
schip, welks gansche bemanning dus bekend is.
Dan : Aitzema, IV, blz. 463, 702, 922, 925, 943—
950, 1072 vlg. ; V, blz. 124 vig., 134, 165, 177; het
scheepsjournaal van kapitein Sweets en dat van.
Meppel, die beiden den geheelen tocht medemaakten ; het eerste in het Admiraliteitsarchief
(Rijksarchief), het tweede (uitg. Amst. 1665), vgl.
pamflet Knuttel, no. 9089 vig. en 9099 vlg. Eindelijk brieven van De Mortaigne, Van der Burgh
en De Rouck in Lias Barbarije, Staten-Generaal
(no. 1707).
5) Vgl. Heeringa, Levanthandel, II, blz. 485,
501 en de verdere correspondentie van den consul Van der Burgh.
6) Later werd hij onder Van Ghent officier in
het Iporps mariniers en bewees als luitenant-kolonel van dat korps in1672 enz. belangrijke diensten.
7) Denkelijk een Van Zuylen Van Nyevelt.
8) Later zeekapitein. Hij onderscheidde zich bij
Solebay en verder in den Derden Engelschen
Oorlog.
9) Uit Den Haag afkomstig. Hij sneuvelde op
dezen tocht voor Barbados met 8 man der
equipage. Zie tekst.
10)Brandt, biz. 275 ; vgl. Archief De Ruyter,
no. 85.
11)Pepys, Diary, Juni 1663.
12)Journaal Meppel van dezen zomer.
13)Verslag Scheepvaartmuseum, 1925, blz. 55.
14)Hij mocht aan land worden begraven, wat
met alle staatsie geschiedde. Zijn lijk werd den

volgenden dag reeds door dieven of Mohammedaansche dwepers uit het graf gehaald, voor
welke lijkschennis de Algerijnsche regeering echter verontschuldiging aanbood ; hij werd toen opnieuw begraven.
15)Vgl. Japikse, Verwikkelingen tusschen de
Republiek en Engeland (Leiden 1900), blz. 346
vlg. ; State Papers Charles II, Dom. Ser. CXIV,
p. 20, 68 ; Beresford, The godfather of Downingstreet (London 1925), p. 171 ff. ; Tedder, The
Navy of the Restoration, p. 77.
jTapikse, 1.1. blz. 352.
16)
17)Pepys, Diary, passim in deze jaren.
18)Voorlezing der in de vorige vergadering genomen besluiten.
19)Het geheele plan wordt soms toegeschreven
niet aan De Witt maar aan David De Wildt, secretaris der Amsterdamsche Admiraliteit en oudere
broeder van commandeur Gideon De Wildt. Vgl.
Elias, Vroedschap van Amsterdam, i. v. en
Zeeoorlogen, I, blz. 145 vlg.
20)) T
Journaal De Ruyter, i. d. 1 Sept. Omtrent
deze strenge bevelen van geheimhouding vgl. ook
Brandt, blz. 293 vlg.
21)Vgl. voor deze ontmoeting, de laatste \roar
den oorlog : Tedder, 1.1., p. 93.
22)Van het Maleische „bitsjara" = be:spreken,
raadplegen.
23)Het verdrag bij Brandt, blz. 311; Aitzema,
IV, biz. 943 vlg.
24)
) Vgl. Calendar of State Papers, Dom. Ser.
1664 en 1665, p. 232. Pepys kon het bericht al
dadelijk niet gelooven van een man, "that was
so kind to our men at first".
25)Zie tekst, biz. 12.
26)Korte beschrijving daarvan achter Engel's
journaal. Over de opschriften op de syanietrots te
Freetown vgl. Gartenlaube, 1926, S. 216 (met
afbeelding).
27)Brandt, biz. 331 vlg.
28)Ibid., biz. 325 vlg.
29)Secr. Res. Staten-Generaal, dd. 27 Dec.
1664, vgl. Brandt.
39) Versiag Scheepvaartmuseum, 1925, biz. 53.
Vgl. Journaal De Ruyter, i. d.
31)Beresford, 1.1., p. 175. Brief van De Ruyter
uit Martinique 4 Mei 1665 (in Archief De Ruyter,
no. 36). Over de bewegingen der Engelsche vloot :
Harris, I, p. 314 ff. ; Tedder, 1.1., p. 126 ff. ; Zeeoorlogen I, biz. 250 vlg. (Narrative van Sandwich).
32)Zeeoorlogen, I, biz. 282.
33)Scheurleer, Onze Mannen ter Zee, II, blz.
75 vlg.
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34) Brieven van De Witt, uitg. Japikse, III,
blz. 100. De brief zelf is alleen bekend uit de Fransche vertaling bij Combes, Correspondance de
Jean de Witt, p. 260. Uittreksel bij Brandt,
blz. 390.
33) Vgl. De Ruyter's brieven uit dezen tijd (in
Archief De Ruyter, no. 36), met name dien van
6 Augustus.
36 ) Brieven van Johan De Witt, III, blz. 103.
$7) Totnogtoe was hij nog slechts luitenant-ad-
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miraal bij de Admiraliteit van Amsterdam geweest.
38) Verslag Scheepvaartmuseum, 1925, blz.
58. Het is eenigszins vreemd, dat zij, toch
reeds vrouw van een luitenant-admiraal, hier
slechts zoo wordt betiteld en niet „mevrouw".
32) Vgl. diens journaal i. d.
40) Daarover Zeeoorlogen, I, blz. 288/9 ; Brandt,
blz. 397.

ELFDE HOOFDSTUK
1) Vgl. overdit hoofdstuk : Edmundson, AngloDutch Rivalry; Blok, Geschiedenis van het Ned.
yolk, III3, blz. 139 vlg. ; Cambridge Modern History, V, p. 163 ff. ; Japikse, Verwikkelingen tusschen de Republiek en Engeland, 1660-1665;
id. De Witt op Zee, in Onze Eeuw, 1912, blz. 397
vig. ; Harris, Mountagu, I, p. 335 ff. ; Colenbrander, Zeeoorlogen, dl. I, blz. 178 vlg.
2) Zeeoorlogen, I, blz. 281.
3) Uitvoerig beschreven bij Tedder, 1.1., p.
131 ff.
4) Tedder, p. 35 ff. ; Tanner, in Cambridge Modern History, V, p. 163 ff.
5) Japikse, Johan de Witt, blz. 212 vig. ; De
Jonge, Zeewezen, I, blz. 705 vig. ; Zeeoorlogen, I,
blz. 283, dd. 14 Aug. : "De Witt labours night
and day to get them out," zegt Downing, de Engelsche gezant, die nog steeds in Den Haag was
gebleven.
6) De Jonge, II, blz. 37.
7) Japikse, De Witt op Zee, 1.1., blz. 405 vig. ;
Brandt, blz. 398 vig.
8) Vgl. zijn brieven, vooral van Aug. 1665
(Brieven van De Witt, uitg. Japikse, III, blz. 102
vlg.). Hij overdrijft echter wel een weinig zijn
eigen rol in dezen.
9) Wicquefort, 1.1.
10)Brandt, blz. 415 vig. Van dezen tocht is in
het Archief van De Ruyter geen journaal to vinden, wel het brievenregister, in Archief De Ruyter, no. 36.
11)Tedder, p. 139 ff. ; vgl. Sandwich's Narrative, in Zeeoorlogen, I, blz. 250 vig. ; Harris,
Mountagu, I, p. 336 ff.
12)Zijn verdediging in Zeeoorlogen, I, biz. 263
vlg. ; Harris, II, p. 3 ff.

13)Brief van De Ruyter, dd. 30 Sept. aan de
Amsterdamsche Admiraliteit.
14)Vgl. Knuttel, Pamfletten, no. 9245.
15)Gedeputeerden aan de Staten-Generaal, dd.
20 Sept.
16)Brandt, blz. 443 vig.
17)Brieven,1.1., biz. 123 ; Leupe in Nederl. Spectator, 1874, blz. 58 : de brief van dank na de terugkomst in Den Haag.
18)Brieven van De Witt, 1.1., blz. 135.
19)Vgl. de brieven van De Ruyter in Archief
De Ruyter, no. 27, en het Verbaal der Gedeputeerden zelf (Rijksarchief).
20)Vgl. over een en ander kap. De Witte's
joumaal van de reis met de Zeven Provincien
(Archief De Ruyter, no. 218).
21)Over deze blokkade vgl. de brieven van De
Ruyter in no. 37 en die van de gedeputeerden in
Brieven van Johan De Witt, 1.1.
22)Brandt, blz. 451.
23)Brieven van De Witt, 1.1., blz. 148.
24)Brandt, blz. 456.
25)Ibid., blz. 459.
26)Ibid.
27)Vgl. Aitzema, Boek XLV.
28)Pamflet Knuttel, no. 9265.
29)Journaal (Archief De Ruyter, no. 16).
30)Brieven (Archief De Ruyter, no. 37), d.d.
5 April.
31)Journaal, i.d. 25 Maart 1666.
32)Journaal, i. d. ; Brandt, blz. 567.
33)Archief De Ruyter, no. 37, i.d. 27 Mei 1666.
34)De Jonge, II, blz. 62.
35)Ibid. blz. 63.
36)Dit was de in Augustus 1665 door Tromp
vastgestelde indeeling; het is niet duidelijk,
28

434

AANTEEKENINGEN

waarom De Ruyter dit aanvankelijk door hem
goedgekeurde plan later gewijzigd heeft.
37 ) Brieven, in Archief De Ruyter, no. 37, dd.
10 Juni.
3 9 Brandt, blz. 472. De Generale Instructie
voor de verdeeling en de opstelling der vloot in
geval van ontmoeting met den vijand, d. d. 4 Juni,
ibid., blz. 474.
39)Tedder, p. 147 ff.
40)Het streed met onzen landaard.
41)Vgl. de uitvoerige verhalen van den slag bij
Gumble, Life of General Monck (London 1671),
p. 426 ff.; Skinner, Life of General Monck (London 1723), naar het verhaal der Engelsche viagofficieren, p. 428 ; Tedder, Brandt, De Jonge, De
Ruyter's journaal, no. 16 en zijn brieven (Archief
De Ruyter, no. 37) ; Zeeoorlogen, I, biz. 316 vig. ;
de pamflettenbij Knuttel, no. 9269 vig. ; Swinnas,
Engelsche, Nederlandsche en Munstersche Krakeelen (Rotterdam 1668).
42)De Guiche, Memoires, p. 239 suiv. Hij
spreekt overal van „Ruter", niet van „Ruyter".
Hij noemt Evert van Gelder uitdrukkelijk een
roweling.
48 ) Andere berichten spreken ook van 60 of
bijna 60.
44)De Guiche, Memoires, p. 253; brief van De
Ruyter aan Lampsens, in pamflet Knuttel, no.
9302.
45)Zeeoorlogen, I, blz. 377.
46)Memoires de Guiche, p. 265.
47)Tedder, 1.1., p. 167.
48)Tedder, p. 165.
49)Scheurieer, II, blz. 93.
50)Ibid., blz. 97.
51)Ibid., blz. 88 vig.
52)Ibid., blz. 92.
53)Brandt, biz. 500; vgl. De Guiche, p. 268.
54)Pepys, Diary, over de maanden Juni en
Juli; Tedder, p. 168 ff. ; Zeeoorlogen, I, blz. 267.
55)Zeeoorlogen, 1.1.
56)Brieven van Johan de Witt, uitg. Japikse,
III, blz. 185 vig.
57)Brieven Archief De Ruyter, no. 37.
58)Vgl. Elias, Schetsen, IV, blz. 64 vig.
59)Brieven aan de Staten-Generaal, dd. 6 Juli.
60)Brieven van Johan de Witt, uitg. Japikse,
III, blz. 193 vig. De houding van den raadpensionaris is niet vrij van zekere verwaandheid, die
ook overigens bij De Witt nog al eens op te merken valt.
61)De Ruyter's Archief, Journaal no. 16 en
Brieven, no. 37, passim.

62)Over den slag van dien dag : De Ruyter's
journaal; Zeeoorlogen, I, blz. 417 vig. ; Tedder, p.
172 ff. ; Gumble, p. 439 ff., enz.
63)Brandt, blz. 517/8; Van Nes, in De Ruyter's Archief, no. 96.
64)De Zweedsche matroos Svendsen geeft het
getal 4303 op (Zeeoorlogen, I, blz. 427).
65)Tedder, p. 175.
68) Vgl. De Jonge, II, blz. 132 vig., waar een
uitvoerige beschouwing over deze zaak. Ook
Brandt, blz. 525 vig. ; Zeeoorlogen, I, blz. 365 vig.
67)Brieven van De Witt, uitg. Japikse, III,
blz. 198 vlg.
68)Brieven van Johan de Witt (uitg. 1723), II,
blz. 326 en 327.
69)Aanteekeningen van Cornelia de Ruyter als
boven.
70)Brandt, blz. 529 vlg.
71)Tedder, p. 176 ; Zeeoorlogen, I, blz. 463 vlg.
72)Journaal Engel de Ruyter (Archief De
Ruyter, no. 192), dd. 27 Aug. 1666.
73)Brieven van Johan de Witt, uitg. Japikse,
III, blz. 211.
74)Tedder, 1.1.; Zeeoorlogen, I, biz. 484 vig.
75)Dat de Staatsche vloot den 11 den als „ban.ge hazen" naar Boulogne vluchtte (Zeeoorlogen,
I, blz. 417), is een tastbare onwaarheid, zooals er
ook toen in de oorlogsberichten dikwijls voorkwamen.
76)Brandt, biz. 541.
77)Brieven van Johan de Witt, uitg. Japikse,
III, blz. 239.
78)Archief De Ruyter, no. 53, fol. 27.
79)Vgl. Japikse, in Revue historique, XCVIII,
p. 41 suiv. ; Zeeoorlogen, I, blz. 485 vig.
80)Brieven van Johan de Witt, uitg. Japikse,
III, blz. 241.
81)Japikse, in Onze Eeuw, 1.1., blz. 422 vlg.
82)Brieven van Johan de Witt,1.1., blz. 241 vlg.
83)De Ruyter had eigenlijk zijn kapitein Jan.
Willemsz. onder „opsicht" van De Witt als opperbevelhebber gewild ; maar deze achtte dit laatste
te veel „vermetelheyt" (ibid., blz. 257).
84)Brandt, biz. 550.
85)Over de techniek daarvan vgl. pamflet
Knuttel, no. 9490 en 9491 en De Jonge, II, blz.
752/3.
86)Tedder, p. 181/2.
87)Zeeoorlogen, I, blz. 516 vig.
88)Japikse, Brieven aan Johan de Witt, II,
biz. 313 (noot 3).
89)Ingek. stukken Holland, Mei 1667 (Rijksarchief).
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90)Vgl. Japikse, 1.1. ; hij meldt daar aan Johan
De Witt, dat diens komst hem „ten hoochsten lieff
ende aengenaem is". Vgl. ibid., blz. 314.
91)Brandt, blz. 563.
92)Brieven van Johan de Witt, uitg. Japikse,
III, blz. 271, 292 vlg. en die aan Van Beuningen,
(uitg. 1723), dl. II.
93)Japikse, 1.1., blz. 300.
94)Zeeoorlogen, I, blz. 533 vlg. ; Geyl in Berichten en Mededeelingen Hist. Genootschap,
XXXVIII, blz. 392 vlg. ; Japikse, Brieven aan
Johan de Witt, II, blz.317 vlg. ; over den tocht
in het bijzonder Cornelis de Witt's Verbaal (gedrukt 1668) ; pamflet Knuttel, no. 9490 vlg.
Samenvatting der Engelsche verhalen bij Tedder,
1.1. Daarnaast vooral de Calendar of State Papers,
Dom. Ser., 1667.
95)Zeeoorlogen, 1.1.
I
Japikse, 1.1., blz. 336 vlg.
97)Pepys, Diary, i.d.
98)Japikse, Brieven aan Johan de Witt, II, biz.
323.
99)Ibid., blz. 340.
100)Zie over het gebeurde met den ketting: De
Jonge, Zeewezen, II, blz. 752 vlg.
101)De Jonge, 1.1., biz. 751.
19 Zeeoorlogen, I, 1.1.
109 Pepys, Diary 1667, Juli.
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1 °4) Brieven van Johan de Witt, uitg. Japikse,
III, blz. 306 vig.
109 Brieven aan Johan de Witt, uitg. Japikse,
II, blz. 327 vlg.
108 ) Ibid., biz. 343.
107 ) Brieven van Joh. de Witt, uitg. Japikse,
III, blz. 312.
108)Het is niet bekend, of en wat De Ruyter op
een en ander heeft geantwoord ; het antwoord
van Cornelis in Brieven aan Johan de Witt, II,
blz. 345.
109)Brandt, blz. 590/1. Vgl. over deze onderneming ook de berichten van Svendsen in Zeeoorlogen, I, blz. 545; ibid., blz. 564, 570 en Leslie,
Landguard Fort (Londen, 1898), p. 43 ff., mij
aangewezen door Mr. Guepin to Santpoort.
110)Svendsen Zeeoorlogen, 1.1., spreekt van
1200 dooden en 300 gewonden ! Maar dat is
onmogelijk ; ook de Engelsche berichten noemen
zulke getallen niet.
111)Brieven aan Johan de Witt, III, blz. 315.
112)Brieven van Johan de Witt, III, biz. 315.
113)Geyl, in Berichten en Mededeelingen Hist.
Genootschap, XXXVIII, blz. 435.
114)Vgl. over deze expeditie : Svendsen,1.1.,blz.
546 vlg.
118) Brieven aan Johan de Witt, II, blz. 347.
ile) Brieven van Johan de Witt, III, biz. 321.

TWAALFDE HOOFDSTUK
1) De Jonge, Zeewezen, II, blz. 216.
2) Brandt, bl. 620 vlg.
3) Zie tekst, blz. 195.
a) De Jonge, II, blz. 229 vlg. ; Journaal Engel
de Ruyter (Archief De Ruyter, no. 197).
5) Zie tekst, blz. 297.
6) Archief De Ruyter, no. 108 (i.d. 3 Juni 1668).
7) Zie tekst, blz. 197.
8) dd. 13 Juni, 1.1.
9) Zie ook tekst, blz. 193.
lox) Vgl. Brieven van Johan de Witt, uitg. 1723,
II, blz. 315/6.
11 ) Niet echter in dat van 1674. Daarin toch
werd van onze zijde verklaard, dat de eisch
van het strijken der vlag 's Konings „recht"
was, opdat hem „eerbiedigheyt worde bewesen",
tervvijl als „Britannische zeeen", waarin dit recht
zou Belden, de zeeen tusschen kaap Finisterre en

Statenland in Noorwegen werden aangegeven een belangrijke concessie aan de Engelsche pretension ten dezen. Vgl. De Jonge, II, blz. 480 vlg.
12)Archief De Ruyter, no. 38, dd. 29 Januari
1671.
13)Ibid., dd. 24 Maart 1671.
14)Ibid., dd. 5 April 1671.
15)Ibid., dd. 15 en 16 April.
14 Ibid., dd. 4, 6 en 25 Mei 1671.
17)Van dezen tocht is geen journaal van De
Ruyter zelf aanwezig, wel een van zijn secretaris
Andringa (Archief De Ruyter, no. 242) en van
Engel De Ruyter op de Stad en Landen (ibid.,
no. 197).
18)De Zuidelijke ? Dat is waarschijnlijk de bedoeling.
19)Archief De Ruyter, no. 160.
20)Jai, Du Quesne, II, pag. 54.
)
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21) Uitvoerig bij Brandt, blz. 631 vig.
22) Vgl. Versiag Scheepvaartmuseum 1925, blz.
82.
23) Observations, ed. Amsterdam, 1696, p. 153.
24) Brandt, blz. 614.
25) Zie tekst, biz. 109.
26) Memoires, p. 268.
27) Zie tekst, blz. 178.
28) Hoogewerff, De reizen van Cosimo (Werken Hist. Gen.), blz. 62, 76.
29) Beresford, The godfather of Downingstreet.
Downing zelf was er niet bij, zooals ik vroeger ten
onrechte meende (Tijdschrift Zeewezen, 1907,
blz. 168, vlg., en 1908, biz. 306).
30) Navorscher, VII, blz. 197.
31) Navorscher, I, biz. 26.
32) Dit was Margriet Van Gelder, nicht
zijner vrouw, die 29 Mei 1675 to Amsterdam met
kapitein Andringa, den voormaligen secretaris
van De Ruyter trouwde en waarbij De Ruyter

en zijn vrouw assisteerden (Amsterdamsch
Trouwboek i. d. - Mededeeling van Dr. Breen).
33) Brandt, blz. 615.
34) Zie tekst, blz. 46 vlg.
35) Zie tekst, blz. 307 ; Zeeoorlogen, II, blz. 9.
36) De Jonge, I, blz. 699, noot 4; vgl. over de
voordeelen daarvan : Zeeoorlogen, II, blz. 201.
37) Vgl. Archief De Ruyter, no. 181.
38) Geneal. Aanteekeningen van Cornelia, als
boven. Vgl. Dommisse, blz. 29.
39) Dommisse, 1.1. blz. 34.
40) Archief De Ruyter, no. 247.
41)Vgl. over Engel : De Balbian Verster, in Verslag Scheepvaartmuseum 1925, blz. 59 vlg.
42) Van deze correspondentie, die blijkens het
medegedeelde druk moet geweest zijn, is, helaas,
zoo goed als niets tot ons gekomen, voorzoover
mij na informatie bij de nakomelingen en elders
gebleken is.
43) Bijdr. en Meded. Hist. Gen., dl. 49 (1928).

DERTIENDE HOOFDSTUK
1) Res. Staten-Generaal 11 Nov. 1671. Vgl.
Zeeoorlogen, II, blz. 77 vlg., 92 vlg.
2) Res. Staten-Generaal, i. d.
3) Archief Staten-Generaal, Ingekomen Stukken 1671, no. 103.
4) Res. Staten-Generaal, i. d.
5) Brieven, Archief De Ruyter, no. 38.
6) Japikse, Brieven van Johan de Witt, IV,
blz. 208 ; Brandt, blz. 343/2.
7) Vgl. over den slag en wat daaraan voorafging: De Jonge, II, blz. 252 vlg. ; Harris, Mountagu, II, p. 245 ff. ; Zeeoorlogen, II, blz. 94 vig. ;
Corbett, Note on the drawings of Dartmouth, in
Navy Records Society, 1908 (teekeningen van
Van de Velde).
8) Harris, II, p. 254 ff.
9) Journaal, in Archief De Ruyter, no. 19.
10) Japikse, Brieven van Johan de Witt, IV,
blz. 308 ; De Jonge, II, blz. 264 vig.
11) Res. Staten-Generaal 9 Mei 1672; Verbaal
van Cornelis de Witt (Rijksarchief).
12) De Jonge, Verhandelingen en onuitgegeven
stukken, I, dd. 15 Mei 1672.
13) Journaal De Ruyter no. 20; Verbaal van.
Cornelis de Witt ; Harris, II, p. 255 vig. ; Zeeoorlogen, II, blz. 104 vig. ; Jal, Du Quesne, I, p. 59

suiv. ; Cambridge Modern History, V, p. 191 ff.;
De la Ronciere, V, p. 533 suiv.
14) De Jonge, II, blz. 775 ; De la Ronciere, V,

p. 535 suiv. ; Zeeoorlogen, II, blz. 100.
15)Vgl. Harris, II, p. 264 vlg.
16)Jal, Du Quesne, II, p. 64 suiv. Vgl. Archief De Ruyter, no. 134 (Justificatie van Cornelis de Witt).
17)Tusschen D'Estrees en diens schout-bijnacht Du Quesne ontstond een hevig persoonlijk
verschil omtrent het beleid in den slag; Du Quesne werd dientengevolge van zijn post ontheven
(vgl. Jal, II, p. 87 suiv. ; De la Ronciere, V,
p. 545; Zeeoorlogen, II, blz. 134 vig.).
18)Archief De Ruyter, no. 231 (Journaal van
De Dolfijn).
19)Vgl. Corbett, 1.1., p. 27.
20)Brandt, blz. 675.
21)Colbert, Lettres, III, p. 493.
22)De Jonge, II, biz. 313 ; Brandt, blz. 681.
23)Brandt, blz. 687.
24)Res. Staten-Generaal, i. d.
25)De Jonge, II, blz. 322 vlg. ; Ten Raa en De
Bas, Het Staatsche Leger, V, blz. 330 vlg.
26)De Jonge, II, blz. 334/5 vlg.
27)Brandt, blz. 691.

AANTEEKENINGEN
28)Over het verhaal van de „dubbele eb", die
toen de landing zou hebben verhinderd, zie Fruin
Verspr. Geschriften IX, biz. 161 vig. en De Jonge,
1.1., blz. 340 vig.
29)Brandt, blz. 717 vig.
30)Zeeoorlogen, II, blz. 150 vig.
31)Brandt, biz. 741 vig.
32)Brandt, biz. 758.
33)Brandt haalt hier de data door elkander.
34)Archief De Ruyter, no. 140.
35)Brandt, biz. 762.
86) De Jonge, II, blz. 348 vig.
37)Brandt, blz. 765 vig.
38)Archief De Ruyter, no. 174.
89) Jai, II, p. 95.
40)De Jonge, II, biz. 368.
41)Brandt, blz. 772.
42)Zeeoorlogen, II, blz. 212.
43)Archief De Ruyter, no. 130. De tweede
samenkomst van de admiraals met den Prins zal
dan geschied zijn omstreeks half April. Den
18den was De Ruyter in Den Haag, na de door
hem ingestelde inspectie in de Admiraliteitshavens (Brandt, biz. 773/4).
44)Brandt, biz. 777.
45)Zeeoorlogen, II, blz. 219 vlg.
46)Jai, Du Quesne, II, p. 97; De Jonge,
II, blz. 371 vig. ; De la Ronciere, V, p. 554 suiv. ;
Archief De Ruyter, no. 20 ; Cambridge Modern
History, V, p. 194; Journaal van Spragge, in 15th
Report of Hist. Mss. Comm. ; Corbett, Note, 1.1.,
p. 31 ff., waar echter de beide slagen bij Schooneveld niet voldoende worden onderscheiden.
47)Eenige van de door Brandt, blz. 785 vig.,
genoemde schepen waren nog niet aanwezig.
46) Brandt, blz. 793.
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49)Zie tekst, blz. 336.
50)Een ander bericht meldt, dat hij dit reeds
riep, voordat De Ruyter nog naderde, ten einde
zijn yolk to bemoedigen (Navorscher, I, biz. 254).
51)Navorscher, I, biz. 253.
52)De Jonge, II, biz. 394 vlg. Vgl. pamfletten
Knuttel, no. 10755 vig.
53)Navorscher, 1.1., biz. 254.
54)Vie D'Estrees, p. 24.
55)Ontroerd Nederland, II, biz. 442. Zie de beeedigde verklaring van Den Haen in pamflet
Knuttel, no. 10788.
56)Zeeoorlogen, II, biz. 283 vig. ; vgl. Corbett,
1.1. p. 33 ff., naar de teekening van Van de Velde.
57)De Jonge, II, Bijiagen, volgens door De
Ruyter aan den Prins gezonden lijst van 17 Aug.
58)Brief van De Ruyter aan den Prins, dd. 2
Augustus (De Jonge, II, blz. 401).
59)Brandt, biz. 838 vlg.
60)De Jonge, 1.1. biz. 404.
61)Brandt, blz. 845.
62)Vgl. Brandt, blz. 850 vig.
63)De la Ronciere, V, p. 565 suiv. ; Mahon, The
Influence of sea-power upon history, p. 152 ff. ;
Zeeoorlogen, II, biz. 301 vlg. ; De Jonge en Brandt,
1.1. ; Journaal De Ruyter (Archief De Ruyter, no.
20) ; Corbett, 1.1. p. 35 ff. ; Coenen, in Marineblad
1898, biz. 167 vig.
64)De la Ronciere, V, p. 567 suiv.
65)Navorscher, I, biz. 26.
66)Navorscher, I, blz. 26 ; vgl. Scheurleer,
Onze Mannen ter Zee, II, p. 227.
67)De Jonge, II, blz. 428 ; Brandt, blz. 867.
68)Brandt, blz. 863.
69)Vgl. daarover Zeeoorlogen, II, biz. 351 vig. ;
De la Ronciere, V, p. 573 suiv.

VEERTIENDE HOOFDSTUK
1) Archief De Ruyter, no. 153.
2) Ibid., no. 152.
8) Vgl. Kramer, in Bijdr. Vaderl. Gesch. 3de
Reeks VI, blz. 133 vig. en VII, biz. 41 vig.
4) De Jonge, II, biz. 445 vig.
5) Ibid., blz. 454 vig.
6) Stukken over een en ander in Archief De
Ruyter, no. 152. Daar o. a. brief van Fagel aan
De Ruyter, dd. 7 Juli 1674.
7 ) Zie tekst, biz. 213.

8) Vgl. Archief Fagel (Rijksarchief), no. 105
en 142.
9) In Archief De Ruyter, no. 152: Fagel aan
De Ruyter dd. 26 Mei 1674.
10)Vgl. De Jonge, II, blz. 491 en Archief De
Ruyter, no. 55.
11)Journaal De Ruyter, no. 21 ; Copieboek van
orders : Archief De Ruyter, no. 223 ; Journaal
Andringa, in no. 243 ; Journaal Kint, ib., no.
239 ; verder ibid., nos. 203-207 ; Cott en Bondich
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Verhael (Amst. 1667), blz. 73 vig. ; Brandt, Rapport van De Ruyter, blz. 897 vig. ; pamflet Knuttel, no.11109 : Journaal van Pieter Kersseboom op
De Prins te Paert ; Ms. Van der Broeck (collectie
Warnsinck) ; De la Ronciere, V, p. 587 suiv.
12)Brandt, biz. 895 ; Archief De Ruyter, no.
202.
13)Brandt, blz. 903.

14)Archief Fagel, Li.
15)De Ruyter spreekt in zijn rapport van „goede ordre". Denkelijk slaat dit slechts op de wederinscheping van de sloepen uit, want de paniek
aan het strand was blijkbaar erg.
16)Brandt, blz. 898. Het is blijkbaar dat van
De Birac.
17)Brandt, blz. 907.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK
1) Uit dezen tijd misschien dagteekent een tot
ons gekomen door De Ruyter gebruikt geneesmiddel tegen die ziekte (Navorscher, VIII, biz. 312) :
tuinsalie met linzen gekookt, zoodat het op Bourgogne gelijkt, dan zoet gemaakt met suiker of
honig ; van dat mengsel een pint 's morgens en
's avonds.
2) Vgl. Boldingh, in Onze Vloot, Mei 1926, blz.
68 vlg.
3) Brandt, blz. 907 ; De la Ronciere, V, p. 597
suiv.
4) De Jonge, II, biz. 556 vig. ; vgl. Warnsinck,
in Onze Vloot, 1.1., blz. 75 vig.
5) Niet David, want deze was in 1671 gestorven, maar Hiob.
6) Brandt, blz. 912; De Jonge, blz. 560/1.
7) Vgl. daartegenover : Warnsinck, Li.
8) Dat het Hiob De Wildt zelf geweest zou zijn,
is onwaarschijnlijk en wordt ook op onvoldoende
gronden beweerd.
9) Sue, Histoire de la Marine Francaise, III, p.
44 suiv., geeft een lang en romantisch opgesierd
verhaal van een gesprek met Somer en Engel in
De Ruyter's tuinhuisje en een ander met Hiob De
Wildt, beide blijkbaar samengesteld uit eenige
gegevens bij Brandt. Een en ander zou dan hebben plaats gehad op 25 Juli 1675, wat niet kan,
want 24 Juli nam De Ruyter reeds in Den Haag
afscheid van de Staten-Generaal en Engel was
toen in de Middellandsche Zee, reeds sedert October 1674, en keerde eerst Februari 1676 in het
vaderland terug. Het geheele verhaal is dus, met
en benevens de aardige beschrijving van De
Ruyter's tuin, door Sue verzonnen.
10)Van Lodesteyn aan De Ruyter, dd. 18 Juni
(Archief De Ruyter, no. 158).
11)Archief De Ruyter, no. 39, i.d.
12)Brandt, blz. 913. Vgl. Res. Staten-Gene-

Taal, i. d., waar blijkt, dat het geven van een „gemeene" stoel zonder armen inderdaad met opzet,
en blijkbaar ter vaststelling van een antecedent,
gebeurde en werd opgeteekend. Odijk, de president, zal gemeend hebben : alleen aan den Prins
komt een armstoel toe.
13)Archief De Ruyter, no. 159 ; Brandt, biz. 913.
14)Brandt, 1.1.
15)Jal, Du Quesne, II, p.174.
16)De la Ronciere, V, p. 613.
17)Valckenier, de Staatsche gezant te Madrid,
was 23 October gestorven.
18)De brieven in Archief De Ruyter, no. 159.
18 ) De Jonge II, biz. 578 vlg. ; Journaal De
Ruyter (Archief, no. 22) ; Archief De Ruyter, nos.
23, 39, 158, 159, waar een aantal gewisselde brieven ; Jal, II, p. 146 suiv. ; De la Ronciere, V,
p. 616 suiv. ; Zeeoorlogen, II, blz. 365 vig..
20)Lijsten bij De Jonge, II, biz. 783. vig.;
betere Lijsten in Zeeoorlogen, II, biz. 366; vgl. De
la Ronciere, 1.1.
21)Over de verschillen van inzicht tusschen
Villafranca en Montesarchio vgl. het stuk in Archief De Ruyter, no. 167.
22)Archief De Ruyter, no. 214. De brief is van
23 Januari, vgl. De Jonge, II, blz. 589.
23)Zie De Ruyter's brief aan De Witte en diens
vrouw (Archief De Ruyter, no. 187) en Warnsinck, 1.1. Vgl. dien van 26 Februari 1676 aan
ds. Somer (in het bezit van Mr. P. G. van Tienhoven).
24)Brandt, biz. 959.
25)Dit definitieve besluit werd eerst 17 Maart
genomen en heeft de Staatsche vloot eerst na den
dood van den admiraal bereikt (Brandt, biz. 967).
26)Het origineel van dezen brief in Archief De
Ruyter, no. 158.
27)Vgl. Brandt, blz. 961 vig.
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28)Brandt, blz. 964. Thans Nederl. Museum.
29)Archief De Ruyter, no. 163.
80) Vgl. De Jonge, II, blz. 592.
31)Vgl. Jal, .Du Quesne, II, p. 212 suiv.
32)De la Ronciere, V, p. 626.
33)d.d. 7 en 24 Maart en 9 April 1676 (Archief
De Ruyter, no. 214).
84)Milazzo, 31 Maart 1676 (Archief De Ruyter, no. 187 ; Warnsinck,1.1., blz. 76).
85)Dit is de laatste aanteekening in het journaal van dezen tocht, waarvan echter alleen de
kopie voorhanden is (Archief De Ruyter, no. 23).
Vgl. voor den slag De Ruyter's officieel rapport van den 26sten ; De Jonge, II, blz. 598 vlg.;
Jal, Du Quesne, II, p. 215 suiv. ; De la Ronciere,
V, p. 627 suiv. ; Zeeoorlogen, II, blz. 394 vlg.
36)Archief De Ruyter, no. 214.
37)Jal, Du Quesne, II, p. 215/6. De soms hierbij
genoemde galeien kwamen eerst 22 Mei uit Toulon
bij de Fransche vloot ; vgl. De la Ronciere, V, p.
628.
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38)Vgl. De Jonge, 1.1., blz. 788. De Ruyter's
vloot had bij Stromboli een schip en 240 dooden
en gekwetsten verioren en later nog vrij wat matrozen aan ziekte enz., zoodat hare bemanning
wel een 500 man zwakker was dan bij haar vertrek ; van de Spaansche vloot zijn de opgaven
zeer onvolledig.
89) Vgl. het authentieke verhaal van den secretaris Van der Poort aan mevrouw De Witte (Archief De Ruyter, no. 232).
40)Vgl. De Jonge, 1.1. blz. 605.
41)Vgl. De Jonge, blz. 606 maar daartegenover
Jal, Du Quesne, II, p. 221 ; De la Ronciere, V,
p. 638.
42)Archief Staten-Generaal, no. 7166, dd. 26
April. Deze passage staat niet bij Brandt !
43)De Jonge, blz. 611, tegenover de bewering
bij Brandt, blz. 979, omtrent zijn onderteekening van dit verslag. Het blijkt dat de admiraal
het zich alleen heeft laten voorlezen, terwijl zijn
secretaris Van der Poort het onderteekende.

ZESTIENDE HOOFDSTUK
1) Van der Poort aan Cornelia, 1.1. Hij schreef
aan haar am hare moeder niet door deze berichten te verontrusten. Vgl. ook het rapport aan de
Staten-Generaal, dd. 5 Mei.
2) Brandt, blz. 983, uit de berichten van zijn
omgeving, Vgl. ook den uitvoerigen brief van
Westhovius, dd. 3 Juli 1683, uit de minuut van
zijn brief aan een vriend te Napels, dd. 30 September 1676, en zijn herinneringen (Archief De Ruyter, no. 189).
8) De kosten bedroegen 200 zilveren ducaten
of 630 gulden (De Vries in Oud-Holland, 1883,
blz. 77). 28 Dec. 1881 is de lijkkist geopend, ten
overstaan van de famine, namens de Nederlandsche Regeering, waarna een nieuwe kist wend
aangebracht. Het lijk was toen nog in vrij behoorlijken staat : de gelaatstrekken waren nog te
herkennen, de muts en de uniform vrij goed bewaard. Afbeelding in foto-lithografie, vgl. no.
1322 van den Catalogus der Tentoonstelling voor
de Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen (1900).
4) Het soms opduikende verhaal, alsof hij in de
belijdenis der Roomsche Kerk zou zijn gestorven, is geheel verzonnen (vgl. Brandt, blz. 985

en den brief van Westhovius, zie boven, foot 2).
5) Brief van Van der Poort van 5 Mei, 1.1. Een
teekening van de plaats der bijzetting in Archief
De Ruyter, no. 189.
6) In 1815 kon kapitein Koops, die naar de
plek zocht, haar niet vinden ; hij zocht dan ook
tevergeefs naar een eiland in de baai, terwij1
Brandt . blijkbaar het schiereiland tegenover de
stadbedoelt. Vgl. Navorscher,LIII,1903,blz. 549.
7) Over een en ander zie Brandt, blz. 980 en
1008. De titel is bij Engel's dood overgegaan op
Michiel De Witte, het „Michieltje" van blz. 382,
later De Ruyter De Witte geheeten, die met zijn
vader reeds 16 November 1683 in een storm op
onze kust omkwam. Zijn oudere broeder, Mr.
Cornelis De Witte, erfde toen den titel maar ook
hij is 4 Mei 1689 ongehuwd overleden, waarna de
titel niet meer is verleend. Vgl. De Balbian
Verster in Verslag Scheepvaartmuseum 1925,
blz. 72.
8) De Jonge, II, blz. 617 vlg. ; Jai, Du Quesne, II, p. 231 suiv.
9) Over dezen zeeslag: De Jonge, II, 1.1. ; Zeeoorlogen, II, blz. 417 vlg. ; De la Ronciere, V,
p. 637 suiv.
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) Vgl. Jal, Du Quesne, II, p. 251, 254; De la
10)
Ronciere, 1.1., p. 605.
11)Brandt, blz. 998 vlg.
12)Ibid., blz. 1003, blijkbaar mededeeling van
Engel zelven.
.
13)In de Oude kerk, waar De Ruyter placht
te kerken en had begraven willen worden, kon
men het gewenschte graf in het koor niet van den
eigenaar koopen. Vgl. De Balbian Verster, 1.1.
14)Brandt, blz. 1006.
15)De Vries, in Oud-Holland, 1883, blz. 74;
Huygens, Correspond., uitg. Warp, dl. VI, biz.
386.
16)Gedrukt bij Brandt, blz. 1006.
17)Brandt, blz. 1007. Vgl. de plaat bij Brandt,
1.1. (Muller, Historieprenten No. 26021.
18)De man is, naar een aanteekening bij Wagenaar mededeelt, een paar dagen later, ten gevolge
van de vermoeienis bij het dragen van het zware
harnas, overleden.
1 °) Oud-Holland, 1883, blz. 76. Het schilderij
van Ludolf Bakhuysen is aanwezig in het Universiteitsgebouw te Amsterdam.
20)Pamflet Knuttel, no. 11382, waar verschillende gedichten ; vgl. Brandt, achter het „Leven".
21)Scheltema, Oud en Nieuw, II, blz. 1 vlg. Er
zijn nog minstens twee vroegere testamenten geweest, vgl. Dommisse, blz. 100, waar dat uit
Scheltema is overgedrukt.
22)Het is bij schrijven van 2 Jan. 1676 door
den admiraal aan de zijnen gezonden.
23)De beide oudere dochters hadden als meisjes nog den tijd niet beleefd, toen haar vader zoo
vermogend was.
24)Vgl. De Balbian Verster, in Versiag, 1.1.,
blz. 76.
25)Zie tekst, blz. 377.
26)Archief De Ruyter, no. 189. Bij de beoordeeling van deze som houde men in het oog, dat
de beurswaarde van de obligatien aanmerkelijk
kleiner moet geweest zijn.
27)De Balbian Verster, in Verslag, 1.1., blz. 79.
Nog f 10.000 had de familie toen te vorderen.
28)Uit de famine Potts stammen takken der
familien Pottey, Parker, De Wildt (later De
Ruyter de Wildt), Van Aalst, Guepin, Van Bemmelen, De Kruyff ; uit de familie Somer twee
takken in de volgende familien : A. Steengracht,
Van der Goltz, De Schepper, Van Steveninck
(later De Ruyter van Steveninck) ; B. Le Leu de
Wilhem, Elias, Patijn, Wolterbeek, Van Tuyll
van Serooskerken, Van Pallandt, Hacke, Van
Tienhoven, Van Boetzelaar, Taets van Ameron-

gen (De Balbian Verster, 1.1., blz. 60). Vgl.
Vorsterman van Oyen, Voor- en nageslacht van
M. Adr. De Ruyter (Rijswijk, 1907).
2 °) De Balbian Verster, 1.1. blz. 79. Deze verdeeling is tot onzen tijd voortgegaan. Vgl. over
wat daarvan nog aanwezig was : Catalogus van
de De Ruyter-Tentoonstelling te Vlissingen (1841)
en Catalogus der Geschiedkundige Tentoonstelling van het Nederlandsche Zeewezen ('s-Gravenhage 1900), no. 1335 en vig. Daaruit een en
ander thans in het Nederl. Museum. De inventaris van de nalatenschap, die merkwaardig is
wegens de nauwkeurige beschrijving van den inboedel en van de inrichting van het sterfhuis,
dateert van 22 Maart 1677 (Archief De R.uyter,
no. 189) ; de boedelscheiding van 4 Mei d.a.v. De
inventaris in Bijdr. en Mededeel. Hist. Gen., dl.
49 (1928).
30)Archief De Ruyter, nos. 189 en 210. Vgl.
De Balbian Verster, 1.1., biz. 76 en 89.
31)De oorspronkelijk toegestane som werd later
verhoogd tot f 12.000, waarbij de familie nog f 1200
tot f 1800 zou voegen, mits het werk werd uitgevoerd tot genoegen van haar en van de Admiraliteit van Amsterdam.
32)Hij was 19 October 1678 vice-admiraal geworden.
33)Van Notten, Rombout Verhulst (Den Haag
1907), biz. 61 vlg. ; Scheurleer, Onze Mannen ter
Zee, II, blz. 248 vlg., geeft ook eenige gedichten
op de tombe.
34)Thans in het Rijksmuseum te Amsterdam
(voorzaal).
35)De term is ontleend aan het devies der orde
van St. Michiel. Vgl. De Balbian Verster, in de
Groene Amsterdammer, 26 Maart 1927. Hij schijnt
mij echter toe in dien tijd wel degelijk in de daar
gewraakte beteekenis te zijn opgevat.
36)Vgl. de indrukwekkende lijst van de aan
hem gewijde werken, gedichten, redevoeringen,
gedenkpenningen enz. bij Van der Aa, Biographisch Woordenboek ; later nog aanzienlijk vermeerderd, met name in 1907 en 1926 bij gelegenheid der herdenkingsfeesten van die jaren, in de
tijdschriften Onze Vloot, Het Nederlandsche Zeewezen, Eigen Haard, het Marineblad, enz. bieneyens in de voornaamste couranten, die de gevierde feesten en de gehouden redevoeringen vermelden of in extenso afdrukken. Vgl. overigens Petit,
Repertorium Vaderl. gesch. i.v., De Ruyter.
37) Horatius, Carmina, III, 2, 18. De woorden
zijn in gouden letters gegrift achter op De
Ruyter's tombe.
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BRONNEN EN LITERATUUR
1) Rijksarchief, Aanw. 1896, blz. 80 vig. (Verslagen omtrent 's Rijks oude Archieven, dl. XIX,
1896). Vgl. Morren, Het Archief van M. Adr. De
Ruyter, in Ned. Spectator, 1897, blz. 220, 229.
2) Hierbij wit op te merken, dat J. C. de Jonge
voor zijn Geschiedenis van het Nederlandsche
Zeewezen nog vdar dezen brand vele stukken uit
het Marine-archief heeft kunnen raadpiegen.
3) Voorrede en blz. 2.
4) Leven van G. Brandt ('s-Gravenhage, 1740),
biz. 51.
5) Voorrede als boven. In dat tweede gedeelte
is het gemis van de hand van den schrijver zeer
voelbaar.
6) Vgl. Te Winkel, Ontwikkeling der Nederl.
Letterkunde, I en II, passim ; Kaiff, Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde, IV en V, passim.
7) Vgl. Brugmans, in N. Nederl. Biogr. Wdbk.,
dl. VI, blz. 186.
8) Ook behalve Van Someren.

) Zie blz. 302, kol. 2 'War de eerste alinea :

8

„staet eyndelyck tot Amsterdam gebracht en al-

daer begraven te worden."
10)Van den Bos, blz. 177 (verkeerd gedrukt
en gebonden als 277).
11)Biz. 989 (noot).
) Vgi. Haag, La France protestante, i.v., die
12)
het boekje onder zijn werken vermeldt. Ook Elie
Saurin, eveneens uitgeweken Waalsch predikant,
die te Delft en te Utrecht heeft gestaan (geb.
1639, gest. 1703), wordt soms als de auteur genoemd maar zijn werken zijn zoogoed als uitsluitend theologisch (vgl. Haag, i.v.).
13)De vertaler beweert den naam van den
(anoniemen) auteur, die zich V. D. B. noemde,
niet te kennen en spreekt van nog „autres livres
que le libraire nous fait esperer sur le meme sujet".
14)Vgl. de literatuur bij Van der Aa, Biogr.
Woordenboek, i. v., aan te vullen uit Petit,
Repertorium Vaderlandsche geschiedenis.
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REGISTER
179 vlg., 189 vlg., 200, 202, 204,
Aagje Jansdochter, eerste vrouw 236, 239, 243, 245, 274 vig.,
213, 222, 297 vlg., 300, 372,
303, 318, 327, 335, 337, 358
van den vader vanDe Ruyter, 11
Admiraliteit van Zeeland, 8, 33 374
Abercromby, George, 205
Aaltje, dochter van De Ruyter, 16 vlg., 42, 63, 65, vlg., 68, 73, 81 Algiers, koning van, 182, 184 vlg.
vig., 93, 110, 112, 186 vlg., 190 Alicante, 118, 123, 127, 134, 136,
Aberdeen, 230
183 vig., 186 vlg., 196 vlg., 200
vlg., 245, 272, 275 vlg., 285,
Achim, 208
303, 316, 318, 337, 339, 344, vlg., 374
Acra, 208
Alicuri, eiland, 378 vlg.
355, 358
Acte van Navigatie, 62
Alkmaar, 182
Admirsilty Committee, 63
Adelaer, Koert, 296
Admiraliteit van, de Amstel, (Am- Adriaan Michielsz., vader van De Allerheiligenvloed, 4
Allertsz., Claes, 102
sterdam), 63, 107 vlg, 110, 112 Ruyter, 10 vlg.
Allin, Thomas, 202, 247, 257, 277,
vig., 117 vlg., 121, 123, 129, Adriaansz., Hendrik, 248
298 vlg.
131 vlg., 137 vlg., 140, 142, 146, Adriatische zee, 118, 369, 382
149, 170 vlg., 183, 186 vlg., 190, Aelken of Aaltje Jansdochter Almeras, D', 377 vlg., 380, 390
vig., 393
(moeder van De Ruyter), 11, 15
192, 194, 196, 199 vlg., 209, 213,
217, 220 vlg., 227, 239 vlg., 243, Afrika, 12, 33, 41, 61, 199, 203, Almeria, 124
Almonde, Philips van, 359, 400,
207, 216, 224
245, 271 vlg., 274, 297, 303,
402
306, 317, 334 vlg., 337 vlg., 351, Agadir (Santa Cruz), 47
Alva, don Alvarez de Toledo,
355, 358, 369 vlg., 383, 393, Agatha, fregat, 277, 282
Agosta, 373, 388 vlg., 391, 393, hertog van, 5 vlg., 33
402, 404, 406
Amager, 155 vlg.
Admiraliteit van Friesland, 63, 398
Amerika, 33, 61, 198, 211, 239,
65, 112, 190 vlg., 236, 239, 245, Agostino, kaap, 30, 32
294, 298
Aken, 297
274 vig., 280, 303, 318, 337
Amsterdam, de, schip, 131
Admiraliteit van de Maas (Rot- Albans Head, St., 89
terdam), 63, 107 vlg., 110, 112 Albemarle, hertog van (zie Amsterdam (stad), 8 enz.
Monck), 247 vlg., 251 vlg., 257, Andalusia, 374
vlg., 129, 132, 150, 175, 190
259 vlg., 266 vlg., 272, 278, 280, Andalusia, onderkoning van (zie
239 vlg., 245, 274, 281, 303
Medina Cell.), 176
282 vlg., 316
317, 333, 335, 337 vig., 366
Andringa, Johan, 302, 360, 371,
Aldborough (Aldeburgh), 323
370 vig., 402
400
Admiraliteit van het Noorder Alfen, 336
Angola, 41
kwartier (Noord-Holland), 34 Algarvie, 40
63, 107 vlg., 110, 112, 129, 132 Algiers, 59, 120, 122 vig., 126 vig., Anguilla, 32, 51
134, 138, 140, 173, 176 vlg., Anhalt, vorst van, 244
150, 175, 183 vlg., 190, 192,
,

,

,

,

,

REGISTER
Anholt, eiland, 154
Anjou, Frans, hertog van, 4
Annemabo, 208 vig.
Annobom, 213
Antillen, de, 33 enz.
Antillen, de Engelsche, 54 vlg.,
214, 355
Antillen, de Fransche, 297, 355
vig., 362, 365, 367
Antwerpen, 2, 4, 6, 45
Ardens, Des, 345
Arensen, Pieter, 30
Arlington, lord, 299, 303, 368
Arsila, 125, 127, 298
Asjan, 208
Asperen, 325
Atlantische Oceaan, 3, 29, 32, 59,
94, 116 vlg., 143, 176, 211, 216,
222, 291, 293, 295, 298, 328,
355, 360
Aukes, Douwe, 72
Austria, don Juan d', 374 vig.,
385
Ayamonte, 37
Aylva, Ernst van, 162 vlg.
Aylva, Hans Willem van, 276,
280, 287, 292
Ayscue, sir George, 54 vlg., 63
vig., 67 vlg., 70 vlg., 152, 154,
164, 226, 247, 250 vlg., 254, 336
Azie, 33
Azoren, de, 360
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Bartelmeuwsen, Abraham, 13 Boekaniers, de, 356, 365
Boer, Jacob Cornelis De, 110
Bartholome, St, 31
Boisot, Louis de, 3
Basken, 19, 23, 215
Bayona, De, 385, 387, 390 vig., Bol, Ferdinand, 272, 305
Bonavista, 30
399
Beachy Head (Bevesier), 29, 70, Bordeaux, 29, 56
91, 116, 291, 293
Bordeauxvaarders (BordeusvaarBeaufort, De, 242, 245, 247, 257, ders), 29, 45
Boreel, Johan, 222, 227, 229, 299
267 vlg., 273, 275
Boreel, Willem, 132, 140
Beaujeu, De, 135
Borkum, 218
Bellechier, Andries, 192, 214
Bornholm, 129
Belle-Isle, 357, 359, 367
Borselen van der Veere, Hendrik,
Belten, de, 148
heer van, 1
Belt, de Groote, 153 vlg.
Boudewijnskerke, 8
Belt, de Kleine, 153, 157
Boulogne, 87, 268, 275
Berberstammen, 47
Bourgondie, 287
Berchem, Jacob van, 122
Bourgondie, Maximiliaan, van, 5
Berckmans, 170 vlg.
Berenberg, de, op Jan Mayen- Bourgondie, Philips de Goede,
hertog van, 1
eiland, 21
Bergen, in Noorwegen, 106, 216 Bourgondie, Philips de Schoone,
vlg., 220, 223, 226, 228, 230 hertog van, 4
vlg., 236
Bourne, 63, 79
Bergen op Zoom, 10 vig., 13, 37, Boutrou of Bodesteyn, 208
Boyer, 135
184
Boys, Eland Du, 317
Berkeley, 247 vlg., 254
Boys, Jan, Du, 192, 203 vig., 208
Bermudas, de, 215
Brakel, Jan Van, 281 vlg., 284,
Bescherming, de, schip, 282
321 vlg., 327
Betuwe, de, schip, 360
Beuningen, Van, 129, 267, 297, Brake', Pieter Van, 131, 145, 151,
159 vlg., 166
357
Brakman, 32
Beveland, Noord-, 4
Brandenburg, 162, 242, 313
Beveland, Zuid-, 4
Baas, De, 356, 363
Brandenburg, Frederik Willem,
Beverningh, Van, 141
Baick, 85
keurvorst van, 157, 244, 401
Bevesier, zie Beachy Head
Balearen, de, 117 vlg., 127, 134, Biggekerke, 8
Brandt, 10 vlg., 14 vlg., 240, 255,
142, 178, 180, 184, 186
306, 353, 366, 370 vlg.
Binckes, Jacob, 330, 355, 367
Balearen, bisschop van de, 186 Birac, Charles De, 357, 360 vlg. Brazilie 13, 29 vlg., 45, 49, 59,
Balearen, onderkoning van de, Biscaye, 13, 18, 25, 145, 375
99, 106, 117, 142, 145, 203
186
Biscaye, golf van, 13, 51, 145, Breda, 254, 272 vlg., 285, 289 vlg.,
Banckert, Adriaan, 173, 176, 229,
296, 299
267
233, 246, 258 vlg., 264, 267, Bjelke, Henrik (Beelicens), 156, Brederode, de, schip, 79, 89 vlg.,
159 vig.
276, 285, 287, 292, 303, 318, 322
97 vlg.
vlg., 337, *339 vig., 345, 348 vig., Blaeu, 272, 310
Breeveertien, de, 24, 26, 36, 234,
351, 359
Blake, Robert, 54, 62 vlg., 69, 72 329
Banckert, Joost, 27
vlg., 78 vlg., 83, 86 vlg., 89 vig., Breskens, 4
Banckert, geslacht, 3
96 vlg., 100, 107, 121 vlg., 132, Brest, 268 vlg., 273, 275, 293, 303,
Barbados, 32, 51 vlg., 211, 213
134, 137, 142, 226
311, 318, 334 vlg., 355
vlg., 278, 290, 293, 356
Blankenberghe, 27, 276, 303, 372 Bretagne, 70, 74, 88
Barbarije, 3 enz., 295, 298
Block, Reinier De, 307 vlg.
Breze, De, 36
Barcelona, 134, 136, 367, 375 vig. Blok, Simon, 249, 254
Briel, Den, 2, 21, 26, 102, 270,
Barlengas-eilanden (Barlinges), Bloteling, 305
275, 328, 332
142
Bristol, 289
Bodegraven, 332 vlg.
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Brittannische Zeeen, 116, 185, 193
Broeck, Joris Pietersz van den, 65
vlg., 68, 71, 73
Brouwer, 330
Brown, Thomas, 179
Bruynincx, Hamel, 384
Bruynsvelt, 359
Buat, 161, 267
Buchan Ness, 230
Buiksloot, 151
Burgh, Andries van der, 182, 189,
191 vlg., 194 vlg.

REGISTER
Cayenne, 355 vig., 360, 367
Ceilon, 360
Cellarius, Johannes, 206
Cerda, don Francisco Pereira Freire de la, 386 vig., 390 vig., 399
Ceuta, 298
Chalkoff, 356
Chamarante, 135
Charybdis, 387
Chasseur, le, schip, 134, 137, 141
Chatham, 272, 275, 280, 283, 303,
305, 316
Chiceley, 345, 349
Christenen ,12, 48, 120, 124 vlg.,
173, 180 vig., 195, 206, 298
Christianshavn (Kopenhagen),165
Christoffel, St, 30, 32, 51 vlg., 214
vlg., 356, 365
Ciudad Real, De, hertog, 38
Clare, kaap, 31
Coenders, 229, 260, 264
Coevorden, jonker Reinout van,
180, 182 vig., 195, 208
Cohen, Benjamin, 125
Coimbra, 36
Colbert, 297, 313, 323, 373
Coligny, Louise de. Zie onder
Oranje, 6
Comeetstar, de, schip, 341, 350
Commissioners of the Navy, 63,
256
Commonwealth, 63
Cormantyn, fort, 198, 206, 208
vlg., 220, 239
Cornelissen, Claes, 21
Corsica, 134, 138, 382
Cortenaer, zie Kortenaer
Coruna, 178
Coventry, 226, 256
Cremor (Kremer), 14
Cromwell, Oliver, 54, 62, 110 vlg.,
121, 127, 152, 155, 225
Cromwell, Richard, 155 vig.
Cruik, Cornelis Adriaensz., 108
Cruyningen, Van, 359
Crynssen, Abraham, 27, 355
Culsac (Martinique), 360, 362, 364
Curacao, 356
Cuyck, Adriaen van, 307
Cuyck Van Meteren, 162

Dartmouth, 291
Dasserede, 179
Deane, 89, 96 vlg., 107
Decker, Jerenlias, 188
Dellland, de, schip, 229, 232, 236
Delft, 19, 104
Delfzijl, 218 vlg., 222, 228
Denemarken, 95 vlg., 117 enz.,
218, 230 vig., 242, 245, 296,
305, 307, 313, 368, 384, 404
Denemarken, Christiaan V, koning van, 309, 401
Denemarken, 'Frederik III, koning
van, 130, 1153, 155 vlg., 159,
162, 164 vlg., 169, 307, 309, 406
Denemarken, koningin van, 165
Deurloo, 2, 21, 23, 262, 358
Diamant, kaap, 374, 385
Dieppe, 76, 269
Dila, 51
Does, Pieter Van der, 213
Doggersbank, 21, 94, 106, 153,
170, 175, 218, 230 vlg., 320, 351
Dohna, graaf van, 244
Dokkum, 222
Dolfijn, de, schip, 322
Dolman, 277, 279, 289
Dominica, 30, 364 vig.
Doopsgezinden, 7
Doornick, 405
Dordrecht, 236, 274 vlg., 326
Doria, 139
Dorp, Van, 27
Dorpel, de, zandbank, 145
Dortsman, Jan, 13, 309
Dover, 26, 52, 62, 70, 86 vig., 96,
121, 146, 277, 290, 301, 319, 358
Downing, sir George, 198 vig.,
226, 303, 311
Drente, 325
Dublin, 14, 32, 44
Duinkerken, 3 vig., 26 vlg., 29,
31, 38 vlg., 42, 46, 51, 55 vlg.,
69, 92, 96, 245 vlg., 268 vlg.,
355, 374
Duins 27, 36, 38, 63 vig., 67, 70,
73, 77 vlg., 81, 85 vlg., 95 vlg.,
116, 127, 146 vlg., 217, 237 vlg.,
246, 318 vig.

Cabo Corso, 208 vlg.
Cadix, 36 vig., 65, 119 vlg., 125
vlg., 131, 134, 136 vlg., 141
vlg., 146 vlg., 174, 176 vig., 182
vig., 187, 191 vig., 195, 197,
200 vlg., 211, 305, 367, 372, 374
vlg., 385, 393, 400
Cagliari, 178, 180, 305, 375 vig.,
393
Calabria, 374 vlg., 377, 388
Calais, 26, 65, 76, 86, 92, 246, 268,
274 vig.
Callenburgh, Gerard, 327, 358,
371, 391 vlg., 398 vig., 406
Calvinisten, 3, 7, 11, 62
Canarische eilanden, 52, 122, 204,
298, 360
Candia, 131
Cannes, 134, 141
Cantin, kaap, 204
Capraj a, 382
Capri, 383, 400
Caraibische Zee, 360
Carbet (op Martinique), 360, 362
Caraiben, de (Caribdische eilanden, Carybes), 30, 45, 53 vig.
356
Carolus Quintus, de, schip, 281
Carpio, Del, 375 vig.
Cartagena, 118, 123, 193, 374
Carthago, 313
Cascaes, 36
Castellamare, fort, 399
Castel Rodrigo, markies De, 304
Castro, 50
Catalonia, 37, 118, 367
Duitschland, 158, 162, 218, 384,
Catania, 391
400 vlg.
Catherine's Point, St, 90
Danzig, 112, 128 vlg., 149, 162, Duitschland, keizer van, 225, 313,
Catholicisme, 62
Catte, batterij de, 5
-383
168
,

REGISTER
Duitschland, KarelV,keizer van, 2 Evertsen, Cornelis, de Jonge, 173,
Duizend, Nicolaas, 331
176, 186 vig., 229, 264, 267 vlg.,
Dungeness, 86 vlg.
286 vlg., 298, 339, 342, 345,
Durgerdam, 334
348, 351, 359, 363, 404
Duym, Anna, 151
Evertsen, Cornelis, de Jongste,
Duym, Jan, 91 vig., 151
355 vlg.
Evertsen, Cornelis, de Dude, 26,
Eberstein, 162
65, 69, 78, 80, 82, 151, 155, 159,
Edam, 113
161, 166, 169, 173 vlg., 176 vig.,
Edinburg, 274, 290
186 ,217, 221, 229, 232 vlg., 237
Eeckhout, Van den, 111
vlg., 240 vlg., 245 vig., 248 vlg.,
Eems, de, 218 vlg., 247, 329
248 vlg., 254 vlg., 258
Eendracht, de, schip, 371, 374 Evertsen, Johan, 64 vlg., 77, 82,
vlg., 383, 392, 395, 398 vig., 405 84 vig., 87 vlg., 92 vlg., 95, 97
Eierland, 233
vlg., 101 vig., 107 vlg., 150 vlg.,
El Arisch (Lariche), 46, 126
153, 159, 221, 255, 258 vig., 264
Elba, 382 vlg.
Evertsen, geslacht, 3, 73
Elbe, de, 218
Ewoutsz, Bouwen, 3
Elbing, 130
Eleman, 275
Fabius Cunctator, 305
Engeland 2 enz.
Fagel, raadpensionaris, 346 vlg.,
Engeland, Elisabeth, koningin
357 vig., 366, 369, 386, 396
van, 2, 61
Falmouth, 292
Engeland, Jacobus I, koning van Falster, 129
62
Fantyn, koning van, 198
Engeland, Karel I, koning van, Fantynen, negerstam, 209 vlg.
62
Farina, baai van, 179 vlg.
Engeland, Karel II, koning van, Faro, kaap, 377 vlg.
155, 178, 225, 247, 272, 290, Faroer-eilanden, de, 63, 215 vlg.,
292, 299, 301, 303, 309, 312 vlg.,
277, 286
328, 334, 338, 345, 368 vig., Fehmarn (Femern), 157 vlg., 163
394, 402
Felixstowe, 289
Engel Gabriel, de, schip, 38
Fernambuco, 29 vlg., 32
Engels, Dina, 309, 406
Fetu-negers, de, 209
Engels (Ingels), Neeltje, tweede Fez, 47
vrouw van De Ruyter, 16, 59, Finisterre, kaap, 176, 353, 374
309
Flamborough Head, 231
Engelsche of Noordbaai ( Jan Flamingos, 41
Mayen-eiland), 22
Fleur, De la, 132
Enkhuizen, 34, 129, 179, 296, 302, Flockenius, Gerhardus, 192, 206,
314
211, 243
Erasmus, de, schip, 49
Florisz., Pieter, 30, 64, 84, 88 vig.,
Espagnola (Haiti), 356
92, 95, 101 vlg., 110, 129, 144,
Esprit, St, schip, 379, 390
148, 150
Essen, de, schip, 379 vlg.
Folkestone, 374
Estrades, D', 265, 237
Formentera, 201
Estrees, Jean d', 317, 320, 322 Foula, 25
vlg., 335, 338, 340, 342 vlg., Fowey, 293
345, 348 vlg.
Francius, 404 vlg.
Etaples, 268
Franeker, 222
Etna, de, 389, 391, 399
Frankfort, 384
Europa, 2, 62, 65, 225
Frankrijk, 4 enz.
Eustatius, St, 32, 53, 215, 355, 365 Frankrijk, Lodewijk XIV, koning
,
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van, 134 vig., 138, 140, 225,
242, 265, 268, 271, 274, 293,
296 vlg., 301, 311, 313, 316,
345, 349, 355, 401, 406
Freetown, 207
Fricqambault, De, 138 vig.
Friesche eilanden, de, 130, 218
Friesland, 65, 67 vlg., 72, 76, 99,
153, 163, 221, 276 vlg.
Funen, 148, 154, 157, 159 vig.,
162 vlg., 169
Fyf Klippen, de ( Jan Mayeneiland), 24
Gabaret, 378, 390, 392, 399
Gabbard-banken, de, 96
Galicie, 117
Galloper, de, zandbank, 251, vlg.
267, 320, 324, 434
Gambia, de, 206
Gascogne, 357
Gata (Gato), de, kaap, 124, 178
Gecroende Lief de, de, schip, 94
Geervliet (Geervlyet), 329
Gelder, Anna (Annetje, Annetie)
van, derde vrouw van De Ruyter, 59, 403, 407
Gelder, Evert van, 201, 249, 309
Gelder, Grietje van, 59
Gelder, Jan van, 59, 147, 171, 174,
177, 192, 196, 309, 331, 336, 350
Gelder, Margriet (Grietje) van,
151, 306, 309, 330
Gelderland, 314, 325, 327
Generaliteitslanden, de, 312
Genua, 117 vlg., 123, 138 vlg., 405
George del Mina, St, 200, 207
vlg.
Gereformeerden, 384
Geuzen, 314
Ghent, Johan van, 244
Ghent, Willem Jozef, baron Van,
229 vlg., 241, 244, 260, 264,
257, 274, 276, vig., 286, 292,
294, 298 vlg., 303 vlg., 318 vlg.,
322 vlg., 335
Ghir (de Geer), kaap, 47
Gibraltar, 38, 122, 125, 137, 177,
190, 298
Gibraltar, Straat van, 117, 119,
122 vlg., 127, 134, 136, 138,
142, 175 vlg., 184, 190, 197,
200, 202, 298, 374, 382
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Gillingham, 280
Gliickstadt, 218
Goede Hoop, kaap de, 3, 203
Goeree, 21, 81, 84 vlg., 87, 92, 98
vlg., 102 vlg., 215, 233, 236
vlg., 257, 273 vig., 284, 293,
296, 321, 329, vig., 332 vlg.,
337, 372
Goereesche gat, het, 85, 209, 232,
237, 303, 329, 358, 366
Goes, 308
Goes, Johannes Antonides van
der, 284, 402, 405
Gogolin, De, 321
Goletta, La, .haven, 180
Gomera, 30, 32
Goodson, 149, 155
Gooi, het, 334
Goot, de, 10
Goree (Afrika), 198 vlg., 201, 204
vlg., 209, 212, 214
Gorgona, 118, 134, 382
Gorinchem, fregat, 238
Goteborg, 166
Gouda, 113
Gouden Leeuw, de, schip, 350
Goudkust, de, 50, 198, 206 vig.,
212
Goudstaart, kaap (Start Point), 73
Grandmaison, 358
Grao, 196
Grauwkaap ( Jan Mayen-eiland),
24
Gravesend, 283, 285, 287, 292,
344
Grenada, 30, 356
Grevelingen, 68 vlg.
Grieksche Archipel, 190
Gris Nez (Grisnez, Swarte Nysse),
69, 87, 92, 267
Groene Leeuw, de, schip, 20 vlg.
Groenland, 20
Groenland (Jan Mayen of Spitsbergen), 13, 18, 20, 26, 99, 150,
222, 241 vlg.
Groenlantsche Compagnie, 20
Groenwyf, het, schip, 299
Groningen, provincie, 99, 173,
219, 229, 326
Groningen, stad, 219, 222
Groot-Canaria, 204
Groot, De, Pieter, 141, 313, 316,
357

REGISTER
Groote Boey, de, (Theems), 280
Groot Hollandia, de, schip, 322
vlg.
Grijpskerke, 14
Guadeloupe, 30, 32, 356, 365
Guernsey (Gernese), 31, 70, 75,
289
Guiche, De, 249 vlg., 256, 305, vlg
Guinea, 189, 192, 198 vlg., 201,
205, 209, 211 vlg., 220, 225,
239, 294, 308, 357, 364
Gunfleet, de, vaarwater, 257
Gijseling, Jan, 18
Gysels, Arnout, 34, 36 vlg., 40
vlg., 65
Haag, Den, 21, 33, 77, 94, 103,
108 vlg., 113, _138, 141, 146,
150, 152 vlg., 191, 199, 220,
222, 225 vlg., 235 vlg., 239, 243,
254, 264, vlg. 270, 273 vlg., 288,
294, 296, 301 vlg., 312, 319 vig.,
329, 331, 333, 335, 355, 372,
377, 386, 403, 407
Haaks, de, 328
Haakswant, 220
Haarlem, 46, 113, 146
Habsburg, prinses Margaretha
van, 4
Haddock, 71
Haen, Den, 69, 151, 322, 330, 337,
339 vlg., 342, 344 vlg., 359, 371
vlg., 374 vig., 379, 384 vlg., 390
vlg., 397 vlg.
Haes, De, 317
Haiti (Espagnola), 356
Ham, chirurgijn, 32
Hamburg, 27, 37, 134 vlg., 217
vlg., 243
Hanze, de, 87, 129
Harderwijk, 334
Haren, Van, 169
Haringvliet, het, 240, 242
Harlingen, 112, 222, 229, 239
Harman, 248 vlg., 345
Harwich, 237, 249, 251, 256, 259,
278, 285 vlg., 292, 316, 338
Hartman, Marcus, 94
Hassan, haventoren to Sake, 46
Havana, 37
Havre (Havre de Grace, Abel de
Graseye), 21, 32, 69, 75 vlg., 91
Haze, de, schip, 34 vlg., 39 vlg., 42

Heemskerck, Jacob van, 38
Heemskerk, Laurens, 266
Hees, Van, 372, 374
Heinsius, Nicolaas, 408
Helder, Den, 131,146, 151, 243 vlg.
Helena, St, 351
Helens, St, 268, 271, 319, 401
Helgoland, 218
Hellevoetsluis (Helvoet), 42, 81
vlg., 145, 191, 237, 242 vlg.,
257, 274, 294, 296, 302 vlg.,
309, 317, 332 vlg., 337, 352,
358, 371 vlg., 401 vlg. m
Helsingborg, 157 vlg.
Helsingor (Elseneur, Helsenor),
129, 157, 169 vlg.
Hemmema, 163
Hendriksz, Lambert, 307
Henry, de, schip, 260
Heusden, 107
Heyn, Piet, 37
Heyst, 85
Hitland (Shetland-eilanden), 21,
23 vlg., 69, 95, 215, 217 vig.,
274
Hjeltefjord, 231
Hoek van Holland, 275, 346
Hoen, 't, Govert, 210, 258, 260
Hoeven, Abraham Van der, 147
Hoeven, Joachim Van der, 123
Hof van Holland, het, 408
Holhaven, 278
Holland, 1 enz.
Holland, Willem III, graaf van,
1, 6
Hollandia, de, schip, 236 vlg.
Hollandsche waterlinie, 325, 327,
334, 352
Hollare, Marinus, 3
Hollesley-Bay (Osleybaai), 269,
289
Holmes, Sir Robert, 198 vlg., 225,
248, 257, 260, 266, 277, 317
Holstein, 158
Holstein, prins (hertog) van, 244,
346
Hongarije, 377, 383 vlg., 387
Honte, 1, 4
Hoof den, de, 42, 69, 75 vlg., 78,
90, 96, 268 vlg., 286, 291, 366
Hoorn, 34, 296, 302, 334
Hoorn, Van (Vanhorn), 14
Hoorne, Johan Belgicus, graaf

REGISTER
Van, 192, 200, 204, 208, 210,
220, 241, 280, 287, 289, 327,
357 vlg., 363, 366
Hoorne, Willem Adriaan, graaf
Van, 358 vlg., 367
Hove, Ten, 143
Hubrechtsen, familie, 8
Hudde, Jan, 113
Hudde, faxnilie, 113
Hugenoten, 355, 357
Huisduinen, 105, 217
Huis te Kruiningen, 't, schip, 105
Huizen, 334
Hull, 31
Hu15t, Van der, 229, 243 vig., 246,
250, 254 vig., 258
Huybert, De, 169
Huygens, Constantyn, 403 vlg.
Huygens, Rutger, 222, 227, 229
Huys te Swieten, 't, schip, 115,
146, 151, 229
Hven, 158, 166
Hyde, 176
Ibarra, don Diego de, 399
Ierland, 13, 51, 55 vlg., 63, 217,
292, 361
Iersche Zee, 116
Ile de Batz, 70 vlg.
Ile de Re (Rhe), 83, 359
Ilegh (Hyleck), 47, 52 vlg.
Ilha de Mayo (Hylge de May), 30,
32
Imans, familie, 8
Independenten, 62
Indianen, 215 vlg.
Indien, de, 3
Indie, Oost-, (Oostinj evaarders) , 3,
12, 41, 45, 61, 63, 69, 72, 75, 79,
95, 99 vlg., 106, 175, 203, 217
vlg., 224, 231 vlg., 237 vlg., 266,
269, 286, 320, 329, 347, 360, 374
Iridie, West-, (Westinjevaarders),
3, 8, 12 vlg., 29 vlg., 32, 44, 53
vlg., 56, 61, 63, 75, 99 106, 175,
177, 224, 355- vlg., 369
Ingels, familie, 8, 16
Ipswich, 288
Ischia, 383
Italie, 37, 61, 117 vig., 120 vlg.,
173, 180, 305, 369, 398
Ivica, 123 vlg., 138, 178, 186, 196,
375

Jacob-oom, 306
Jacobson, 171
Jacobsz., Gerrit ( Jozef Reys), 179
Jago, St (Santiago), 213
James, St, de, schip, 282
Jan Jansz., 46
Jan Mayen (Mauritius), 13, 20
vlg., 24
Jansen, Jan, 25
Jansen, Jochem, 20, 23
Janskerke, St, 8
Joden, 45 vig., 125
John, St, baai (Newfoundland),
216
Jonathan (Unity), de, schip, 282,
284
Jonge Tobias, de, schip, 122, 137
Jongh, De, 382
Jordan, 257, 322 vlg, 323
Juist, 218
Jutland, 154, 157, 160 vlg.
Jutsche rif, het, 153, 170, 217
Juynboll, 87
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Kinsale, 292 vlg.
Kjerling, 167
Kjerteminde (Kortemunde), 161,
163
Kleef, 13
Klerk, 214
Knudshoved, 160, 163
Koge-baai, 155 vlg.
Kompany, Jan, 12, 206
Koningsbergen, 162
Koningsdiep, het, 237 vlg., 257
vlg., 277, 284, 286, 319, 338
Kopenhagen, 129 vlg., 148 vlg.,
153 vlg., 162 vlg., 307
Korsfjord, 231 vlg.
Kortenaer (Cortenaer), Egbert
Meeuwisz, 102, 150, 154, 159,
166, 217, 221
Koudekerke, 8
Kouseband, Orde van den, 176,
323
Krabbe, Adam, 27
Krommenhoeke, 8
Krommenie, 307
Kaap-Verdische eilanden zie (Zou- Kronborg, 157 vlg., 164 vlg.
te eilanden), 30, 32, 54, 213, 298 Kruiningen, Van, 330
Kabasse, Jan, 210
Kijkduin, 246, 345, 347, vlg., 352
Kalundborg, fjord, 154
Kamerijk, 45 49
Laar, Barend Van, 21
Kampen, Jan Van, 173, 199, 209 Ladignac, 134
vig.
Lalonde, De, markies, 56, 134
Kamperduin, 36, 234, 348
vig., 142
Kanaal, het, 2, 26, 29, 31 vlg., 36, Lambrechtsen, Adriaan Willemse
42, 45, 51, 55, 63 vlg., 67 vig.,
16
72 vlg., 78, 83, 86 vlg., 94, 99, Lambrechtsen, familie, 8
116 vlg., 121, 127, 133, 144, Lampsens, Adriaan, 8
146, 175, 211, 245, 247, 266, 268 Lampsens, Cornelis, heer van Tavig., 274, 277, 285 vig., 289 vlg., bago, 8, 59, 308
299, 317 vlg., 328, 334, 338, Lampsens (Lampsins), gebroeders
355, 357 vlg., 365 vig., 368, 374
12 vig., 26 vlg., 29, 31, 34 vlg.,
Katholieken, 7, 174, 338
44, 60, 83
Kattegat, het, 154
Lampsens, Jan, 18, 308
Katwijk, 101
Landguard Point, 288 vlg.
Keerkring, Noorder-, 30
Landsdiep, het (de Slenk), 228, 245
Kempthorne, 257, 321, 345, 350 Landsend, kaap, 36, 392 vlg.
Kentisch Knock, 79
Landskrona, 148 vlg., 154, 157
Keulen, 301, 312, 316, 325, 352 vlg. vlg., 164, 166 vlg.
Keulen, aartsbisschop van, 312
Langeland, 160, 163
Keyser, Willem De, 407
Lanzarote (Lazarote), eiland, 52,
Kiel, 159 vlg.
204
Kien, Cornelis, 46
Lap, de, zandbank, 155
Killigrew, kolonel, 149 vlg., 156, Larebussen, de (Berberstammen),
158, 161 vlg., 169
47, 52
,
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IMaassluis, 122, 270
Usti, 154
Madeira, 30, 50 vlg., 360
Las Palmas, kaap, 207
Lawson, sir John, 97, 100, 105, Madrid, 123, 183, 197, 203, 369,
150, 173, 177, 181, 185, 191 vlg., 375, 386
Maecht, De, familie, 8
197, 202 vlg., 299 vlg.
Maecht van Dordrecht, de, schip,
Leendertsz., Jan, 126
49
Leerdam, 325
Majorca, 117, 138, 178, 183, 186,
Leeuwarden, 222
388
Leiden, 3, 113, 275, 405
Malaga, 118 vlg., 124, 127, 134,
Leith, 274
136, 141, vig., 147, 176 vig.,
Lemaire, straat, 3
182, 184, 187, 193 vig., 197 vig.,
Lemmen, Gerrit van, 38 vlg.
200 vlg., 300
Levant, de, 3, 37, 61, 65, 118, 173,
Malakka, 33
307, 369, 382
Malapert, Abraham, 384
Leycester, 2, 4
Malo, St, 56
Lichtenberg, 184
Malta, 123, 136, 178
Liedekercke, Van, 46, 49
Liefde, Jan De, 173, 231, 244, Mamora, 125
246, 252, 258 vlg., 276 vlg., 282, Mannart, dr. Johan, 395, 397, 400
298, 300, 337, 339, 342, 345, 350 Mandal (Mardo), 106
Mangelaer, Frans, 82, 92, 151
Liefde, de, schip, 174, 229
Manilla, 65
Lievensz, Jan, 255
Marcellus, 305
Linie, de, 30, 32, 212 vlg., 293
Liparische eilanden, 376 vlg., 380, Margate, 89, 88, 238
Marie-Galante, 356
387, 400
Lissabon, 30, 36 vlg., 40 vlg., 121, Marokko, 44, 46 vig., 50, 118 vig.
enz., 298
143, 147, 177, 192
Livorno, 118, 134 vlg., 140, 178, Marsdiep, het, 100 vlg.
Marseille, 141, 190
183, 182
Lizard, kaap, 45, 74, 78, 88, 292 Martel, 338, 345, 348
Martinique, 32, 51, 214, 354 vlg.
vlg., 299, 401
Martin, St, eiland 31, 51, 53, 215,
Lobith, 325
356
Lobs, Jacob, 327, 360
Lodesteyn, Van, 338, 347, 370 vlg. Martin, St, haven op Ile de Re,
88, 359
Loevestein, slot, 254
Mary, St, de, schip, 281
Lofoden, de, 307
Londen, 68, 110, 256, 269, 272 Masagan, 47
vlg., 283, 287, 297, 309, 319, Maselbom, 162
Massi (Massa), 47, 49, 52
357, 369
Mattheus, de, schip, 281
London, de, schip, 323
Maure of Nassau, 206, 208, 210
Louisa, de, schip, 77
Lowestoft, 217, 219, 221 vlg., 225 Mauregnault, De, 229
vlg., 232, 236, 238, 240, 242, Maurissen, Pieter, 77
Mauritius, zie Jan Mayen-eiland
254, 258, 323
Loyal London, de, schip, 282
Mazarin, De, 132
Mecklenburg, 158
Lubeck, 162 vlg.
Medemblik, 131, 327
Lucia, St, 30, 361
Medici, Cosimo dei, 305
Luik, bisdom, 312
Medina Celi, hertog van, 122 vjg.,
Lumey, 3
134, 137, 176 vlg., 203, 305
Lutherschen, 384
Medina Sidonia, hertog van, 374
Lyon, Daniel de, 45, 47, 49 vlg.
Medway, de, 273, 275, 278, vlg.,
283, 294, 219
Maas, de, 36 enz.

Meerman, 299, 309
Meeuwen, Van, 351
Megang, 371
Mels, Gijsbrecht, 201
Mendota Furtado, don Tristan de
33, 41
Meppel (Van Meppele), Jan Cornelisz., 150, 153, 155, 157, 172,
177 vlg., 183 vig., 190, 192, 194,
197, 201, 206 vlg., 209, 213,
217, 221 vlg., 229, 246, 248,
258, 262 vig., 267, 276, 287, 300
Merlin, de, schip, 303, 312
Messina, 123, 355, 367, 369, 372
vig., 375 vig., 380 vlg., 385 vlg.,
390, 393, 406
Messina, straat van, 377, 387 vlg.,
398
Meyden, Van der, 67
Michael, St, de, schip, 322 vlg., 349
Michel, St, ridderorde van, 265,
406
Michiel, grootvader van De Ruyter, 10
Middelburg. 2, 6, 8, 11 vlg., 19, 21,
34 vlg., 45, 112, 227 vlg, 254
vlg., 324
Middelburg, Huybrecht van, 21
Middelgronden, de, 277, :285 vlg.
Middellandsche Zee, 13 vlg., 37,
61, 63, 69, 81, 99, 112, 115, 117,
120 vlg., 127 vlg., 130 vlg., 134,
137 vlg., 142, 145, 171 vig., 175,
177, 185, 187 vlg., 193, 197,
199, 224, 231, 241, 245, 295 vlg.,
298, 307 vlg., 355, 368 vlg., 381
Middellant, 371, 399
Milazzo, 376 vlg., 380 vlg., 387
Mittelfart, 162
Modena, hertog van, 135, 139
Moen, 164
Mogador, 47
Mole, de, 135
Monaco, vorst van, 249
Monck (zie Albemarle), 89 vig., 96
vlg., 105 vlg., 155, 226, 247, 316
Mondego, kaap, 36
Mondragon, 2
Monfro of Frederiksstad, 208
Monmouth, de, schip, 281
Monnikendam, 228
Montesarchio, De, 305, 372, 375
vlg., 378 vlg., 385 vlg.
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Oost-Indische Archipel, 33
Newcastle, 290
Newfoundland (Terreneuve), 211, Oost-Indische Compagnie, 33 vlg.,
69, 241, 245, 266, 324, 347, 404
215 vlg., 220
Oostvaarders, 105
Nieuwediep (Helder), 222
Oostzee, 63 vlg., 104 vlg., 117, 128
Nieuwe Gat, het, 153
vig., 149, 152 vlg., 156 vlg., 167
Nieuw-Engeland, 216
vig., 224, 241, 368, 400, 404
Nieuw-Nederland, 198, 203, 211,
Oporto, 146
215, 225, 356
Oran, 374 vlg.
Nieuwpoort, 81, 85, 92 vlg., 97
Oranje, fort, 206
Nieuw-Vlissinge, de, schip, 46
Oranje, Frederik Hendrik, prins
Nievelt, Otto Van, 192, 206
van, 12, 22, 34, 39, 62, 314, 403
Noirmoutier, 257, 367
Oranje, Louise de Coligny, prinses
Noirot, 393, 397
Noord-Holland, 153, 183, 221, van, 6
Oranje, Maurits, prins van, 1, 3, 5
244, 276, 306
Noord- of Engelsche baai ( Jan vlg., 12, vlg., 20, 299, 314, 403
Oranjepartij, 62, 264, 267
Mayen-eiland), 22, 24
Oranjevorst, 6, 151, 222
Noordsche Compagnie, 18, 22
Noord-Voorland, 26 vlg., 79, 85 Oranje, Willem I, prins van, 1
vlg., 96, 246, 259, 267, 270, 277, vlg., 8, 236
Oranje, Willem II, prins van, 62
289 vlg., 317 vlg., 339, 344
vlg., 66, 314, 403
Noordwijk, 101, 237
Noordzee, 2 vig., 21, 23 vlg., 29 Oranje, Willem III, prins van, 66,
99, 110, 225, 244, 299, 312 vlg.,
64 vlg., 76, 33, 94 vlg., 98, 107
325 vlg., 332 vlg., 335 vlg., 343,
110, 116, 175, 215 vlg., 228
Naarden, 325, 334
346 vig., 349 vlg., 355 vlg., 466,
Napels, koninkrijk, 369, 380 vlg. 231, 233 vlg., 247, 266, 272
369 vlg., 372, 375 vlg., 382 vlg.,
Napels, stad, 375 vig., 381 vlg., 293, 320, 327 vlg., 388, 345
386, 393, 401 vlg.
355, 368
393, 398, 400
Nassau-Beverweerd, Lodewijk Noortcaepsche Compagnie, 307 Oranje, huis van, 62, 66, 83
Noorwegen, 95 vlg., 105 vlg., 153, Orasquas (volksstam), 207
van, 299
160, 216 vlg., 230, 241, 307, 353 Orfordness, 288, 321, 338
Nassau, Johan Maurits graaf, van,
Orwell, de, 288
Nordland, 307
30 vlg., 33, 45, 99, 244, 333
Nassau, Willem Frederik, graaf Nore, de (Theems), 278, 280, Ossory, lord, 345, 349 vlg., 378
Oudaen, 284, 405
283, 286 vlg., 338
Van, 99
Oudeschild, 128, 131, 151
Normandie, 359
Navarre, 306
Ouessant,32,45,74,78,88,127,293
Nova-Zembla, 3
Navy Board, 226
Overijsel, 242, 325, 327
Nederduitsch Hervormden, 7, 11, Nyborg, 154, 160 vlg.
14
Nederland, 2 enz.
Obdam (Van Wassenaer, heer Pacheco, 5
van), 108, 128 vlg., 142 vig., Palermo, 375 vlg., 385 vlg., 393,
Needles, de, 290
148 vlg., 154 vlg., 169, 172, 217, 398 vlg., 405
Neptunus, de k schip, 67, 73, 77
Palisse, La, 88
221, 227, 240
Nes, Aert, Van, 172, 190, 209, 211
Panache, 46
vlg., 229, 231, 234, 237, 241, Odense, 161 vlg.
Palm, 241, 285, 327, 334
244 vig., 249 vlg., 258, 261, 267, Odijk, heer van, 372
Palmarola, 382
269 vlg., 276, 287, 300, 303, Olinda, 32
Paltz, de, 12
305, 318, 337, 339 vlg., 342, Oliva, 168
Paltz, prins Robert van de, 63,
345, 351, 359, 404
Ommeren, Van, 67
209 vlg., 226, 247, 251 vlg., 257,
Nes, Jan Van, 204, 208, 210, 276, Ooms, 136, 217
280, 288 vlg., 300, 334, 337 vig., Oostende, 26 vig., 67, 219, 246, 259 vlg., 267 vlg., 271 vlg., 292,
335, 338 vlg., 345 vlg., 369
342, 345, 359
261, 267, 339
Pampus, het, 301
Neuse, de (Lindesnaes), kaap, Oostergoo, schip, 162
Panhuys, SimonVan,192, 241,323
Oosterhoofd in Vlissingen, 6
106, 153, 170, 218
Parijs, 132, 140 vlg., 313, 357
Oostgat, 2
Nevis, 215, 365
29

Montserrat, 30, 32, 214
Moonen, 405
Moor, Jan De, 3
Moor, Joost De, 3
Mooren, 45, 47 vig., 50, 52, 117,
120 vig., 124, 126 vlg., 172,
176, 178, 182, 185, 187, 189,
195, 202, 384 vlg.
Moreau, 135 vlg.
Mortaigne, Jan Bertrand De,
191, 193, 195 vlg., 200, 204, 220
Mountagu (zie Sandwich) 132,
. 150, 152 vig., 172, 176 vlg.,
- 202, 226, 247, 316
Mounts Bay, 293
Mouringh, prince, zie Oranje,
Maurits, prins van, 3
Mouzyn, Michiel, 111
Muiden, 325
Munster, 2, 118, 132, 238, 242,
301, 312 vlg., 316, 325, 352 vlg.
Minister, bisschop van, 312
Myngs, 252, 254

,
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Passaro, kaap, 178, 388
Putten, ruwaard van, zie Cornelis
Paus, de, 397
de Witt
Pauw, Adriaan, 110
Penn, William, 63, 74 vlg., 80, 89 Quack, Cornelia, 6
vlg., 97, 226, 256
Queensborough, 274, 280, 282
Pepys, Samuel, 226, 247, 256, 277, vlg., 287, 344
283
Quesne, Abraham Du, 273, 320,
Petten, 347
324, 338, 355, 369, 373 vlg., 377
Pianosa, 383
vlg., 387 vlg., 390 vig., 398 vlg.
Pierre, St (Martinique), 51, 214,
360, 362 vlg.
Raad van State, 112, 152, 401, 404
Raamsdonk, 346
Piggen, Jan, 74
Piombino, prins van, 384
Rabesnieres, De, 320
Pithyusen, de, 118, 127
Race (Ras), kaap, 215 vlg.
Plymouth (Pleymuyden), 54, 61, Rainbow, de, schip, 323
70 vlg., 81, 86, 277 vlg., 289 vlg. Rammekens of Zeeburg, fort, 6
Polen, 99, 129, 158, 162 vlg., 168, vlg.
225
Recife, 30, 32
Pomp, 220
Refsnas, kaap, 154
Pontinische eilanden, 382
Reggio (Calabria), 388
Poort, Van der, 396 vig., 399, 406 Regine, la, schip, 134, 136, 141
vlg.
Portland, 68, 70, 75, 89
Port Mahon, 186
Republiek der Vereenigde NederPorto Santo, 30, 32, 51
landen, 3 enz.
Port-Royal (Martinique), 362 vlg. Resolution, de, schip, 97
Portsmouth, 86, 237, 269, 277, Reylofs, Jan, 334
289 vig., 317, 338, 401
Reys, Jozef, zie Gerrit Jacobsz.
Portugal, 29, 33 vlg., 40 vlg., 46, Rhe (Ile de Re), 83, 88
50 vlg., 59, 61, 63 vlg., 112, Rheede, Van, 129
115, 117, 121, 131, 142 vlg., Rietbeek, 208
175, 178, 203, 293, 297 vig., Rio de Oro, 204
Ritthem, 8, 105
374, 382
Portugal, Johan IV, koning van, Roca, kaap, 46
33, 36, 40 vlg.
Rochelle, La, 26, 32 vig., 56, 88,
Portugal, primes Catharina van, 268, 318
178
Rochester, 283
Roemerswaal, 4
Post, Cornelis Jansz., 85
Potts, Thomas, 308, 403 vlg., 407 Roeters, Hendrik, 334
Potts, Thomas, kleinzoon van De Roman, 407
Ruyter, 404
Rome, 397, 400
Romso, 154
Pouwelsz, Jan, 59
Presbyterianen, 62
Rosacolma, kaap, 378
Preuilly, De, 378 vlg., 390, 399
Rosas, baai van, 367
Prinses Louise, de, schip, 79 vlg. Rossem, Maarten van, 40
Rostock, 157, 164
Prins Willem, de, schip, 79
Rota, 203
Prosperous, de, schip, 89, 92
Protestanten, 7, 62, 313, 346, 372, Rotterdam, 26 enz.
Rouaan, 49
397
Provence, 117, 134, 141, 370
Rouck, De, 184
Piichler, 148, 169
Royal Charles, de, schip, 257, 260,
Puerto de Santa Maria, 176 vlg.
268, 281 vlg.
Puntaal (Cadiz), 178, 374
Royal Charles, ander schip van
dien naam, 349
Purmerend, 151

Royal Oak, de, schip, 282
Royal James, de, 260, 282, 322v1g.
Royal Prince, de, schip, 251, 282,
321, 349 vlg.
Rulaeus, ds, 405
Rusland, 61, 99, 121, 225
Russell, sir William, 2
Ruyter, Aalken (Aelke, Alicia)
De, dochter van De Ruyter, 16,
28, 151, 171, 192, 242, 308, 404,
406. Zie Potts
Ruyter, Adriaan De, zoon van De
Ruyter, 28, 114
Ruyter, Aelken (of Aaltje) Jansdochter De, moeder van De
Ruyter, 15
Ruyter, Anna De, geboren Van
Gelder, 59, 105, 114 vlg., 117,
121, 130 vlg., 145, 151, 170 vlg.,
174, 192, 201, 222, 239, 242,
258, vlg. 274, 306 vlg., 317, 330
vig., 336 vlg., 358, 389, 401,
403, 405 vlg.
Ruyter, Anna (Anneke) De, dochter van De Ruyter, 114, 151,
171, 265
Ruyter, Cornelis De, b:roeder van
De Ruyter, 13
Ruyter, Engel De, 53, 59, 115, 145,
147, 171 vlg., 174, 192, 194, 196,
202, 204, 207, 209, 211, 222,
242, 265, 270, 274, 299, 308,
323, 327, 334, 336, 351, 359,
363, 368 vig., 382, 389, 394,
398, 401 vlg., 406 Nig.
Ruyter, Jan De, brooder van De
Ruyter, 13
Ruyter, Lucretia De, zuster van
De Ruyter, 13, 242, 309, 406
Ruyter, Lysbet De, zuster van
De Ruyter, 13
Ruyter, Margrytie (Grietken,Margaretha) De, dochter van De
Ruyter, 93, 151, 171, 309, 333,
406. Zie Somer.
Ruyter, Mayke (Matie) De, halfzuster van De Ruyter, 13
Ruyter, Neeltje (Cornelia) De,
dochter van De Ruyter, 28, 59,
151, 171, 308, 396 vlg., 406. Zie
De Witte.
Ruyter, Neeltje, De„ zuster van
De Ruyter, 13
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Ruyter, Neeltje, De, geboren Engels, tweede vrouw van De Ruyter, 16, 59, 309
Ruyter, Willem De, broeder van
De Ruyter, 13
Ruyter, Tanneke De, zuster van
De Ruyter, 13
Rye, baai van, 338
Rijn, de, 63, 316, 325
Ryn, Jan Danielsz. Van den, 281,
322, 327
Rijnberk, 22
Saenen, van, Cornelis Gerritsz, 34
Safi (Savya), 47, 53
Sainte-Croix, abbe, De, 135
Sainte-Marthe, De, 363
Salamander, de, schip, 44, 51, 53
vlg., 56
Salee, 46 vlg., 50 vlg., 59, 112, 118
vlg., ,121, 125 vlg., 128, 131,
137, 147, 181, 203, 297
Salina, 378
Salinas, don Bernardo de, 287, 358
Salingen, Van, 121, 125
Salvages (Salvaeyges), de, klippen, 30
Samso, 154
San Antonio, 55
Sandwich, lord (zie Mountagu),
176, 217 vig., 230 vlg., 233 vlg.,
237, 247, 316 vlg., 320 vlg.
San Juan, baai van, 388
San Lucar (Cadix), 37, 134
San Salvador, klooster, 387
Sant (Sidi Ali ben Mohammed ben Moussa), 47 vlg., 52
vlg.
Sant, Sidi Abdullah ben Bunquer, 118 vlg., 121, 125 vlg.,
137, 181
Santa Cruz (Agadir), 47, 49 vlg.
Santa Cruz (Teneriffe), 360
Santa Maria, kaap, 37, 40, 176
Santen, Van, 229
Saragossa, 374 vig.
Sardan de St. Paul, De, 357
Sardinie, 127, 138, 178, 183, 375,
382
Sarters, de, 30
Sautyn, 134, 138
Scandinavische Noorden, het, 61,
225
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Scarborough, 94
Sicilie, koninkrijk, 380 vig., 398
Schack (Schaeck), Hans, 160 vlg. Sidi Ahmed, 52
Schagen, 151
Sidi Ali ben Mohammed ben MousSchatter, 151
sa, maraboet. Zie Sant
Schay, 219 vlg.
Sidi Ben Hassan (Bosson), 52
Schelde, de, 1 vlg., 7, 15, 31, 63, Sidney, sir Philip, 2
85, 94, 98, 257, 262
Sidney, sir Robert, 2
Schelde, Ooster-, 4
Sierks, 162
Schepers, Willem Bastiaensz, 358, Sierra Leone, 206 vlg., 209, 212,
367, 404
220
Scheveningen, 24, 36, 100 vlg., Singels, de, 69, 86 vlg., 127, 366
346 vlg.
Siracusa 388,391 vig., 396, 397 vlg.
Schey, Gilles, 90, 140, 371, 379, Sisternes, De, 376
393
Sitter, De, 371, 375, 400
Sjabanninga, 185, 189
Schiedam, de, schip, 270
Schiermonnikoog, 234
Skagen, kaap, 106, 129, 153, 160,
Schil, zie Oudeschild, 131
162, 170
Schomberg, graaf Van, 328, 338, Skagerak, 149, 153
345
Skonen, 148, 168 vlg.
Sleeswijk, 157
Schonenvaardersgilde, 405
Schooneveld, 77 vlg., 85, 94 vlg., Slenk, de (Landsdiep, Sleynck),
100, 258, 276, 303, 327 vlg., 331 228, 317 vlg., 328
Slingelandt, Govert van, 154, 169
vlg., 337 vlg., 342 vlg., 358
Schorer, Abraham, 404
Sloe, het, 1, 4
Slot van Honingen, het, schip, 282
Schorer, Johan, 192
Schorer, familie, 8
Sluys, Joos Van, 26
Schotland, 3, 25, 62 vlg., 69, 74, Smit, Wessel, 331 vlg.
94 vlg., 99, 215, 230, 269, 277, Smyrna, 175, 197, 202, 317, 382,
289, 334
389, 401
Schotte, Leyn, zwager van De Smyth, Jeremias, 257, 262 vlg.,
Ruyter, 13
277, 286, 291 vlg.
Schouwen, 23, 26, 81
Snoep, Jan ( Johannes Snoepsius),
Schram, 276 vlg., 280, 323, 330,
174
339 vig.
Solaets, Jan, 38 vig.
Scilly-eilanden (Sorrels), 31, 54, Solebay, 99 vlg., 231, 234, 237
73 vlg., 88, 291 vlg.
vlg., 267, 269, 316, 318, 320
Scylla, 387
vlg., 323 vlg., 327, 329 vlg., 338
Sebastiaan, St, 367
vlg., 343 vlg., 352
Seeland, 148, 154, 163
Solms, graaf van, 244
Seignelay, De, 373
Sombreros, de, 32
Somer, Bernard, 59, 309, 402
Sejrii, 154
Selwyn, Francis, 210, 212, 220
vlg., 406 vig.
Senegal, de, 205
Somer, famine, 407
Servien, 135, 140
Somme, de, 69, 291
Sont (Orysont), de, 99, 105 vlg.,
Severinus, prof., 405
Sheerness, fort, 273, 278, 286 vig., 128, 148 vlg., 152 vig., 157 vlg.,
292, 294, 319
160, 164, 165 vlg., 245
Sheppey-eiland, 279, 281, 285 Sorrels, zie Scilly-eilanden
vlg.
Souburg, Oost-, 8
Shetland-eilanden (Hitland), 21, Souburg, West-, 8
23 vlg., 63, 69, 95, 99, 106, 215, Spaansche Nederlanden, de, 225,
231, 277, 286
274, 287, 296, 301, 305, 312,
Sicilie, 183, 368 enz., 398, 400 vlg. 355, 365
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Spanjaardsgat, het, 227 vig., 318, Sulzbach, Philips paltzgraaf van, Tourville, De, 355, 373, 379, 390
Touw, kapitein, 36
328
163
Trafalgar, 298
Spanje, 1 enz.
Suriname, 355 vlg.
Trapani, 183, 388
Spanje, koningin-regentes van, Sussex, graafschap, 69, 88
Treslong, Otto Van, 249, 254
367, 369
Swaen, de, schip, 38 vlg.
Tres Puntas, kaap, 207
Spanje, Philips II, koning van, Swart, 204, 208, 210, 248, 291
Sweers, Isaac, 90, 121, 126, 151, Triple Alliantie, 296 vig., 301, 303
2, 4
Spanje, Philips IV, koning van,
190, 192, 203 vlg., 207, 210, 212 311
214, 238, 240, 242, 258, 263, Tripoli, 120, 173, 183, 186 vlg.,
374
197, 297
268, 276, 297, 299 vlg., 322, 327
Spanje, Karel, koning van, 4
Tripoli, koning van, 183
Spanje, Karel II, koning van, 342 vlg., 345, 350
Tromp, Cornelis, 110, 115, 117
383, 385, 398, 401
Swiftsure, de, schip, 248
Spartel, kaap, 298
vlg., 126 ,129 vlg., 186 vlg., 190,
Sydero (Suder6), 216
194 vlg., 220 vlg., 226, 228 vlg.,
Spezia, 118, 138 vlg., 141
Taag, de, 36, 40, vlg., 143, 146 vlg. 232 vlg., 241, 243 171g., 248 vlg.,
Spiegel, de, schip, 191
254 vlg., 258 vlg., 266 vlg., 335
Spinola, Ambrogio, 13
Tabago, 8, 308, 356
vlg., 339 vlg., 348 vlg., 357 vlg.,
Spitsbergen, 3, 13, 18, 20 vlg., 23 Tacorary of Witsen, 208
367, 369, 371, 400
vlg., 86. Zie Groenland.
Tanger, 175,.178, 181, 197
Spleet, de, 2, 31, 45, 54, 94, 262 Tavira, 37
Tromp, Marten Harpertsz, 27, 29,
38, 62 vig., 69, 73, 76 vlg., 83
Spragge, sir Edward, 247, 257 Teding van Berkhout, 371, 400
262, 278, 321, 323, 333, 335 Temple, William, 303 vlg., 311, vlg., 110, 116 vlg., 172, 403, 409
Tunis, 120, 173, 178 vlg., 183 vlg.,
338, 341 vlg., 345, 348 vlg.
316
189, 197, 297
Sprogo, 154
Teneriffe, 30
Tunis, koning van, 179 vlg.
Staats-Vlaanderen, 327
Terheiden, 99, 101, 105
Stachouwer, Frederik, 229, 254 Ternuifvaarders, 31
Turkije, 51, 117, 120, 131, 176,
181 vlg., 190, 298,, 384
Terreneuve, zie Newfoundland
258
Tyddiman, 231, 251, 257, 277
Stad en Lande (Groningen), 199 Terschelling, 233, 266, 279
220, 264
Tijdverdrijf, schip, 121, 129
Tetuan, 120, 124, 178
Stad en Landen, de, schip, 236
Tyrrheensche zee, 369
Texel, 21 enz.
Star, Enno, Doedes, 173, 190 Theems, de, 87, 94, 96 vlg., 99,
231, 236 vlg., 240, 246, 251, 256 Ubes, St, 121, 143
193, 201, 203, 215, 264, 276
278, 286 vlg., 289 vlg., 345
vlg., 267, 270, 273, 275 vlg., Udemans, C., 111
283, 285 vlg., 289 vlg., 292, 316 Uithoorn, 333 vlg., 334
Startpoint, zie Goudstaart, 73
Unity, de (zie Jonathan), schip,
vlg., 324, 338, 344, 352
121, 192
279, 281 vlg.
Thome, St (Guinea), 213
Statenland, 353
Upnor, kasteel van, :278, 280, 282
Stavanger, 217
Thou, De, 141
Ustica, 376
Thyssen, Jan, 84, 155, 159
Steelandt, Van, 358, 364
Utber, 257
Thijssen, Maarten, 3
Stellingwerff, Auke, 221
Utrecht, provincie, 327
Stirum, Frederik Willem, graaf Tichelaer, 329
Utrecht, stad, 325
Tilbury Hope, 278, 287
van, 362, 371, 393, 404
Uytenraad, 407
Stockholm, 167, 169
Tirol, 400
Tobiassen, Thomas, 280, 282, 361, Uyttenhove, 358, 360 vig., 366
Stokes, 142
Story, 323
363, 366
Tolck, Jacob Pieterse, 34, 37, 39, Valencia, 196 vlg.
Stour, de, 287 vlg.
Valencia, onderkoning van, 196
Straat, de (zie Gibraltar), 176, 42
Valbelle, De, 344, 369, 379 vlg.,
Tor Bay, 75, 145, 291, 359
178, 184, 200, 202, 245
Straatvaarders, 86, 115, 232, 237, Torquay, 291
390, 392
Valkenburg, Johan, 200, 208 vlg.
290
Tortuga (bij Haiti), 356
Vasco, De, 37
Stromboli, eiland, 369, 378 vlg., Toscane, 118
Toulon, 118, 132, 134 vlg., 138 Vechtsluizen, de, 325
382, 387, 393
vlg., 141 vlg., 190, 242, 245, Veere, 1 vlg., 19, 81, 324, 332
Stuart, geslacht, 62, 226
257, 311, 355, 369, 373 vig., Veere en Vlissingen, markiezaat
Suffolk, 289
van, 1
377, 388, 393, 400
Suleiman Pasja, 179
,
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Velders, Maeyke, 14
Vondel, Joost van den, 255, 284 Wildt, David De, 199 vlg., 207,
209, 227
Velez, De Los, 383
Vos, Jan, 103
Wildt, Gideon De, 78, 80, 104,
Venetie, 117, 186, 387
Vreede, de, fregat, 281
121, 123, 125 vlg., 131, 133,
Verburgh, 69, 73, 151, 160, 162, Vrek, 228
149, 141, 145, 147, 151, 170,
164, 241 vlg., 245, 276
Vries, David De, 119, 121, 125
173, 175, 177 vlg., 182, 187,
Verde, kaap, 200, 205
vlg., 137
192, 196, 209, 220
Vries, Tjerk Hiddes De, 221, 229,
Vere, regiment, 149
232 vlg., 238, 241, 246, 252, Wildt, Hiob De, 338, 369
Vergulde Tyger, de, fregat, 209
Willemsz, Simon, 228, 230, 232,
258, 260
Verhoeff, Jan Aerssen, 68, 71, 73,
358
110
Walcheren, 1, 8, 14, 81, 105, 246, Willoughby, 54 vlg.
Verhulst, Rombout, 407 vlg.
267, 271, 303, 308, 318, 324, Wismar, 160, 164
Versailles, 391
326, 342
With, Witte Cornelisz. De, 64
Verschoor, 371 vlg., 374, 379
vlg., 73, 76 vig., 93 vlg., 100
Waldeck, Georg Friederich, graaf
Verschueren, 67
van, 334
Aga, 110, 113, 129, 134, 148,
Verveen, 121, 136, 141, 143
Wally, kapitein, 47, 49 vlg., 52
Vezard, Paulus, ds. 105
150, 217
Vianen, De, 139, 177, 180, 182 Wapen van Leyden, het, schip, 308 Witsen, dr. Cornelis, 114, 121
vig., 187, 190 vig., 195
Wassenaer, Jacob Van, heer van Witsen, Jan, 403
Witsen, mevrouw, 114, 121
Viareggio, 136, 138 vlg.
Obdam (zie Obdam)
Witsen, Nicolaas, 114
Victory, de, schip, 208
Watergeuzen, 2
Witsen, familie, 113
Vierssen, Van, 129
Weenen, 384
Witt, Cornelis De, 274, 276 vlg.,
Vigo, baai van, 144
Welle, de, zandbank, 23
279 vlg., 293 vig., 314 vlg., 326,
Villafranca, De, 376, 380 vlg., 386 Welsinge, 8
vlg., 398
Werendijke, 9
329, 333
Vinaroz, baai van, 375
Westbaai op St. Vincent (Kaap- Witt, Johan De, 109 enz., 347, 372
Witte, Cornelis De, 171, 308, 404,
Verdische eilanden), 54
Vincent, St, kaap, 37 vlg., 42,
117, 121, 176 vlg., 190, 204, 293 Wester-Eems, 218, 258
407
Witte, Johan De, 151, 171, 192,
Vincent, St (Kaap-Verdische ei- Westergo, de, schip, 324
195, 213, 237, 241, 262, 277,
landen), 54 vlg., 203
West-Friesland, 63, 107, 113, 221,
Vincent, St (Kleine Antillen), 30 335
308, 404, 407
Virginie, 293
Westhovius, ds., 339, 352, 374,383 Witte, Michiel De, 308, 382, 404,
vlg., 396 vlg., 400, 404
Vivien, Nicolaas, 236
407
Vivonne, De, 369, 373, 387, 390, West-Indische Compagnie, 7, 29 Witte Lam, het, koopvaardijvlg., 33, 45, 54, 117, 198 vig.,
399
schip, 138
Witte Lam, het, oorlogsschip, 84,
Vlaanderen 1, 26, 30 vlg., 36, 42, 205 vlg., 211 vlg., 222, 404
45, 53, 67, 69, 76, 81, 92, 96, 98, West-Indische Compagnie, En95, 100
gelsche, 198 vlg., 204 vlg., 225 Wolmar, 229
251, 259, 261 vlg., 267, 271,
276, 287, 318 vlg., 329, 333, Westkappel, 3, 8, 261, 303 vig., Wolzogen, ds, 404 vlg.
321, 326, 358
Woolwich, 283
339, 342
Westminster, 116, 122, 133, 152, Worst, Ewout, 3
Vlie, het, 67 enz.
185, 224 vlg., 352 vlg.
Wouw, Mr. Johan Van, 406
Vlieland, 233, 266
West-Terschelling, 266
Wrangel, 154
Vlieter, de, 301
Vlissinge, de, schip, 29, 31
Westvaarders, 45, 49, 65, 69, 72 Wijk aan Zee, 103, 346
Vlissingen, 1 enz.
vlg., 78, 88, 95
Vlissingen, Nieuw-, 1
Wezer, de, 218
Xeres, 177
Vlissingen, Oud-, 1, 5
Whithorn, 127, 146
Viugh, David, 276 vig., 281, 322, Wiborn, 14
Y, het, 113, 115, 334
Wielingen, de, 2, 64, 66 vlg., 69, Yarmouth, 106, 237, 345
330, 337 vlg., 351, 359
Vlugh, Thomas, 359, 404
76, 85, 94 vlg., 97 vig., 100, 253, York, James, hertog van, 198
257, 262, 332, 358
Vogelsanck, 169
vlg., 225 vlg., 239, 247, 278,
282 vlg., 313, 316 vlg., 320 vlg.,
Vogelstruys, de, schip, 72
Wight, 55, 68, 90 vlg., 268, 289
vlg., 317, 319, 335, 401
Volcano, 380
328, 335, 338, 369
Vollenhove, 405
Wildschut, 234
York, Maria van, 402
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I Jsellinie, 325
I Jsland, 20
Zael, 82
Zaen, Cornelis van der, 147, 371
Zaen, Willem van der, 106, 121,
125, 131, 134, 151, 154, 173,
175, 178 vlg., 192, 196, 202,
205 vlg., 210, 217, 239, 244,
248, 257 vlg., 263, 275 vlg., 286,
289 vlg., 297, 308
Zaen,Willem van der, de Jonge, 276
Zama, 208

REGISTER
Zandvoort, 237, 245
Zeeburg, fort, zie Rammekens
Zeeland, 1 enz.
Zeger, 321
Zeven Provincien, de, schip, 236
vlg., 242, 250, 261, 263, 268,
270, 274, 283, 290, 297, 302,
317, 321, 323, 337, 339 vlg.,
347, 349, 352, 358, 361, 363,
371
Zierikzee, 81
Zoute eilanden, zie Kaap-Verdische eilanden

Zoutelande, 3, 8, 100, 262
Zuiderkruis, het, schip, 147
Zuiderzee, 293, 327, 334, 346
Zuid-Holland, 324, 328
Zuid- Jutland, 157, 162
Zuid-Voorland, 86, 374
Zuylen van Nyevelt, Van, 183
Zweden,128 vlg., 296,313, 368,38,4
Zweden, Karel X Gustaaf, koning van, 129 vlg., 148, 150, 152
vlg., 159, 166

