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»Beproet' in uwe kustenlanden
»Wat vrijheidszucht en moed vermag ;
»Vervul met schepen uwe stranden
»Dek ied're Zee met Neerlands vlag!"
(VAK HAKEN, DE GEÜZEW.)
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Een en ander over Friesland's Zeewezen
vóór 1665.

In zijne belangwekkende Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, spreekt de Zeeuwsche geschiedschrijver
Jhr. Mr. J. C. de Jonge van »de Strijdbare Vriezen, wier
«dapperheid ter zee zelfs voor de Romeinen reeds geducht
»was" en die later, in moed en in kennis van de zeevaart,
met de oorlogzuclitige Vlamingen, om den voorrang streefden , terwijl zij in de daaraanvolgende eeuwen, als stoute
zeevaarders bekend, een uitgebreiden handel dreven op
Denemarken, Zweden, Noorwegen, de Hanze-Steden, Engeland en Frankrijk.
Zoowel op die tochten, als in hunne veelvuldige oorlogen , vooral met Holland, bloven zij ook verder proeven
van moed en bekwaamheid in den zeekrijg geven en, mogen
die al vaak door daden van noodelooze wreedheid en woestheid zijn ontsierd 4), men beschoirwe deze onder het licht
van hun tijd en neme daarbij in aanmerking, dat de vijand
'het meestal niet beter maakte, zoodat de eene daad van
ruw geweld vaak de andere uitlokte.
Ook later in den vrijheidsoorlog tegen Spanje, maakten
1) Vgl. o. a. Kempo v. Martena, Annael of Landboek , in liet
Chartert), v. Friesland, dl. II , p. 92, 100 en?..
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de Friezen zich ter zee verdienstelijk 1) en waren zij het ,
die, na de overwinning op Bossu, de Noord-Hollanders
ijverig hielpen om meester te blijven van de Zuiderzee en
om de kustplaatsen, die nog in handen der Spanjaarden
waren, aan deze te ontweldigen. 2)
En toen met den aanvang der 17e eeuw, het zeewezën,
hoewel nog in zijne wording verkeerende, toch allengs
binnen bepaalde lijnen, meer vaste vormen begon ian te
nemen, om in de 2den Engelsehen oorlog tot een hoogen
trap van bloei te geraken — toen bleken de stoute moed
en de koene zeevaardigheid van den ouden stam niet te
zijn uitgestorven maar zelfs met ongekende kracht te herleven.
Uit de breede rij onzer Baanbrekers op den Oceaan,
behoeven wij daarvoor slechts te wijzen op Tierck Hiddes
de Vries, Douwe Auckes, de Brunsveldts, de Stellingwerffs, de Binckessen als de meest algemeen bekende namen
van mannen in wie de begrippen van moed, beleid en
trouw de hoogste toonbeelden vonden en bij wie men niet
weet wat het meest te bewonderen het kalme, vastberaden
overleg, den leeuwenmoed of, wat misschien alles verklaart, het onverwrikbaar plichtsgevoel, waarmee zij, vaak
met den zeek'ren dood voor oogen, als echte Standfriezen,
standhielden om hunne moeielijke taak ten einde toe te
volbrengen. En er zijn nog zoovele anderen wier namen
en daden met gulden letters in de geschiedrollen van het
Zeewezen staan opgeteekend!
Werd hierboven aangestipt dat reeds in overoude tijden
1) Men leze hierover Mr. A. J. Andreæ, ,,de Friesche Watergeuzen", in dit tijdschrift, 3e reeks, 4e dl., p. 479.
2) Vgl. o. a. Jhr. Mr. de Jonge, Qeseh. van het Ned. Zeew., 2e dr.,
dl. I , p. 2, 106/7, 124.
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ook de koopvaart door de Friezen op ruime schaal werd
uitgeoefend, zekere schrijver, Adam van Bremen, gewaagt
zelfs van avontuurlijke tochten door hen, naar het hooge
Noorden ondernomen. En al moge men diens verhaal, dat
zij reeds in het jaar 1035 tot dicht bij de Noordpool doordrongen , tot het gebied der legenden rekenen, toch geven
eenige Arctische plaatsnamen als: Nieuw Friesland, Hinlopenstraat, Jelmerland, het Wybe Jansz-vjater, Gale Hamkes-baai 1) e. a., allen grond om aan te nemen, dat die
streken, zij het dan ook in latere eeuwen, door hen niet
onbezocht zijn gelaten.
Doch bovenal was en bleef de eigenlijke koopvaardij
een bij uitstek nationaal middel van bestaan uitmaken, dat
rijke winsten opleverde en meer met den kloeken en practischen frieschen zin strookte dan het stille landbouwbedrijf,
't welk nog lang in zijne wording verkeerde en, vóór de
opkomst van den uitvoerhandel op Engeland, slechts een
matig bestaan gaf.
Hunne koopvaart, in de 16e, maar vooral in de 17e
eeuw, richtte zich hoofdzakelijk naar de kusten der Oostzee,
eene vaart, destijds niet ten onrechte, de moeder van alle
andere negotiën genoemd, terwijl op Noorwegen vooral eene
drukke houtvaart en een levendige handel in pik en teer
werd onderhouden.
De handel op de Witte Zee was aanvankelijk, n.1. sinds
het midden der 16e eeuw, in handen der Engelschen.
In 1577 verscheen het eerste Nederl. schip op de Dwina,
't welk voor rekening van den Middelburgschen koopman
Gilles van Eychelenberg gezegd Hoof man, werd gevoerd door
1) In de Ie helft der 17e eeuw ontleende het Wybe Jansz-water
zijn naam aan een burger van Hindelopen, en de Gale Hamkes-baai
den haren, aan een Harlinger Groenlands-Commandeur. Zie hierna.
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schipper Jacoh Jacobse en, naar N. v. Wassenaer I) verhaalt , zou zekere Claes Jansz van Hoorn, die voor den
Groninger handelaar Wigherinck voer, in 1582, liet eerst
de tot dusver onbevaren straat van Pudoshensco zijn opgestevend tot hot klooster St. Michiel, waarheen weinige jaren
daarna de zetel des handels in de Witte Zee, op hoog
bevel, verlegd werd en alwaar reeds spoedig daarna de stad
Archangel verrees. Volgens anderen echter moet hot bedoelde feit, dat aanleiding tot de stichting van Archangel
gaf, aan een schipper van het bekende handelshuis der
Moucherons. Adriaen Krijt genaamd, worden toegeschreven. 2)
Doch hoe dit zij, op grond van het feit dat in 1608
ook de Harlinger handelshuizen van Gerrit Ackema en Jelle
Jacobs Tempelaer deelnamen aan de oprichting van de
$ Compagnie tot den handel om liet noorden", of der y>Mosnovietvoerders" 3), mag men aannemen, dat zoo niet vroeger , toch in elk geval reeds toen, Friesohe schepen hun
steven naar de Witte Zee richtten, â)
Ook op Hamburg werd een vrij drukke vaart onderhouden. Volgens v. Aitzema I I I , p. 877, Ao. 1653, was de
Elve nooit zonder Ilolî., Priesche of Groninger schepen,
zijnde: uvan oudts een groote Navigatie uyl de Vereenigde.
1) Hist. Verhael enz., 1624, dl. VIII, fol. 91.
2) Zie Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, „De opkomst van het Ned.
Gezag in O.-Indië."' Verzameling van onuitgegeven stukken uit het
oud koloniaal archief I, p. 11 , noot. Deze schrijver geeft aan de
laatste lezing de voorkeur. Mr. J. Seheltema noemt A. Krijt, een
schipper van Hoqfman.
3) Zie Mr. J. Seheltema, Rusland en de Nederlanden.
4) Onder de Edellieden, die in 1615 het Gezantschap naar den
Czar vergezelden, behoorde de Fries Thomas van Burmania, die op
de terugreis te Reval overleed. Vau de „plechtige ambassade" in
1630. maakte de Dockumer Burgemeester Jolian van Veltdriel deel
uit, terwijl Ovitius Abbetna er als preilicatit aan toegevoegd was.
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•» Nederlanden, specialijck uyt . . . Vrieslandl . . Stadl en
f> Landen . . geweest op de Elve" en, mag er worden bijgevoegd, ook op Breinen.
Met echter alleen naar het Noorden maar ook tot de
havens van Engeland, Frankrijk, Portugal, Spanje en het
tegenwoordig Italië, strekte de Friesche handel en zeevaart
zich uit.
Voor een goed deel had zij hare kantoren te Harlingen,
welke stad, na (vermoedelijk in 1543) aan de noordzijde
en daarna, in 1579, aan de oostzijde te zijn uitgelegd,
in het laatst der 16e eeuw, door haren opkomenden zeehandel, meer en meer in bloei was toegenomen.
Wel is waar zag zij pas in 4589, voor het eerst binnen
hare muren, een zeeschip van stapel loopen, doch de reeds
tien jaar vroeger plaats gehad hebbende verwijding en uitdieping der zeehaven, zoomede de in dat zelfde jaar tot
stand gekomen uitlegging der stad, zijn feiten die reeds
naar een bestaanden en zich ontwikkelenden zeehandel heenwijzen , al werden de daarvoor benoodigde schepen dan ook
nog elders gebouwd.
In 1597 werd de stad voor de derde maal uitgelegd en
wel aan de zuidwestzijde, en ook deze vergrooting was
weer het gevolg van eisenen, door den zich meer en meer
uitbreidenden handel en zeevaart gesteld.
Voorts werd de Groote of Haringvisscherij van hieruit
beoefend en wel onder begunstiging van den Magistraat, die
daartoe in 1605 door de ingezetenen verzocht, weinige
jaren daarna, ook de stad zelve met een kapitaal van
ƒ 3000.— daarin deed deelnemen.
Dan in weerwil van dezen krachtigen steun, ging de
harmgreederij reeds twee à drie jaar later te niet, en bleven
alleen twee, door de stad zelf gekochte buizen, de visscherij
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nog een tijdlang uitoefenen. Des te beter uitkomsten bleef
echter de koopvaart voor Harlingen opleveren.
Reeds in het begin der 17e eeuw had deze zulk een
vlucht genomen, dat zij bijna geheel Friesland en Stad en
lande, van waren uit de Noord- en Oostzee voorzag, terwijl de wijnhandel, die er omstreeks dezen tijd sterk moet
hebben gebloeid 1), mede eene meer of minder drukke
vaart op Frankrijk en Spanje doet veronderstellen. 2)
Stavoren, Frieslands oude Koningstad, was een der oudste
Hanze-steden, naar men wil de derde in rang, doch hare
handel en zeevaart waren in de 16e eeuw, tengevolge van
verschillende oorzaken, nagenoeg te niet gegaan. In 't
laatst dier eeuw zag zij echter, zij het dan ook niet tot
het toppunt van vroegeren bloei, deze bronnen van welvaart weer binnen hare muren herleven. »De konst van
«varen door de woeste Zee" / zegt in 1647 haar geschiedschrijver 3), «kleeft de Ingesetenen deser stede noch aen;
»hunne goederen vertrouwe sy lichtelijck de Zee/ en dur»ven hun have Tou en Ancker overlaten. Sy ghewennen
»van der jeught aen het leven te waghen/ op een hout/
y>minder als een voet van de doodt zijnde/ zijn daerom
»ervaren/ selfs den gantschen Aerdt-kloot om te seylen."
1) Vgl. Tegenw. Staat v. Friesland I I , 2e st.
2) Onder tle Ned. koopvaardij-vloot, die in Dec. 1664, niettegenstaande gewaarschuwd te zijn, met Z.O. wind de Bocht van Frankrijk
uitliep en toen door de Engelschen genomen werd, behoorden o. a.
,,'t Wapen van Franeker", geladen met Franschen wijn en brandewijn,
,,/ï Orangeboorri' van Harlingen, met gelijke lading, v't Roo Fortuin"
van Friesland, geladen met zout en brandewijn. Later werden zij
„om schijn van justitie", daar de oorlog nog niet verklaard was, maar
in waarheid omdat er Fransche belangen bij betrokken waren, hoewel
op ergerlijke wijze bestolen, weer ontslagen. (Vgl. Holl. Merc. 1664,
1». 187.)
3) N.l. in de „Op en Nedergank van de oude Koninklycke en
loffelycke Anzee Stadt Stavoren" onz.
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Hare, den 1 Oct. 1549 te Keulen vernieuwde rechten als
Hanze-stad, werden den 16 Maart 1603 te Lubeck, op
nieuw bevestigd, terwijl Koning Christiaen IV van Denemarken, den ISO Aug. 1642, het door een zijner voorgangers , Waldemar, verleend privilegie bekrachtigde, krachtens
't welk de schepen van Stavore?!, bij 't binnenkomen der
Oresont, vóór alle andere vloten en schepen, door de tolbeambten geholpen en doorgelaten moesten worden. 1) Dit
voorrecht, 't welk oorspronkelijk aan Stavoren was verleend, omdat hare schippers oudtijds hadden aangetoond hoe
men door de Sont naar de Oostzee kon varen, bleef nog,
in elk geval tot het laatst der 18e eeuw, in stand, en dat
het de reizen der Stavorensche schippers niet weinig bespoedigde , blijkt wel daaruit, dat zij, op hunne terugreis
uit de Oostzee, weer in de Sont komende, daar nog meermalen schepen wachtende vonden die er reeds op hunne
heenreis, gelijktijdig met hen, waren aangekomen. 2) Het
langdurig oponthoud, 't welk de schepen aldaar ondervonden, zal wel hoofdzakelijk toe te schrijven zijn aan
het groot getal bodems, dat destijds door de Sont voer,
doch aan den anderen kant schijnen de »tollenaren" te
Eheneur ook geene gemakkelijke heeren te zijn geweest.
Zoo werd hun b.v. 3) te laste gelegd dat: »quamt haer te
spas soo vertolden zy deselve (n.1. de vreemde schepen),
»in 't gemeen noch hooger als volgens Conings Lijsten, en
»'t was noch beleeftheydt als zy de Schippers voorthielpen.
»Maar dickmael quaem 't den Tollenaers niet te pas, dan
»hadden de Toll Heeren gasten; dan stondt het hooft niet
1) Zie de acte daarvan in 't Charterboek V, p. 478.
2) Zie Tegenw. Staat III, Ie st., p. 313.
3) In 1645. zie v. Aitzema, Saken v, Staet en Oorlog, uitg. 1669/72,
III, p. 5.
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»te recht van de gisterige rous, dan waren se of moesten
»se uyt met een wagen, om haer wat te verlustigen; onsdertusschen moest men den schoonen wint laten over 't
»hooft waeyen; dattet dickwils een geheele reyse schade
»deet. 't Welck dan de Schippers ende Matroosen schier
»desperaet ende raesende maeckte, die geern elck weerby
»sijn Vrou, Kinderen, Vrienden en Vrysters waren; en
»t' huys komende haer vertoef niet sonder vloeckinge op
»de Deenen ende Tdlenaers wierpen."
Wel is waar zullen de schippers van Stavoren ook wel
aan dit ongerief hebben blootgestaan, doch zij konden zich
dan toch nog troosten met het vooruitzicht, in elk geval
het eerst voortgeholpen te zullen worden en uit erkentelijkheid daarvoor zonden zij dan ook, zelfs nog in 't laatst
der vorige eeuw, telken jare, met het eerste schip dat
naar de Sont zeilde, volgens oud gebruik, aan den Koning
van Denemarken een stuk Leidsch laken ten geschenke. 1)
Ook van de Zweedsche, Schotsche en Pransche Koningen
had de stad in vorige eeuwen belangrijke privilegiën ontvangen, doch 't bleek mij niet in hoever deze ook later
bestendigd bleven.
Ilindelopen telde in 1615 ongeveer honderd Grootschippers. 2) In 4 664 o. a. waren al de Burgemeesters er zeevaarders , zoodat zij, met goedkeuring van den Stadhouder
Willem Frederik, den Old-Burgemeester en Vroedsman
Broer Heeries machtigden, om, gedurende hunne afwezigheid , de stad te besturen. 3)
Onder het convoy van 170 koopvaarders, dat den 8
Augustus 1666, door de Engelschen in 't Vlie werd ver1) Tegenw. Staat.
2) Zie Merkw. v. Hindel. door Roosjen, Krocse en Eekhofi'.
3) Chai'terboek V, p. 656.
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brand, bevonden zich 29 Hindeloper fluiten, waarvan slechts
één het ontkwam. Ongetwijfeld bleef de koopvaardij er,
ook in 't verder verloop dier eeuw, in bloei toenemen,
daar in 1703 het getal Hindeloper zeeschepen op meer dan
honderd werd geschat. De Hindeloper schippers zeilden
gewoonïîjiE', met hunne fluiten van ongeveer 400 last, in
Maart uit, deden twee reizen naar het Noorden en vielen
in October of November weer binnen, om den winter bij
hun gezin aan wal door te brengen. Hunne schepen legden zij dan in winterlaag te Amsterdam, van waar zij ze
in 't voorjaar op de Hindeloper reede brachten, om ze van
hunne stad uit, door middel van kleinere vaartuigen, zoogenaamde »medebrengers" of vovertoUers", weer voor de
volgende reis uit te rusten. 1) Niet alleen dat dit den
handel en nijverheid hunner mede-ingezetenen ten goede
kwam, maar ook de Stadskas voer er wel bij, daar voor
elk vaartuig, dat met scheepsbehoeften de haven verliet,
's jaars een zilveren dukaton sluisgeld werd betaald. Een
betreurenswaardig voorval bracht echter in 1703 den eersten
knak aan deze bron van welvaart toe. Den 3 Dec. van
dat jaar stormden namelijk 23 groote Hindeloper schepen.
die op de reede der stad lagen, van liunne ankers weg en
dreven tusschon Zuriger Oord en Ferwoude op het strand.
Hoewel 14 hunner, na do lading gelost te hebben, weer
vlot en in diep water geraakten, leed Hindelopen toch
veel schade bij deze ramp, wat echter den subst. Grietman
van Wonseradeel, den Heer Tjaard van Aylva, niet weerhield om nog wegens strandrecht, een/tiende van de op 't
strand geraakte schepen voor zich te eischen. De 23 schippers beriepen zich nu op het Hof van Vriesland, en van
1) Zio Merkw, v. Hindcl., alwaar men ook omtrent de reederijen,
seheepsgebruiken enz, meer bijzonderheden vindt vermeld.

Wumkes.nl

344

EEN EN ANDER OVER

Aylva, geen lust gevoelende om, overeenkomstig 's Hofs
uitspraak, 23 afzonderlijke processen tegen de schippers en
hunne reeders op touw te zetten, voelde zich nu wel gedrongen zijn eisch te laten varen. Sinds dit voorval, durfden de schippers echter niet meer zoo vaak op de reede
komen en eerlang hield dit geheel op, tot zeer groot nadeel van den bloei der stad. 1)
Wat hiervoor ten opzichte der Hindeloper zeevaart gezegd is, was in hoofdzaak ook op die van Molkwerum 2)
van toepassing. De bevolking van dat dorp bestond zelfs
nagenoeg geheel uit zeevaarders, en des zomers bleef er,
behalve de boekhouders van schepen, geen weerbaar man
aan wal; eene overlevering, welke nog in 1710 bevestigd
werd door Dr. Z. C. Uffenbach, die, naar aanleiding van
zijn in dat jaar aan het dorp gebracht bezoek, getuigt,
dat men er geene mannen, noch zelfs knapen boven de 6
à 8 jaar ziet, »omdat zij des zomers meestal naar zee zijn." 3)
Volgens Reglement van 1617 4) moest hier, van de jaarlijks aftredende Raadsluiden, steeds één uit de thuisblijvende
en één uit de zeevarende ingezetenen, worden gekozen.
Makkum dankte in 't begin der 17e eeuw zijne opkomst
en toenemenden bloei hoofdzakelijk aan de koop vaart; »en",
zegt de schrijver v/d. Tegenw. Staat, »de Makkumers wor»den alomme erkend voor stoute zeelieden."
1) Tegenw. Staat III, 2 st., p. 388.
2) Vroeger geschreven „Molqueren". Opmerkelijk is het dat een
eilandje, liggende voor de stad Carlshaven, op de zuidkust van Zweden, dienzelfden naam droeg. Zie o. a. „Atlas contractus orbis Terrarum, Amstel. ex officina, Nicolai Visscher", die van het midden
der 17e eeuw dagteekent. Op latere kaarten komt die naam niet
meer voor.
3) Vgl. de vertaling van Mr. J. Dirks in dit tijdschrift, dl. VI, p. 372.
4) Zie Charterboek V, p. 233.
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Om verder van Dockum, Workum , Koudum, Warns 1)
en andere aan en bij de zee liggende plaatsen niet te spreken, dreef ook Bolsward, 't welk in 4549 zijne rechten
als Hanze-stad het laatst erkend zag 2), handel en zeevaart op Frankrijk, Engeland, Noorwegen, Antwerpen enz.
en dat die koopvaart nog al beduidend moet zijn geweest,
blijkt daaruit, dat de stad in 1589 een accoord met Harlingen sloot tot betonning van y>de Jettings", eene vaargeul
in de Zuiderzee, tussehen 't Grind en 't Langezand. 3)
In andere plaatsen, zooals Sneek, Woudsend, Grouw,
IJlst en Lemmer, bereikten de reederijen eerst in de 18e
eeuw hun tijdperk van bloei.
Hiervoor werd aangestipt tot welke landen en zeeën de
Friesche koopvaart zich hoofdzakelijk uitstrekte en daaronder zoekt men te vergeefs Oost-Indië. De vaart op »de
Groote Oost" was dan ook geheel in handen der O.-I.
Campagnie 4), die hare kamers in Holland en Zeeland had.
Wel is waar werd, ingevolge octroy der Staten van Vrieslandt d.d. 1 April 1642, reeds den volgenden dag, door
verscheidene ingezetenen van dit gewest 5), voor het geval
1) In 't laatst der 18e eeuw woonden hier nog vele vermogende
Oostersche en Westersche schippers (Tegenw. Staat). De weduwe van
den commandeur Auke Heins de Vries, overleden 8 April 1776, begiftigde er de kerk met een zilveren avondmaalschotel,
2) Zie het betrekkelijk Certificaat daarvan in Charterb. III, p. 172.
3) Zie over „de Jettings" hierna.
4) Haar oorspronkelijk octroy is te vinden hij v. Aitzema I, p. 155.
Het dagteekent van 20 Maart 1602 en werd later meermalen verlengd,
gewijzigd en aangevuld.
5) N.l. de Heeren: Joannes Crack, Grietman van Aengw. en medegecommitt. in de Staten-Generael, Syds van Ösinga, Grietman van
Doniaw. en Dr. Jacobus Hiüebrants, beide Gedep. Staat, Dr. Gaius
Nauta en Dr. Petrus AUardi Jongestal, Raden Ordin: 's Hofs van
Vrieslandt, Hohbe van Baerdt, Grietman van Haskerl. en MonsterComm., Sako Fockem, Grietman van Opsterl. en Raed ter Amsterrt.
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dat bij de toen weldra ophanden zijnde verlenging van liet
octroy der bestaande O.-I. Compagnie, daarin aan Friesland geen deel mocht worden toegekend - eene Vriesche
O.-I. Compagnie, die te Leeuwarden hare kamer zou hebben - opgericht 1), doch hoewel dit gewest, van de bestaande Holl.-Zeeuwsche O.-I. Compagnie, was en bleef
uitgesloten, is de aldus opgerichte Vriesche 0.-1. Compagnie
sonaengesien alle moeylycke en costelycke sollititatien, soo
»aen haar Hooch Mogende, als de Bewinthebberen van de
solde Compagnie" 2), nimmer in werking getreden 3),
terwijl in 1645 gedane pogingen om haar, ingeval van
vereeniging der bestaande W.-I. Compagnie met de bestaande
O.-I. Compagnie, daarbij in te sluiten i), door de niet tot
standkoming dier vereeniging zelve, evenzeer mislukten.
Toch gaf men hier den moed nog niet op om de voordeelen, die de vaart op O.-Indië afwierp, mede deelachtig te
worden; althans tot 1665 bleef dit onderwerp aan de orde,
toen het, bij wijze van schikking, aan den kant schijnt te
zijn geraakt. 5)
De West-Indische Compagnie had, blijkens haar octroy
Admt., Dominions ah Holtinga, Urietman van Barradeel, Gosîiolc van
Hiddema en Dr. Gualtherus Gualtheri, Landschap-ontvangers, Saecke
Teye?is, Secretaris van Opsterl. en mede-Rekenmeester in Friesland;
Hendrick v. Marssum, Burgemeester te Leeuwarden, Bruyti Geersma,
oud-Burgemeester te Harlingen, Lammert v. Dalen, oud-Burgerhopman te Leeuwarden, Sîbrant Jaspers en Frederiok Hachtingh, kooplieden aldaar.
1) Oharterboek V, *p. 471 v. T., aiwaaï ook het Reglement is
opgenomen en p. 477.
2) Resol. 18 Maart 1648. Gharterboek V, p. 515.
3) Zie omtrent de redenen hiervan en der uitsluiting v. Aitzema
II, p. 848 en 899.
4) Resol. 5 Dec. 1646, p. 495.
5} ld. 14 Juli 1648 en 11 Febr. 1665, p. 516 en 743,
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van 1621 1), hare 5e kamer mn Vrieslandt mitsgaders
Sladt en Landen" en dese was gezeteld te Groningen. 2)
De koopvaart op bepaald aangewezen streken binnen hare
limiten, was echter, onder zekere voorwaarden, ook aan
particulieren geoorloofd. 3)
Beide Compagniën hadden hare eigene schepen, waarmee
zij handel dreven en oorlog voerden in de haar toegewezen
gewesten.
Van rechtstreeksche handel en zeevaart door Friesche
kooplieden op O.-Indië, kon dus geen sprake zijn, terwijl
aan die op W.-Indië, althans in de eerste jaren, te veel
gevaren en moeilijkheden verbonden waren om, bij gebreke
van zekere bescheiden, aan te nemen, dat door particulieren, ^ a n de evenbedoelde vergunning veel gebruik is
gemaakt.
Uit het bovenstaande laat het zich gereedelijk verklaren ,
dat aan zoovele zeetochten naar vreemde werelddeelen, zelden of nooit door Friesche oorlogschépen werd deelgenomen.
De Friesche handel en koopvaart hadden daarbij te weinig
belang. » Vrieslant", merkt v. Aitzema dan ook op, 4)
»had weynich Westersche Negotie" en verder: 5) »Vries»landt niet te doen hebbende met de Oost- en West Indi»sche compagniën, als daerin niet herederende" enz.
Ook onder de Levantvaarders, schepen evenals de Oost3) Bij v. Aifesema ï, p. 6SÜ.
2) Zoo namen van de Groninger kamer, aan de verovering der
Zilvervloot deel: „de gouden Leeuw", eapt. Pieter Walighss., ,,tfe
Dolfijn", capt. Hendrick Cornelisz Dreven, en 't jacht „cfe Vos", eapt.
Jan de Braem.
'S) Zie Ordre en Regiem, bij v. Aitzema I, p. 67, 69.
4) Ao. 1653, III, p. 803.
5) Ao. 1664, V, p. 191.
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Indische, van grooter charter en vrij sterk bewapend 1)
vindt men over verschillende jaren geen enkel, dat eenig
blijk van Friesche herkomst draagt, en neemt men daarbij
in aanmerking, dat op de hier en daar medegedeelde lijsten 2) van in de 17e eeuw, uit Turksche slavernij, verloste
schepelingen, zelden Friezen voorkomen, dan is het meer
dan waarschijnlijk, dat hunne koopvaart op de Levant van
geene en die op de overige kusten der Middellandsche zee
niet van groote beteekenis is geweest.
Intusschen schijnt zij, in den verderen loop dier eeuw,
't zij voor eigen handel, of ook als vrachtvaart, zoowel
op de Middellandsche zee als op de West-Indiën, merkbaar
te zijn toegenomen.
De vaart naar het Noorden, en vooral op de Oostzee,
bleef echter de voornaamste. Geen wonder dus, dat de
y>Hynlepre Seemans Almenak op it 1679 e jier" 3), van de
Hindeloper vrouwen, die naar haren man verlangen, zegt:
1) De schippers der O.-I. en Levantvaarders werden, ter onderscheiding van die der andere koopvaardij -schepen ^"càpiteyn genoemd.
Zie o. a. Holl. Merc. 1663, Inleiding, die overigens ook merkwaardig
is te lezen.
2) O. a. in Holl. Merc.: 't "Waren meest Hollanders, vooral van Amsterdam en de daaromheen liggende plaatsen, zoomede Zeeuwen. Dat
er echter ook wel Friesche zeelieden in handen der Turken geraakten,
blijkt o. a. uit de volgende, door den Heer Johan Winkler, in een
oud schrijf boek van de vorige eeuw gevonden aanteekening: Ao. 1621,
18 may is een grote Turkse vlag in de kerk (n.1. de groote kerk te
Harlingen) „opgehangen, welke de Magistraat vereert was van vier
„maats, welke in Turkyen gevangen waren geweest. Een van deselve
„was een Harlinger, genaamt Lieuwe. Dese maats sijn op een onge„hoorde manier los gekomen en met veel buit in een seheepjen, op
„Turksche wyse gemaakt, binnen Harlingen geseilt, schietende enige
„stueken geschut af, tot teken van Victorie."
3) „tu Leeuwert by Johannes de Ruiter" en opgenomen in J. H.
Halbertsma's Hulde aan Gysbert Japiks , 2 st., p. 188.

Wumkes.nl

FPJESLANlj'fe ZEEWEZEN.

:!li>

»Krieuweljen 1) fan de Hynlepre Schipperswyveii ys:
y>Noordewyn ys foor de Wyn" en daarvoor getroostten de
»sindoekte" sehoonen zich wat:
ï> De noordewyn, hu kaald en stoer
y>En fel yn winterflaaigen,
y>Al 'waait ze trog de laeae su soer,
»Ys mest nei uis behaaigen."
^ Al ys myn man den oppe see,
Hy sol nei huis ivol drieuwe,
T>En yzzer tuis ov oppe ree,
y>Sa muiter tuis wol blieuwe."
De Commissie- of Kaapvaart, 2) welke vooral in Zeeland
welig bloeide, schijnt in Friesland nimmer wortel te hebben geschoten. Het eenige spoor dat men er van vindt
is de door de Generale Staten, in April 1653, aan Pietcr
Maertens Moyman verstrekte commissie als capiteyn op een
door Pieter Willems Sloterdyck uitgerust »schip van retorsie", waarvan de origineeîe acte bij het Priesch Genootschap
wordt bewaard.
Eene andere tak van zeevaart was hier meer mfaeemseh.
Er bestonden nl. te Harlingen, Stavoren, Workum 3) en
1) In dat werk vertaald door „ongeduldig reikhalzen".
2) Zie het Reglement hierop, dd. 3 Oct. 1643, bij Tjassens, Zoepolitie, te 'sHage 1669, p. 245.
3) Zoo was het b.v. Gale Hamkes, commandeur op den walvisehvaarder „de Oranjeboom" van Harlingen, die den 24 Mei 1639, op
78°, bij Spitsbergen, de 20 der 86 overgeblevene manschappen van
den verongelukten Hoornsehen walvischvaarder „Spitsbergen", commandeur Dirck Alhertsz. Raven, redde. Hiervan is in 1648 te Amst.
bij Joost Hartgers, in de Gasthuissteeg, een gedrukt verhaal uitgegeven. In Dr. Broers, Uitg. en onuitg. stukken, p, 41 , komt
ÂO. 1682, een walvischvaarder uit Stavoren voor en te Workum herinneren nog bestaande gevelsteenen aan do uitoefening van dit bedrijf,

21
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zeker ook op andere plaatsen 1), reederijen ter Groenlandsen Straet Davis-visscherij en wel nadat de Staten van dit
gewest den 22 Nov. 1634, op een request van i> Uitbrandt
nDircksz. Burgemeester tot Harlingen en Wybe Jansz.
» burger binnen Stavoren", daartoe octroy 2) hadden verleend en den Friezen anderhalf jaar later, aandeel in de
Noortsche Compagnie van Holland en Zeeland was toegekend. Dientengevolge kregen zij hun deel van land en zee
in de Zuidbaai op Spitsbergen, alwaar zij op het eiland
Amsterdam, tegenover Smerenburg, eene Traankokerij oprichtten , die, nog in 't laatst der vorige eeuw, onder
den naam van de Harlinger kokerij bekend stond 3), terwijl op de in 4 882 vervaardigde, bij het verslag van den
5n tocht der »Wülem Barents" gevoegde kaart, de zeeengte , tusschen "West-Spitsbergen ter eene en Stans-Yoorland en Barentsland ter andere zijde, nog als het Wybe
Jansz.-water voorkomt. 4)
Bood. dus Frieslands eigen handel en zeevaart, aan het
jonge geslacht, dat zich tot de zee aangetrokken voelde,
eene ruime gelegenheid om die roeping te volgen, ook op
kielen, in andere gewesten thuis behoorende, kliefden tal
van Friezen verre zeeën en bezochten vreemde werelddeelen.
In meer of mindere mate was dit zeker toe te schrijven
aan de omstandigheid dat niet allen, op de hier thuis behoorende schepen, plaats konden vinden of wel elders hoogere gagiën konden bedingen, doch de hoofdoorzaak schijnt
elders te moeten worden gezocht.
1) Wij hebben hier in 't bijzonder het oog op de 17e eeuw. In 1720
bestonden dergelijke reederijen alleen te Harlingen en een te Leeuwarden.
2) Te vinden bij van Aitzema II, p. 412.
3) Tegenw. Staat II, 2e stuk, p. 602.
4) Zie ook de benamingen op p. 307 hiervoor; waarbij nog te voegen : ,,fte Sjouke Douwes Bogt" op de Westkust van Groenland , bij Disoo.
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»Er zijn tijden", zegt Mr. J. K. J. de Jonge 1 ) , daarmede doelende op het laatst der 16e en op het eerste gedeelte der 17e eeuw, »waarin de zoon in den toestand
berust, waarin hij in 's vaders huis bij het intreden van
zijn leven, zich geplaatst vindt; in zulke tijden wordt er
zelden iets grootsch verrigt. Maar er zijn ook tijden waarin
het is, als of er eene atmospheer bestaat die te eng is
voor hen die er in leven, waarin de jongeling niet berust
in de stelling waarin hij geplaatst is; tijden in welke velen
zoeken en turen naar lotsverbetering en avontuurlijke wederwaardigheden. Dan vindt men er die, zooals Linschoten
het beschrijft, swezende in 't vaderland, in de eerste jeugd
«geneigd zijn tot lezen van vreemde dingen van landen en
«geschiedenissen, waarin zij bijzonder welbehagen en ver»makehjkheid hebben, met eene groote verwekking der
«begeerte om vreemde en onbekende landen te bezien of
»eenige avonturen te verzoeken."
Dat was de geest, die destijds in de Nederl. Gewesten
in het algemeen heerschte, en kon het anders of deze moest
wel niet het minst tot uiting komen bij de Friezen, die,
door de ligging van hun land, door hun handel en door
hunne traditiën, reeds van oudsher met de zee van nabij
waren vertrouwd geweest?
En die gisting en werking, dat leven ook op velerlei
ander gebied, bepaalde zich niet tot enkele jaren, maar,
aangemoedigd door de rijke vruchten, bleven ook in het
verder verloop der eeuw, jongere geslachten de voetstappen
der ouderen drukken.
Ver buiten de bakens, waarbinnen zich Frieslands eigen
handel en zeevaart bewoog, treft men dus gedurig Friesche
zeevaarders aan.
1) Opkomst van het Ned, Gez. in O.«Indie I, p. 3.
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Maerten Gerritsz. (dej Fries 1) van Harlingen, zeilde in
1643, in dienst der O.-I. Compagnie, met de i>Kastricum',
schipper Pieter Willemsz. Knechtjens en de vBreskens",
schipper Hendrick Cornelisz. Schaep, van Ternate, om de
ligging der landen benoorden Japan op te nemen. Hij ontdekte Staten- en Compagniesland, gaf zijn naam aan de
tussehen die eilanden loopende straat, en bracht verschillende kusten, met merkwaardige juistheid, in kaart. De
Fransche zeevaarder la Pérouse, stelt hem onder de uitmuntendste zeelieden van zijn tijd.
Douwe Auckes bedreef in 1652 zijn bekend heldenfeit als
capiteyn, mede in dienst der O.-I. Compagnie, en dat hij
niet alleen door dapperheid uitmuntte, bewees de later op
hem gevallen keuze voor het Luit.-Admiraelschap van
Yrieslandt.
Ryckloff van Goens, van afkomst een Fries 2), klom op
tot Gouveraeur-Generael van O.-Indië.
1) în Nav. 1865, p. 248, wordt medegedeeld dat hij in April
1639 te Batavia huwde met Josiva de Frese, j . d. van Gent, terwijl
aldaar tevens blijkt dat hij schipper en van Harlingen afkomstig was.
Bij de even later volgende vermelding van zijn in Jan. 1647, als weduwnaar van Josina Vreese, met Catharinu van Goch, van de Weert,
gesloten huwelijk , wordt hij genoemd ^Commandeur in dienst der M.
Comp." Hij overleed in eene expeditie tegen Manilla, waar hij in
1647, als Admirael, het bevel voerde en zijne weduwe C. v. Goch,
hertrouwde Jan. Î648 met den oppercoopman Jacohus Hetisbroeci. van
Delft, (id.) De aanduidingen van: Schipper, Commandeur en Admirael,
weerleggen den door G. Moll „Verh. over eenige vroegere zoetogten
der Nederl." geopperden twijfel of hij zelf wel zeeman is geweest en
men niet aan zijn schipper Knechtjens, de later door la Pérouse zoo
nauwkeurig bevonden waarnemingen verschuldigd is. Zie omtrent hem
„Reize v. Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar Japan" , uitgeg. bij
F. Muller te Amsterdam, 1858, door P, A. Leupe, diens bijdrage in
de Fr. Volksalm. van 1859, p. 117, de hiervoren aangeh. Verhand.
van G. Moll en de verdere door dezen genoemde schrijvers.
2) Blijkens een ter Prov. Bibl. berustenden brief van den Heer
Leupe, was R. v, Goens, volgens zijne eigene aanteekenmgen . den 'M
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Jacob liiuckes liet zijne commandeurs vlag van een Amsterdamsen Âdmiraliteytschip waaien.
De Leeuwarder Hendnck Sieuivertsz. Spanhem 1), aanvankelijk,

als schrijver, bij de O.-I. Compagnie in dienst

getreden, voerde in 1638 het bevel op de «Klein Amsterdam", nam in 1640/1 een werkdadig deel aan de belegering en verovering van Malakka en kwam in 1643 weer
in Indiö, als capiteyn op >)de Walvisch".
Reynier mn

Tzum

werd in 1645, door H.H. Raden

van Indië, naar Japan gecommitteerd en later aldaar tot
der Compagnie's Opperhoofd aangesteld. 2) Sybrand Abbema,
in 1666,

koopman

in dienst der O.-I. Compagnie, ver-

overde het eiland Run op de Engelschen 3), terwijl Mes
Juni 1619 te Cleve, geboren uit: Volckert Boukes, cornet eeiier compagnie eurassiers, en Hillegond Jacobs, van Franeker, terwijl zijne
grootouders van vaderszijde waren: Boyke (BoukeV/^ycklnffîen Jnliana
Maria van Wierssen (Vierssen ?)
1) Hij was gehuwd met Geertje Arents (Nav. 1862, p, 266). üok
diende in 1652, als capiteyn ter Amst. Admt. een Jac. Sieuwersz. Spanheyms, die in den 3daagschen zeeslag sneuvelde (Holl. Merc. 1652,
p. 41; 1653, p. 25, uoot.)
2) Zie verder omtrent hem , de bijdrage van den Heer D. Cannegieter, in de Friesrhe Volksalmanak van 189Ü. Hij was waarschijnlijk, althans naar naam en tijdrekening, dezelfde R. v. T. die in 1658
voorkomt als Volinagt ten Landdage, in 1664 als Vroedsman te Ijlst
en, blijkens nog aanwezige grafzerk op het kerkhof aldaar, den 21
Sept. 1670 overleed als Gecomitt. Genl., Lid der Rekenkamer en
Burgem. v. Ijlst. Zijne weduwe Margaretha van Aesgama overleed 28
Mei 1689, oud 70 jaar, terwijl op hunne evenbedoelde grafzerk , de
volgende schilden, waarvan de wapenteekenen uitgebikt zijn, in deze
orde voorkomen:
Aysnia
Aesgema
Arentsma
Bouma
Tzom. Aesgema
Aysnia
Aesgema
Aysma
Aysma
3) Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, Opk. v, h. Ned. Gezag in O.-I.
VI, p. 103.
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(Jilles ?) van Goutum, die in Juli 1599, van de vloot des
v.-Admls. Jacob v. Heemskerok, als coopman te Neyra
was geplaatst 1) en Larnbert Dircksz. Haga, die in 1613,
als oppercoopman, belast was met de leiding van het eerste
Nederl. kantoor te Japara 2), vermoedelijk eveneens Friezen waren.
Zekere Jorit Martens van Tzum, was supercarga op 't
jacht der W.-I. kamer te Amsterdam y>d' Eenhoorn", behoorende tot de vloot waarmede Piet Hein, in 1628, de
Zilvervloot veroverde 3) en een matroos uit Stavoren onderscheidden zich bij die verovering door buitengewone kloekheid. Het enteren der galjoenen werd nl. verhinderd door
de hoogte der scheepsboorden, doch onze Stavorener wist
daar spoedig raad op. Hij klom langs eene neerhangende
lijn bij het galjoen op, maakte eerst eenige touwen vast,
welke hij aan zijne maats in de boot toewierp, klom naar
de mars, hakte daar bedaard de hoofdtouwen door en wierp
deze' over op de Nederl. schepen, die hierdoor geschikte
ladders kregen om hun volk naar boven te doen klauteren.
De Spanjaarden bepaalden er zich toe met dit alles verbluft
aan te zien. 4)
Een voorbeeld van trouw leverde Bernard Driepondt van
de Joure. Deze, behoorende tot de bemanning van het O.-I.
schip »'t Huys te V'eisen" , in 1668 op retour naar't vaderland, bracht eene samenspanning mee aan het licht van
16 opvarenden, die van zins waren het schip af te loopen
1) Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, Opk. v. het Ned. Gezag in O.-I.
I I , p. 444:
2) Idem IV , p. IX. Voorrede. In de Doop en Proclam. boeken
van Sneek, komt op de jaren 1678 v. v. meermalen de naam hambar lus Haga voor; deze was afkomstig van Heeg.
3) Zie de Fr. Volksalm., aangehaald op de vorige pag. noot 2.
4) Mr. J. Schelteina, Gesch. en Letterk. Mengelw. III, 1818, p. 152.
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on 't volk te vermoorden. Ter belooning werd hij tot corporael bevorderd en ontving bovendien »50 realen van
«achten met 16 per maent binnen zijn verbonden tijt". De
schuldigen, die allen bekenden, werden in boeien geslagen,
3 hunner stierven en de overigen ontvingen aan de Kaap
de Goede Hoop hunne gerechte straf. 1)
En zoo zou de lijst van hoogere en lagere Friesche zeelieden, die in de 17e eeuw, onder îfed. vlag, maar
niet op Friesche schepen dienden, bij eene opzettelijke
nasporing, met tallooze namen kunnen worden aangevuld; ik
gaf slechts de voornaamsten en enkele , die mij toevallig
voor de hand kwamen.
Met altijd echter waren het de breede banen der Prinseof der Statenvlag, die hen op hunne zwerftochten boven
't hoofd wapperden.
Onder de Nederl. capiteynen die in 1677, niet minder
dan 17 à 18 van de 26 schepen der Deensche oorlogsvloot commandeerden 2), hebben zich ongetwijfeld ook
Friezen bevonden; eene veronderstelling die niet te gewaagd
schijnt, zelfs al werd zij niet door namen als Bruynsma,
Pieter Garelse 3) en ,/esse (Jetse ?) Bloemendaal 4<) versterkt,
1) Holl. Merc. 1668, p. 116.
2) Vgl, Mr. ,1. C. de Jonge I I , p. 540.
3) Een Huns Carelse van Leeuw., werd in 1652 voorgedragen voor
eene capiteynplaats ter Admt. v. Vrioslandt.
4) Te Sneek (zie Doop- en Trouwb.) en te Dockum (zie Stbk. I I ,
}). 100) woonde destijds eene familie Bloemendaal. De Holl. Merc.
1676 noemt nog op p. 170 een capt. Wiebe en op p. 18(5 een v.-Adml.
Wibe, zeker dezelfde persoon.
Het dienen van Ned. officieren bij de Deensche zeemacht duurde
nog in de 18e eeuw voort; zoo vindt men b.v. een Cornelis Sybrands,
als oud-officier der Deensche marine vermeld in Nav. 1890, p . 186,
terwijl nog in deze eeuw de naam van ûokkum er onder het corps
zeeofficieren voorkwam. Tegenwoordig zoekt men er echter te vergeefs namen, die aan Nederlandsche afkomst herinneren.
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Ook de verdere bemanning dier vloot bestond voor het
meerendeel uit Nederlanders, waaronder mede ongetwijfeld
vele Friezen zijn geweest.
Wybren Schdtinga van Leeuwarden, onderscheidde zich
bijzonder in Russische zeedienst en klom daarbij tot Schout
bij nacht op. 1)
En met de ter koopvaardij varenden ging het even zoo.
Zich rijk varen was de leus en het streven van zoo menig'
jongmaat en het doel werd vaak op nog krachtvollen leeftijd bereikt. Dan zette hij zich tot een rustig leven neer,
bouwde een huis, welks gevel met een schip, de bron zijner
welvaart, moest prijken en na weinige jaren vinden wij den
»rustenden Grootschipper" terug, als reeder, zeehandelaar
of achtbaar Lid van Stads- of Landsbestuur.
Oorlog en koopvaart beide, kweekten kloekheid en ondernemingsgeest bij het volk, dat als loon voor zijne toewijding , niet alleen rijke schatten maar ook edeler vruchten
aan eer en roem, op de groote wateren oogstte.
En. wanneer men de vele portretten, die uit die tijden
zijn bewaard gebleven, aanziet, dan spreken uit die ronde
man'lijke trekken, zoowel ernst en zelfbewuste kracht, als
frîssclie levenslust. Zij roepen in herinnering de woorden
van den Heer Ch. Boissevain 2): »Die frischheid en ge»zondheid dankten zij aan de zee, aan 't harde strijden,
5>aan gevaren, aan den breeden horizon. Geen harde berg
»en rots stuitten het oog, omsingelden met zwart. Men
»ging naar Insulinde, naar het land dor kleuren, het land
»dcr zon. Men had een eindeloos vechten op de zee en
smet de zee. Het Godsvertrouwen rees. Het bewustzijn
»van het oneindige mysterie drong altijd dieper door in hart
1) Zie Mr. J. Schelteina. Rusland en do Nederlanden.
•2\ Gids, Nov. 1890.. p. 313 y. v.
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»en verbeelding; maar het tichel werk van wit gekalkte
«dogma's zonk mijlen dieper onder den horizon, uit liet
»zicht. En thuis gekomen, was men frisch, natuurlijk,
«opgewekt en vroobjk. Men leefde 't leven . . , ."

De zeemacht der Admiraliteyl van Vriedaridl, hoewel
zich in de laatste jaren eenigzins ontwikkeld hebbende,
was toch, tot het uitbreken van den 2n Engelschen oorlog,
bij die van andere collegiën vergeleken, vrij onbeduidend
gebleven. \) Verschillende oorzaken hadden daartoe samengewerkt en. al mogen de groote geldnood en de zware
schuldenlast, waaronder zij bijna aanhoudend gebukt ging
en die vóór 1648, mede een gevolg waren vais'de kostbare
krijgstoerustingen te lande, daarvan als de voornaamste
worden aangemerkt, ook de ongunstige ligging van Dockum,
alwaar zij , nagenoeg de eerste halve eeuw van haar bestaan , gezeteld was en de moeilijkheid om van daar uit,
oorlogschepen uit te rusten en in zee te brengen en eindelijk de verwarring, die in haar bestuur heerschte, hebben
daartoe het hunne bijgedragen.
Mr. de Jonge 2) meldt dat zij in 1626, zes oorlogschepen moetende leveren , daarvan, op grond van onvermogen,
werd vrijgesteld. Volgens v. Aitzema 3) echter was zij,
in dat jaar, hoewel ook Friesland en Stadt en Landen,
hun quota in den omslag voor de equipagie ter zee, hadden opgebracht: »door onachtsaemheyt van de Ghecommitsteerde(n) van deselve Provintiën, buyten d' Equipage ghe1) Zie bijlage 1.
2) T, p. 242, noot.
:-S) 1, p. 52cS.
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«sloten tot merckelijk nadeel van deselve Provintiën, want
»die de lasten draeght, behoort oock de profyten te ghes nieten."
Hoogstwaarschijnlijk zijn het deze zes schepen, die toen
door de Amsterdamsche Admiraliteyt (uit de Friesche en Groninger quota's) zijn geleverd. Immers bij resolutie dd. 13
Oct. 1631 1), beschikten de Staten van Vrieslandt o. a.
dat het Yriesche Admiraliteyts-Oollegie zou worden gesubsidieerd: smet den Bquipagie der vijff oorlogsscheepen ende
»een jacht, die tot last van dese Provincie, by den Staet
»van oorloge te water, ter directie van den Collegie van
»Amsterdam syn gerepartieert."
Behalve dat de Friesche Admiraliteyt, in 1628 en daar
omstreeks, hare schepen aan de blokkade van de Eems en
de Jade deed deelnemen en deze in 1629 den vrijbuiter
Du Mortier veroverden en opbrachten 2), vindt men in deze
jaren nagenoeg niets omtrent hare werkzaamheid ter zee,
opgeteekend.
Eerst in 1636/7 openbaart zich in het zeewezen van
Yrieslandt en Stadt en Landen weer eenig teeken van leven.
De Generale Staten hadden n.1. bij resolutiën van den
ön Maart en 30n December 1636 bepaald, dat er ter bezetting der Vlaamsche kusten en ter beveiliging der scheepvaart in het Kanaal, eene vloot zou worden uitgerust van
22 schepen, 5 jachten en 5 fregatten. 3) Wel is waar was
1) Waarop hierna zal worden teruggekomen.
2) Van Aitzema I. p. 688, 690, 844.
3) Fregatten onderscheidden zich van de gewone „Schepen van oorlog" door lichtere bouw en bewapening. Scherper van vorm, waren
het vlugge zeilers en het eerst bij de Duinkerkers in gebruik, die het
model uit Italië hadden (Mr. de Jonge). Men mag hier nog aan totvoegen wat Foppe Foppesz, in zijne „Aenm. voyagie na de Oostzee",
p. 10, zegt, nl. dat deze schepen lang en laag gebouwd zijn, met
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het zeilree leveren dezer bodems aan de verschillende Admiraliteyten opgedragen, maar vvermidts de groote schaersJiheyt, ende verachteringe van derselver Finantien", had
men het doelmatiger gevonden, de zorg voor de betaling
der soldijen en kostgelden, de aanschaffing van amunîtie
enz. voor rekening der respect. Provinciën op te dragen
aan »een ghequalifïçeert persoon ofte persoonen by de Pro»vintien respeetivelyck daer toe gestelt."
Volgens die voorschriften werden nu door Vriedand geleverd :
't Schip inden Bul"
capt. . . . . 1) van Galen.
't Schip
»
'.2)
't Nieuw jacht
» Jan Sluys.
't jacht -»de Dolphyn"
» . . . . Rosegeyn
en nog een nieuw jacht
» (Adriaen) Boiwhorst.
En door Stadt en Lande:
't Schip »Zeeridder" 3)
» Jan Franssen.
Een jacht
» . . . Gloeyendenoven -4).
een spiegel van achteren, niet hoog opgeboeid en weinig hout „voor
scheen" hebbende. In 't eerst toen zij bij ons in gebruik kwamen,
waren het doorgaans zeer lichte en kleine schepen, bewapend met 6
à 12 stukken. Later echter treft men er aan van 20 à 36, ja zelfs
eenige van 46 à 54 stukken.
1) Naar tijdsorde, kan deze de beroemde Johan van Galen, die in
1603 geboren was, zijn geweest, ofschoon, voorzoover bekend, van
dezen niet blijkt dat hij als seheepsbevelhebber, anders als ter Directie
en later ter Admt. van Amst. heeft gediend (vgl. Mr. de Jonge I, p.
461/5). Er komt echter ook een Willem van Galen voor die in 1619
„sarjant" a/b. van W. Y. Bontekoe was. (Zie diens journael, p, 20).
2) Misschien capt. Joris Pietersz. v. d. Brouck of Tiaert de Groot.
3) In plaats van 2 jachten.
4) Zeker dezelfde als door Mr. de Jonge, dl. I, p. 266/7, bedoeld,
doch aldaar een Zeeuwsek bevelhebber genoemd.
Het bovengemelde is ontleend aan Tjassens, Zeepolitie, p. 180 v. v.
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Bij de vloot die in Sept. 1639 1), onder den Adml.
Tromp, voor Duinkerken had post gevat, treffen wij een
ter repartitie van deze provincie staand roeifregat van 10
stukken aan onder den capitoyn Joris Pietersz. van den
Brouck (of v. d. Broedt), die, op last des Admiraels, de
in Oorunha liggende vijandelijke vloot ging verkennen en
op wiens daarna uitgebracht rapport, Tromp besloot het
Kanaal in te zeilen om weldra den vijand bij Bevezier te
ontmoeten. Hier ontbrandde een allerhevigste strijd tussohen het slechts 17 schepen 2) sterke smaldeel van Tromp,
dat echter den volgenden dag met 12 schepen onder den
Commandeur Banckersz versterkt werd, - tegen den overmachtigen vijand, die niet minder dan 67 oorlogsbodems
telde, Onder Banckersz smaldeel bevond zich, blijkens het
journael van Waterdrincker, ook capiteyn Tiaert de Groot
van de Vriesehe Admt. met zijn fregat van 22 stukken en
70 man. Staande het gevecht werd v. d. Brouck naar
Calais gezonden, van waar hij met den meesten spoed
28000 © kruid en verschillende andere behoeften aan boord
van Tromp's Admiraelschip bracht en daarna weer ijverig
deelnam aan den strijd, die wel is waar nog slechts het
voorspel was van den meer algemeen bekenden slag bij
Duins (21 Oct. 1639), maar waarvan de uitkomst toch
voor de onzen zeker niet minder eervol was. V. d. Brouck
veroverde nog een Spaansch galjoen van 18 stukken en
1) In liet request van capt. ?>. d. Brouck (Kron. Hist. Gen. te
Utrecht, 1867) staat, zeker abusief, 1638, Vgl. Mr. de Jonge I, p. 353.
2) Een daarvan sprong in de lucht, doch daarentegen kwamen or
's avonds van den eersten dag (den 16n) twee anderen bij de vloot,
zoodat deze toen 18 schepen telde. Het Journael van capt. Waterdrincker fuitgeg. bij Chrispyn van der Pas, Ao. 1639) noemt de namen
dezer schepen en van hunne capiteynen. Dat v. d. Brouck daaronder
uiet voorkomt is niet vreemd, daar zijn fregatje wel zal zijn beschouwd
als tot het „klein vaartuig'' te behooren.
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140 man 1) en bleef zich ook later onderscheiden. Zoo
vermeesterde hij 18 Oct. 1640, een Duinkerker van 8 stukken en 72 man, dien hij te Harlingen opbracht; in Mei
1641 een Duinkerker van 12 stukken en 80 koppen, zoomede eenige Duinkerker visscherschepen, die in de Maas
werden opgebracht; den 22 Aug. 1642 ('s nachts) schoot
hij bij Duinkerken een vijandelijk fregat van 14 stukken
in den grond en twee dagen later, terwijl hij niet meer
op had dan 10 stukken en 67 man, veroverde hij, na een
kloek gevecht, een Duinkerker fregat van 20 stukken en
meer dan 140 koppen, 't weîk hij te Ecuilngen opbracht.
Eindelijk joeg hij in 't Seheurken (bij Duinkerken) een
Ierschvaarder op 't strand, dien hij, na de goederen er uit
gelicht te hebben, verbrandde en veroverde het fregat van
capt. Françoys Castéleyn van Duinkerken, ophebbende 10
stukken en 80 man, 't welk, op last van. Tromp, door
oapt. Dorrevdt te Amsterdam werd opgebracht, alles »no»vens verscheyden andere actiën tot dienst van 't laat ende
saffbreucke des vyants by hem gedaen." Geen wonder
dus dat hij door Tromp, bij brief dd. 20 Maart 4 652, als
»een ervaren en geëxperimenteert capiteyn , daervan hy veel
•»preuven heeft gedaen", der Admiraliteyt van Vrieslandt,
werd aanbevolen en deze hem daarop het bevel over een
harer (gè)7>qualifkeertsie schepen van oorloch" niet alleen.
maar ook het Commandeurschap 2) bij haar Collegie waardig keurde. 3)
Na den slag bij Duins, volgen er weer eenige jaren
1) Of dit in den slag bij Bevezier of bij Duins was, blijkt niet
duidelijk uit het request. Aan boide nam hij deel.
2) De Schout-bij-nachts-rang.
3) Zie ook den brief van Tromp en de beschikk. v. h. Admt.-Coll.
in aangeh. Kronijk v. 1867. V. d. Brouék schijnt den bijnaam vau
„<?« Caper" te hebben gedragen.
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waarin de Friesche zeemacht niets van zich liet hooren,
terwijl, gelijk uit bijlage 1 blijkt, in 1642, het getal harer
schepen reeds tot vier was geslonken, waarvan het grootste
niet meer dan 16 stukken voerde.
Reeds den 13 Oct. 1631 echter, hadden de Staten van
Vrieslandt, op een vertoog der Magistraat van Harlingen
en uit overweging van de »bequamer situatie van den voory>schreuen Stadt Harlingen ende andere commoditeyten,
sdienende tot den Equipagie ter zee ende affweringe van
i>des vyandts dagelyckse attentaten" , voorzoover hen betrof,
goedgevonden dat het Collegie van Dockum, naar Harlingen
zou worden overgebracht, doch verschillende omstandigheden
schijnen aanvankelijk de uitvoering van dit plan in den
weg te hebben gestaan.
In elk geval waren de Staten van Groningen en de
Ommelanden ook bij de zaak betrokken en, hoewel niet
blijkt dat deze in beginsel tegen de verplaatsing waren,
zoodat het zeer wel mogelijk is dat de vertraging niet aan
hen was te wijten, verliepen er toch meer dan tien jaar
eer van eenigen voortgang der zaak blijkt. Immers, eerst
bij hunne resolutie dd. 22 April 1642, benoemden de
Priesche Staten , na consideratie , dat de overbrenging »met
»advys ende goetvinden van de Provintie van Stadt Gro»ningen ende Ommelanden bequamelick can worden ge»daen", eene commissie van zes leden om met Stadt en
Lande in conferentie te treden en de directie der schepen,
op beide provinciën gerepartieert, te brengen onder y>'t Collegie van de Admiraliteyl, nae Harlingen transporteert
synde". Dit gemeen overleg leidde den 18 Aug. 1643,
op welken dag de wederzijdsche Gecommitteerden te Groningen waren vergaderd, tot het ontwerpen van een reglement, naar de bepalingen waarvan de verplaatsing gedaan

Wumkes.nl

FRIESLAND'S ZEEWEKEN.

83H

en de equipagie der schepen voortaan geschieden zou. Dit
ontwerp werd door de Friesche Gecommitteerden, met hun
rapport daarover, in de Staten-vergadering van 1 Maart
1644 ter tafel gebracht en in die van den 15n d. a. v. in
behandeling genomen, waarop: - (geconsidereert zijnde :
»den dienst, welcke 't Land door de verplaetsinge solde
scomen trecken, soo door aenwas van neringe, verseke»ringe ende beveiliginge van de see, en vermeerderinge
»van 't Collegie incomen door de te doene convoyen, in
»vorige resolutien gementioneerd en breder vertoond; des
»de schepen op dese Provintie gerepartieert, mede onder
»de directie van ; t Collegie sullen worden gebracht") - werd
besloten , dadelijk, zonder uitstel, tot de verplaatsing over
te gaan.
Toch was zelfs nu de zaak der overbrenging nog niet
met Stadt en Lande in alle deelen geregeld, want bij hetzelfde besluit werd tevens bepaald dat er op nieuw eenige
Heeren zouden worden gecommitteerd om zich met de Groninger Gecommitteerden in betrekking te stellen, ten einde
tot eene finale afdoening der nog hangende punten te geraken.
En. nadat de Groninger Gecommitteerden, daartoe
svruntlijck versogt synde, de moeite hadden aangenomen"
om den 22 Juli 1644 en den 26 Sept. 1645 te Leeuwai*den te komen, ter nadere bespreking van het concept en
van eenige consideratiën en bepalingen, daarop door de
Staten van Vrieslandt gemoveerd, werd het aldus tot stand
gekomen Reglement, den 29 Nov. 1645, door de wederzijdsche Gecommitteerden vastgesteld, zooals het thans is
opgenomen in dl. V, p. 493 en '4 van het Charterboek
van Friesland.
Inmiddels had de Magktraet van Harlingen, naar aan-

Wumkes.nl

334

EEN EN ANDER OVER

leiding van bovengemeld Statenbesluit dd. 15 Maart 1644 ,
zich, bij acte, den 30 Juli d. a. v. door hare gecommitteerden Rinnert Oedses Grettinga, Dr. Jacobus Hillebrants, Jan
Ruurts Sanstra, Jan Everls Beyencorf en den Secretaris
Dr. Andreas Heemstra gepasseerd, verbonden om, soodra
het Collegie naar Harlingen zou zijn verplaatst, de Heeren
Raden ter Admiraliteyt, op stadskosten, te voorzien van
eene bekwame huizing voor hun Collegie en voor hunne
vergaderingen, met woning voor den kamerbode 1), gevangen- en pakhuizen, zonder dat de stad daarvoor ooit
iets zou kunnen pretenderen; welk een en ander de Burgemeester Grettinga reeds op de, 18 Aug. 4 643 te Groningen gehouden vergadering, bij private acte, had aangenomen. 2)
Eindelijk, niet minder dan 14 jaar nadat de Staten van
Yiïeslandt hun eerste besluit daartoe hadden genomen,
werd het Collegie naar Harlingen overgebracht en aldaar
aanvankelijk gehuisvest aan de zuidzijde der Zuiderhaven,
bij de Kleine Sluis, in het toenmalige tweede pand 3) van
den westelijken hoek der straat, die destijds naar den
Lijnbaan-dwinger liep en tegenwoordig onder den naam van
Steenhouwersstraat bekend is. Daar naast, op den hoek
dier straat, stond toen ter tijd een noordwaarts vooruitspringend monumentaal gebouw, »7 Engels Huys" 4) genaamd.
î) Destijds: Feycke Claesz- of wel diens zoon Jan van der 'Ley.
De eerstgen. was een broeder van den Leeuw. Burgem. Siert Cl. v. d.
Ley, met eene dochter van wien , capt. Barend Hiddes de Vries gehuwd was. tStbk. v. d. Fr. Adel II, p. 260).
2) Vgl. Charterb. V, p. 330, 477, 485, 486, 493 en over de
later tussehen de beide gewesten gerezea moeielijkheden, p. 508, 509,
533 en 545.
3) Zie kaart bij Schotanus, alwaar dit pand als „'t oude Admiraliiijh-Qollegi" is aangeduid.
4) Ook te Rotterdam vond men destijds een aldus genaamd huis.
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De wijze, waarop de Magistraet van üarlingen hare verbintenis van 30 Juli 1644 nakwam, was echter, naar het
oordeel der Staten, niet met de eischen eener vbehoorlycke
Dsinceriteyt ende gerechtigheyt" over een te brengen, weshalve zij hunne Gedeputeerden, den 12 Maart 1652,
machtigden, de Magistraet ernstig aan te manen om alsûog,
conform hare verbintenis, »'t Collegie ter Admiraliteyt" . . .
»te versiert met bequarne huysinge tot het Collegie ende
>>
• Vergaderinge van de Heeren Raden, met woonplaetsen
Dvoor de Camerboden, sarnpt gevangen- ende packhuysen"
en . . . y>soo de huyren, rede verscheenen, als die noch ver»schynen sullen, beneffens de onderholdinge ende reparatiën
»(te) betalen nae behoren" met bedreiging dat, bij gebreke om
hieraan te voldoen, de fortificatie-penningen der stad daartoe
zouden worden aangesproken.
Deze scherpe resolutie schijnt inderdaad niet geheel zonder effect te zijn gebleven. Wel is waar werd zij den 12
Maart 4653, door eene tweede aanmaning gevolgd, maar
behalve dat deze in minder strenge bewoordingen was gesteld, betrof zij alleen het leveren van s>bequame pack- i)
en gevangenhuysen". Van een gebouw voor het Collegie
zelf en van woningen voor de kamerboden, wordt daarin
niet meer gerept. Op grond daarvan, mag men dus aannemen, dat de verhuizing van het Collegie, uit het pand
bij de Kleine Sluis, naar de noordzijde der Zuiderhaven,
waar zich thans de H. B. School bevindt, in het jaar 1652
of begin ' 5 3 , moet hebben plaats gehad.
Op de kaart van Schotanus, die van omstreeks 1664
1) Door het niet beschikbaar stellen waarvan: „de voorschreeven
„Heeren Raden door inhuyren van lichters, omme daerinne de scheeps„behoeften te bergen ende bewaeren, oock anderuns grote ongeUgenthe-yt,
„vosten, interessen ende moeylyckheden worden aanç/edœen."

22
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dagteekent, vindt men het Collegie dan ook reeds daar ter
plaatse 1) gevestigd. De afbeelding er van op die kaart
geeft echter weinig den indruk van een aanzienlijk landsgebouw. Het schijnt wel dat het destijds uit twee of meer
afzonderlijke, misschien van binnen met elkaar verbondene
particuliere huizen heeft bestaan, die in latere jaren 2)
onder een dak zijn vereenigd.
Dáár zetelde nu de Yriesche Adimraliteyt, dáár had zij
hare vergaderingslocalen, secretarie, bureaux en magazijnen,
terwijl, althans in latere jaren, de dwarshuizing, die,
aan de overzijde eener ruime binnenplaats, met den voorgevel naar liet zuiden stond en uitgang in eene steeg ten
noorden had, den kamerbewaarder tot woning diende. En
mag men aannemen, dat de evenbedoelde y>pack- en gevanyenhuysen", welke de Magistraet van Harlingen nader beschikbaar stelde, dezelfde waren als die, welke het Collegie
nog in de vorige eeuw in gebruik had 3), dan bestonden
de eersten uit het pand i>het Roode Stek" genaamd, naast
en ten westen van het Collegie-gebouw, zoomede uit twee
pakhuizen ten Z.O. der Westerkerk, waarbij zich het geschutsperk en aanvankelijk ook 's Landswerf 4) bevond. Het
gevangenhuis, »:'s Landts Gewaldige" genaamd, stond op
de zuidzijde der Schritsen en belendde ten Z.W. aan de
1) Hier bleef het gezeteld tot den nacht van 13 op 14 Januari
1771, toen een hevige brand het geheele gebouw met secretarie, archief
enz. vermelde. Daarna werd de verblijf- en vergaderplaats van het
Collegie overgebracht naar een indertijd van de Herv. Diaconie gekocht en vervolgens tot Logement voor de Admiraliteytsraden ingericht
gebouw, yLeeuwenburg" genaamd, staande naast de voormalige Havenpoort en waar thans het Kantongerecht zitting houdt. (Tegenw. Staat.)
2) Het tegenw. gebouw dagteekent, blijkens het jaartal boven den
hoofdingang, van 1776.
3) Vgl. Tegenw. Staat III . Ie st., p. 85 enz.
4) Zie hierna.
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woning des kamerbewaarders en aan verdere Admiraliteytsgebouwen en ruimten, 't Was een op kelders, naar oude
Priesche stijl, opgetrokken gebouw met een bordes aan de
straat van waar men, door een ruim voorhuis, in de Verhoorkamer kwam. Boven en beneden waren bewaarplaatsen voor gevangenen, terwijl de kelders, waarop het huis
was gebouwd, tot bewaring van zware misdadigers dienden.
Men herkent dit pand nog in het tegenwoordige koffiehuis
»de Nederlanden". Eerst later, naar het schijnt, werd er
aan de westzijde een mede thans nog bestaand laag en
eenvoudig woonhuis, waarvan de tuin zich ten Z. en O.
tot de hoofdgebouwen van het Collegîe uitstrekte, voor den
Provoost- Gewaldige bijgebouwd.
De vestiging van het Admiraliteyts-Collegie te Harlingen
was natuurlijk voor deze stad, in 't bijzonder ook voor
hare nijverheid, eene zaak van groot gewicht en verhoogde
er niet weinig de levendigheid en het vertier, doch ook
voor de Admiraliteyt zelf was zij ontegenzeggelijk eene
groote verbetering en sinds dien tijd is er dan ook vooruitgang , zoowel in het getal, als in het charter harer schepen , waar te nemen; jammer slechts, dat de onregelmatigheden en wanorde in het beheer nog bleven voortduren.
Als een enkel staaltje daarvan diene, dat Rembartus
Popta als Bewindhebber der groote Lijnbaan, nog in 1652
aandringt op betaling eener som van ƒ 6587, 6 st., 12 p. 1)
1) Bovendien had hij nog ƒ 275, 6 st., 8 p . , wegens aan de
Wadschepen en ƒ286, 10 st., 8 p., wegens aan het jacht van Zijne
Excellentie, geleverd touw, van het Collegie te vorderen, waarvoor
hij begon met ordonnantiën te vragen.
De schuld wegens de Wadschepen, die ook reeds van 1642 dagteekende, was in 1656 nog niet betaald, maar daarentegen merkelijk
aangegroeid. Voor ƒ 3084.— dier schuld, waren reeds op verschillende
ontvangers, ordonnantiën afgegeven, die echter eveneens onbetaald
waren gebleven, waarom „ de Compagnons der groofe Lynbaan" zich
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wegens in de jaren 1642, '44, '46 en '50 geleverd touwwerk , waat'voor wel aan zijn voorganger Juniua Alema,
eerst op den ontvanger Runia en later op diens opvolger
Faber, ordonnantiën waren afgegeven, maar op welke ordonnantiën nog nimmer een stuiver was betaald. En daar
het Collegie hiertoe zelfs nu nog onmachtig was, werd den
requestrant op zijn verzoek, Dgelyck voor desen in gelycke
y>occasie is geschiet", eene obligatie in forma afgegeven, met
benoeming van twee leden uit het Collegie tot commissarissen, om voor de betaling der in tressen zorg te dragen. 1)
Alvorens van Harlingen afscheid te nemen, dient hier
nog met een enkel woord melding te worden gemaakt van
eene aldaar gevestigde instelling, die, hoewel niet Frieslands krijgszeewezen, maar zijne koopvaardij betreffende,
toch haren oorsprong in den zeeoorlog vond en eertijds
eenig in hare soort werd genoemd.
In 1634, tijdens den oorlog met Spanje, had zich n.1.
een groot aantal zeevarenden, zoowel schippers en stuurlieden, als timmerlieden en bootsgezellen, met toestemming
van de Magistraat vereenigd om »dewyl melen, by den
in 1656 weder tot het Collegie wendden om betaling, of althans om
benoeming van Commissarissen, ten einde daarover en over de aanzuivering van verschenen intressen, met hen in conferentie te treden.
Bij apostille van 6 Maart 1656 werden daartoe gecommitteerd: „de
Heren Lantwgh, Fiscael ende Secretaris". Zie ook de volgende noot.
1) Daartoe werden gecommitteerd de H.H. v. Nysten en Clant,
doch daar eerstgenoemde in den loop rteszelfden jaars was „comen af
te gaen" (afgetreden of gestorven?) werd bij apostille dd. 15 Juni 1652
in diens plaats benoemd de Heer Dirolc Claesen.
Deze verwikkelingen met de Lijnbaan, zijn ontleend aan de drie nog
in originali bij het Fr. Gen. bewaard wordende requesteu met daarop
gestelde kantbesehikkingen. De requesten zijn geteekend door (den sollieiteur of procureur?) Wetzenhuys. Zij behooren tot de zeer zeldzame
stukken, welke uit het overigens verbrande archief der Harl. Admiraliteyt zijn bewaard gebleven.
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DVyand gevangen, geene middelen tot lossing noch onderhoud
vhadden" . . Mot gemelde loflyke einden eene, beurs of bui•»del" bijeen te brengen, waartoe elk, die naar Frankrijk,
Moscovië, Engeland, Foorwegen of de Oostzee voer, vooraf,
naar gelang hij schipper, stuurman of matroos was, 20,
15 of 10 stuivers had te betalen. In gevangenschap gerakende , ontving hij daarvoor 8 stuivers kostgeld per dag,
den voor de lossing bepaalden prijs en bovendien ƒ 10.—
reisgeld naar huis. Deze beurs werd bestuurd door vier
gecommitteerden of bewindhebbers, aan wie later een penningmeester werd toegevoegd en die, meestal jaarlijks, aan
de tegenwoordig zijnde contribuanten rekening en verantwoording deden. Reeds in 1636 was deze beurs in staat
bijna ƒ 1000.—, ten behoeve van gevangenen in Vlaanderen, uit te betalen, terwijl zij in 1643 het huis vlïoma"
aankocht, waar nu voortaan de vergaderingen werden gehouden.
Toen na het sluiten van den Munsterschen vrede, het eigenlijk doel dezer instelling verviel, werd zij veranderd in eene
Assurantie-Sociëteit voor Matrozen, die, door jaarlijks eenige
stuivers te betalen, bij eene verloren reis, eene bepaalde
som konden trekken. Welhaast echter ontstond er een geschil tusschen de bewindhebbers van i>der Schippers, Kooplieden en Bootsgezellenbuidel" ter eene en de Magistraat der
stad, in vereeniging met de Weesvoogden, ter andere zijde.
Deze laatsten eischten n.1. niet slechts dat, ten overstaan
der Magistraat, van deze beurs rekening zou worden gedaan,
maar ook dat, na het eindigen van den oorlog 1), niet
buiten der Magistraats toestemming, over de penningen
beschikt zou worden en het overschot derzelve in handen
1) Met het oog op de dagteekening van het vonnis, schijnt hier.de
lc Engelscbe oorlog bedoeld te zijn.
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van hen Weesvoogden zou worden gesteld. Het Hof van
Yrieslandt deed hieromtrent in '1661 uitspraak, doch wees
den eisch niet verder toe, dan dat de gedaagden werden
gelast, ten overstaan van een commissaris uit de Magistraat, rekening te doen. Onder dat oppertoezicht bleef
de Assurantie-Sociëteit nu in stand, terwijl in 1664,
toen de Engelschen weer op onze koopvaardij begonnen te
rooven, »cle vergaderde menigte van Schippers en Bootsgezellen" met hunne bewindhebbers, het oude plan, naar 't
welk de beurs oorspronkelijk was ingericht geweest, met
eenige weinige veranderingen, op nieuw invoerden en dit
aan de Assurantie-Sociëteit verbonden. 1)

Toen het zich in 1651 liet aanzien, dat de reeds lang
verwachte oorlog met Engeland weldra tot eene uitbarsting zou komen, bevond zich het Hederl. zeewezen in een
alles behalve voldoenden toestand. Sinds den Munsterschen
vrede had men 's Landsvloot op eene schromelijke wijze
verwaarloosd. In de eerste plaats was dit het gevolg van
te ver gedreven zuinigheid, vooral bij de landprovinciën,
maar ook de niet vervulling der, door het overlijden van
den Stadhouder Willem II, opengevallen betrekking van
1) De verdere lotgevallen dezer instelling die, hoewel in meermalen
gewijzigden vorm, nog in 't laatst der 18e eeuw bestond, vindt men
beknopt vermeld in Tegenw. Staat II, 2e st., p. 648. In dat werk
(uitgeg. in 1786) wordt het huis „Koma" een logement genoemd,
staande niet verre van de Nieuwe Kerk en dat op zich zelf weinig
opmerkelijks heeft „hoewel het lommerryk geboomte, achter dit huis
„geplant, hetzelve des Zomers tot de aangenaamste der publieke by.,eenkomsten van deeze Stad maakt."
De plaats waar dit gebouw weleer stond is, sinds oenige jaren, inifenomen door eene R. C. Stichting.

Wumkes.nl

FKIESLAND S ZEE WEZEN.

lüJ

Admirael-Generael, had daartoe liet hare bijgedragen. JViet
alleen toch werd door het gemis van een oppergebieder,
waaronder alle Admiraliteyts-Collegicn zich vereenigden,
de band die hen onderling verbond, verbroken, maar zij
moesten nu ook de steun derven van den Admirael-Generael, aan wiens tusschenkomst en krachtige medewerking
als Stadhouder, men het vóór den Munsterschen vrede te
danken had, dat de provinciën, hoe traag dan ook, toch
nog waren te bewegen om hunne quota's ten behoeve van
het zeewezen op te brengen of buitengewone subsidiën toe
te staan.
De handen moesten dus nu aan het werk geslagen om
'sLandsvloot uit haren toestand van verval op te heffen, en
reeds in Mei 1651, besloten de Generale Staten om, behalve de 40 in dienst zijnde schepen, nog 36 andere uit
te rusten, terwijl 3 Maart 1652 het besluit volgde, nog
150 schepen daaraan toe te voegen, met uitnoodiging aan
Holland, Zeeland en Vriesland mitsgaders Stadt en Lande
om — desverkiezende ia mindering van hun contingent in
bedoeld J 50-tal — door de Overheden van hare zeesteden,
op het allerspoedigst en bij wijze van pressing, 50 kloeke,
welgewapende strijders (die later onder den naam van Directeursschepen bekend stonden) in zee te brengen en ter
beschikking der Generale Staten te stellen. De middelen
tot dekking der voor een en ander noodige uitgaven werden tevens daarbij aangewezen.
Blijkens resolutiën van H.H. Mo. dd. 3 en 16 Maart 1652,
hadden Vriesland en Stadt en Lande, in de 50 Directeursschepen drie 1), en in de overige 400 schepen, »de extra
ordinaire equipage" genoemd, zeventien en een half te
leveren. In hoever aan de uitrusting dezer laatste schepen,
1) nl. Vriesland 2 en Stadt en Lande 1.
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zoomede aan de levering van het contingent in de 36 schepen , waartoe het eerst was besloten, door deze gewesten
werd voldaan, is moeielijk na te gaan; maar in aanmerking genomen dat, tengevolge van allerlei moeielijkheden
en bezwaren, welke de verschillende Admt.-Collegiën, niettegenstaande hun goeden wil, in den weg bleven staan,
de bepaalde getalsterkte der geheele vloot op verre na niet
werd bereikt, dat de Vriesche Admiraliteyt niet het minst
met hare finantiën sukkelde en eindelijk, dat men slechts
van een tiental Vriesche schepen van oorlog of van hunne
capiteynen vindt melding gemaakt - (wat echter nog niet
uitsluit, dat er meer kunnen zijn geweest) - dan valt het
bijna niet te betwijfelen of ook het Harlinger Collegie heeft
het totaal van zijn contingent niet kunnen bereiken.
Gelukkiger in de volvoering hunner taak waren daarentegen de Harlinger Directeuren , aan wie dan trouwens ook
de opbrengst van het zoogen, veil- en lastgeld ten dienste
stond. Deze directeuren waren door de stadsregeering gekozen uit bekwame, ervaren en welgezinde personen, die
de betrekking zonder belooning waarnamen. Aan de met
den meesten spoed door hen uit te rusten schepen, waren
de volgende eischen gesteld: lengte 120 à 125 en wijdte
-11 of 28 voet, bewapening: 28 à 30 stukken, schietende
6 en 12 pond of zooveel meer als de grootte en sterkte
van het schip zouden dulden, en bemanning: 85 matrozen
en 25 soldaten. Zij werden voorloopig voor 4 maanden
uitgerust en de zorg voor de voeding werd, in afwijking
van het bestaand gebruik 1), aan de directeuren opgedragen. De bevelhebbers dezer schepen werden door de Staten
der provincie benoemd, uit dubbeltallen, door de Burgemeesteren der stad van uitrusting, na directeuren te hebben
i) Vgl. hierna.
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gehoord, daartoe voorgedragen; doch de brieven van aanstelling gingen daarentegen weer van de Generale Staten
te 's Hage uit. 1)
De beide Harlinger Directie-schepeyi treft men aan bij de
vloot die, in Mei uitgezeild, in Aug. 1652, onder den
Adml. M. H. Tromp, bij Hitland kruiste. Zij voerden elk
28 stukken, terwijl het eene bemand met 105 koppen,
onder bevel van capt. Andries Douwes (Pascaert) en het
andere met 100 koppen onder eapt. Ariaen Heeres Cleyntie
stond. 2)
Beide deze capiteynen hadden een eervol verleden achter
zich. De eerste had, blijkens verklaring met bijlagen 3),
den 28 April 1652 afgegeven door den Presidt. Burgemeester van Harlingen Pouwds Jansen Ennema 4) en door
dezen, met den Secretaris Andr, Heemstra, geteekend, »als
»capiteyn te water, de Directeurs van de extra ordinaire
ïequipagie op Oosten en Noorwegen, tien jaren continueslijcken aeneen gedient tot dat de selve equipagie is comen
»te cesséren, ende dat alles met couragie wel ende getrou»wehjck nae sijn vermogen." In die hoedanigheid had hij
zich o. a. den 13 Oct. 1643 bijzonder onderscheiden bij het
1) Dit was weer een uitvloeisel der niet vervulling van de waardigheid van Admirael-Oenerael, die in den Spaanschen oorlog de ca»
piteyns der directieschepen benoemde en wiens macht thans tusschen
verschillende Staatslichamen was verbrokkeld. De nadeelige gevolgen
daarvan bleven niet uit en men miste nog een Johan de Witt, die
gedurende den 2n Eng. oorlog, deze nadeelen zoo meesterlijk wist te
overwinnen.
2) Zie „T'yste v/d. Schepen v. Oorloge" en „Copye uyt een brief
van capt. Hendrick de Raadt", meegedeeld in Ned. Fam. blad 1886,
p. 47, alwaar ook een capt. „Bruyn van Sneech" voorkomt, zonder
dat echter iets naders omtrent dezen blijkt.
3)

Opgenomen in de Kron. v. h. Hist. Gen. te Utrecht, 1867.

4)

Vermoedelijk: Paulus Johsz, Mnnema.
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verdedigen van een, twee dagen te voren, uit het Vlie
gezeild convooi van ongeveer honderd koopvaarders, tegen
13 Duinkerker oorlogschepen, zoo zelfs dat, volgens verklaring van eenige schippers 1) van het convooi, de Duinkerkers , indien hij zich niet zoo loffelijk had gedragen,
zeker groote afbreuk aan het convooi zouden hebben gedaan , »'t welek naest Godt door d' selve capiteyn voor»gecomen wierde." Verder had hij, blijkens door den
v.-Adml. W. C. de With, aan den capiteyn Andries v. d.
Bonchorst gegeven getuigenis, zich onder eerstgenoemdes
vlag, in de Sont 2), seerlyck en manhaftich, oock als een
sgoet soldaet geholden", . . . »soodat hij (v.-Adml.) van
»sodane capiteyns als den req üt . was, gedient is in aller
»getrouwicheyt tot lants dienste."
Capt. Ariaen Heeres Cleyntie, een groot, sterk en kloek
man, oud destijds 42 jaar, voerde, blijkens »Information"
dd. 17 April 1652, mede door de Harlinger Magistraat
opgemaakt 3), het Directie-schip y>de Vergulden Pelicaen".
Bij eene nevens de slnformatiën" gevoegde verklaring,
getuigden vier Harlinger burgers, dat hij »van jongsbeen
»af aen" (volgens zijne eigene verklaring van zijn 8e jaar af)
»alle tijt ter zee gevaren heeft ende oock eenige jaren nae
sOost-Indyen is geweest ende aldaer de Comp. te water
1) nl. Cornelis Bartsoon, Cornelis Pieters Jonsten, Pouwels Pietersz,
Pieter Jacobsz, Minne Gerritsz, Douioe Lolles, Cornelis Symonsz Seylmaecker en Isebrant Cornelis Smit, die daarvan de als bijlage toegevoegde verklaring hadden afgegeven.
2) Hij zal dus deel hebben uitgemaakt van de vloot, waarmede
de With in hooimaand 1644, 900 koopvaarders naar de Sonl geleidde
en deze, tegen betaling van niet meer dan de oude tol, de kasteelen
deed passeeren, of wel tot die, waarmede hij in 't volgend jaar, de
onder zijne bescherming gestelde koopvaarders. zonder eenige tol te.
betu 'en, de Sont deed biunenzeilen en tot Kopenhaye geleidde.
3) Zie noot 3 op vorige pag.
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»ende te lande gedient heeft, ende dat sij" (deposanten)
»alle tijt goede geruchten van de gemelte Cleyntie gehoort
»hebben, als hij hem allesins niet anders als getrou ende
»valiant in sijn dienst, soo t'lande als te water, gecomïporteert ende gedragen heeft, sonder dat haer yets ter
»eontrarie van hem voorgecomen is." Zelf deelt hij omtrent zijn verblijf in O.-Indië, waar hij op 18-jarigen leeftijd als sbosschieter" (kanonnier) was heengevaren, mede,
dat hij aldaar zes jaren te water heeft gediend sende in
»middelen tijds verscheydene sware tochten gedaen ende
sgroote rencontres tegen de vijant heeft gehadt, ende oock
»verscheydene prijsen helpen nemen; als onder anderen met
»schipper Symon Douwes van Durckerdam varende in den
))jare 1633 ofte daeromtrent, in de tijt van drie maenden
snegen schepen met nageles ende andere costelijcke waren
»ende goederen geladen, van deMacassers endePortugeesen
slielpen veroveren." Ook had hij zich, onder capt. Westerman en schipper Symon Douwes, bijzonder onderscheiden
bij het veroveren eener Macassersche jonk in de Straat
van Boeton. 1) De scheepsbevelhebbers vonden het nl.,
ten einde hunne manschappen niet noodeloos te wagen,
geraden, om door middel eener loodhjn, een kabel aan
boord der jonk te brengen en deze aldus op sleeptouw te
krijgen. Zij loofden te dien einde eene belooning van tien
stucken van achten uit aan diengene van hun volk. die
zich met dit gevaarlijk stuk wilde belasten, waar op onze
Harlinger zich daartoe aanbood »ende daerop met een sabel
»in de hand, aen een lijn gebonden sijnde, over boort ge»sprongen ende aen de voorsch. jonck geswommen is,
»crijgende veel schoten van den vyant 2) nae 't lijff, daer
1) Op de Z.O. zijde van Celebes, tusschen de eilanden Moen en Boeton.
2) die op den wal stond, daar de jonk op 't strand was gejaagd.

Wumkes.nl

!M(i

KEN EN ANDER OVER

»van hem 't water aen 't aensioht spatte, ende dat hij aon
»de voorscr. jonck gecomen, een cabeltou, aen de lijne
»vast wesende, aangehaelt ende in de jonck vastgemaeckt
»heeft, daerdoor hij met de jonck weder aen boort is geshaelt." Eindelijk had hij, volgens zijne m de vlnformatiëri' opgenomen verklaring, ook verscheidene zware landtoehten in O.-Indië meegemaakt en als soldaat aan de belegering van Batavia deelgenomen.
Friesland had dus aan zijne verplichting, om twee Directeursschepen te leveren, voldaan, doch ruim een jaar later
wordt er nog melding- gemaakt van een derde, zonder dat
echter blijkt of dit ter vervanging van een der beide
bovengenoemden, dan wel boven deze beiden, in dienst
werd gesteld, 't Laatste is, met het oog op hetgeen de
Vriesche Admiraliteyt in de levering van haar contingent
vrij zeker te kortschoot, in verband met de ruimere kas
van H.H. Directeuren, die het veil- en lastgeld ten hunnen
dienste hadden, niet onwaarschijnlijk. De bedoelde derde
bodem vindt men vermeld in den Huil. Merc. van 1653,
p. 113, waar deze bericht, dat in November van dat jaar,
voor Petten, strandde het Vriesche Directeursschip »Si. Vincent" , gevoerd door capt. Kleyn, die, met een deel van
het volk, door middel van aan twee kabels vastgemaakte
booten werd gered; doch de schipper »die hem schreurnde
nat te maken", bleef met het meeste volk op het schip,
dat op een Maandagnacht uiteen sloeg. Tot zoover, wat
betreft de Harlinger Directeuren; keeren wij thans tot de
zeemacht der Vriesche Admiraliteyt terug.
Onder het Eskader van den Commandeur M. A. de
Huyter behoorden 1) en namen vrij zeker ook allen deel
1) Brandt, Leven van de Ruyter, uitg, 1691, p. 2(i.
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aan den slag bij Plymouth 1) de Admiraliteytschepen:
1) 't "Was in dezen slag dat de Friesehe eapiteyn Douwe Auckes,
zich een roemrijken naam verwierf, als bevelhebber op het aan de
O.-I. Comp., ter eamere van Amsterdam, behoorend schip „de Vogelstruys", waarmede hij in 't laatst van Juni uit O.-I. was teruggekeerd. (Brandt en Holl. Mere. 1652, p. 84). De Heer Leupe wijdde
in de Friesehe Volksalm. van 1865 eene belangrijke bijdrage aan dezen
kloeken zeeman, welke men in hoofdzaak terug vindt in 't Bijv. deiLeeuw. Courant van 25 Juni 1S90. Overigens schijnt er weinig of
niets van hem bekend te zijn en de omstandigheid dat er, in de 17e
eeuw, meer zeelieden van dien naam, zoomede onder den naam Aucke
Douwes, gelijk zijn vader wellicht zal hebben geheeten, voorkomen,
maakt de nasporing uiterst moeielijk. Zoo b.v.:
a. was in 1616 een Douwe Auckes (of: Auckensz) schipper op de
„Nieuw Bantam", ter eamere v. Enckh. der O.-I. Comp.
De door ons bedoelde was echter in 1641 nog stuurman, en indien
hij in 1616 reeds schipper was en dus minstens 20 jaar oud moet zijn
geweest, is het niet denkbaar, dat hij in 1667 nog voor het Luit.Admiraelschap van Vrieslandt in aanmerking zou zijn gekomen.
b. bevocht in 1657 een capt. Douwe Auckes de Turksche zeeroovers
in de Midd. Zee en deed in April van dat jaar, zijn schip met vriend
en vijand in de lucht vliegen, waarbij hij ook zelf den dood vond.
(v. d. Mark, Verh. en Berigt. v/h. Zeewezen 1859, afd. 2, no. 1.)
De held van Plymouth daarentegen keerde nog in 1668 voor het
laatst uit O.-Indië terug.
c. werd in Engeland opgebracht Douwe Auckes, capt. van een schip
van retorsie (een kaper dus) en vervoegde diens vrouw zich bij request
tot de Amst. Admt., om haar voorspraak te zijn bij de Algemeene
Staten, die daarop hunne Ambassade in Engeland gelastten allo
mogelijke pogingen aan te wenden om 't ontslag van haren man te
bevorderen (Laboranter, Nav. 1866, p. 356). Uit der Ambassadeuren brief dd. 30 Dee. 1667, opgenomen bij v. Aitzema V, p. 79, blijkt
dat hun die last werd verstrekt bij H.H. Mo. resol. dd. 1 Dec. 1667.
Onze Douwe Auckes daarentegen bevond zich toen nog in O.-Indié',
van waar hij eerst den 23 Dec. d. a. v. vertrok, terwijl niet blijkt, dat
hij ooit capt. op een kaper of commissievaarder is geweest.
d. Of de (volgens J. H. B. A. in Nav. 1861, p. 2) op 13 Dec.
1665 te Leeuwarden als burger ingeschreven „Douwe Auckes van Sembyrum" een zeeman was, wordt er niet bij vermeld.
e. had een Friesehe schipper Aucke Douwes (omstreeks het 12-jarig
bestand) de in „Leeven en Daden der Doorlucht. zeehelden" onder
„Tochten en daden", p. 177/8, beschreven ontmoeting met den eervevgeten zeeschuimer Claes Compaen.
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» Westergo" , 28 st.,

98 kopp., capt. de Commandeur

Joris Pietersz. v. d, Brouck (of: v. d. Broeck), van wien
hiervoor reeds is gewaagd en die hier, als vice-Commandeur
van het Eskader, ia rang op de Ruyter volgde, doch reeds
den avond na den slag aan eene ziekte overleed.
»Albertina", 24 st., 70 kopp., capt. Rombout van der Parre.
»Schaapharder", 28 st., 80 kopp., capt. Alderi Pietersz
Quaboer, die de Seconde van de Ruyter was. 1)
y>Sara", 24 st., 85 kopp., capt. Hans Carel Beek».
•» Rector v. Troye", 24 st., 70 kopp., capt. Reinier Sekema. 2)
y> Gelderlandt", capt. Laurens 3) Degelencamp. 4)
Naam, landaard, tijd en beroep zouden voor het vermoeden pleiten,
dat deze de vader van den door ons bedoelden Douwe Auclees is geweest; doch 't vereischt nadere bevestiging.
f. In 1630 voerde een Anche Douwes het bevel op de „Fama' der
W.-I. Comp., behoorende tot de vloot, die dat jaar onder Adm. Loncq
uitzeilde. Deze kan dus dezelfde als de vorige zijn geweest.
g. In 1655 diende een Aucke Douwes, „jonggesel van Saerdam" ,
aan boord van Cornelis Evertsz. (Huw. Regist. Gr. Kerk te Vlissingen; blijkens 't welk hij aldaar in Maart '55 huwde met Leyntgen
Jaeobsd.)
1) Zie hierna.
2) De Heer Eekhoff, Gesch. v. Friesl., p. 470, noemt hem Siokema
of Sekema en in het stukje „Friesî. ter zee" opperde ik het vermoeden
of hij wellicht Saeckma heeft geheeten. Uit den Cat. der BibL v. h.
Fr. Gen. 1862. p. 171, blijkt echter, dat er werkelijk eene familie
Sekema heeft bestaan.
.3) Brandt, p. 155, noemt hem Marten.
4) Zie omtrent al de hiergenoemde eapiteynen het stukje „Friesland
ter zee" in de Friesche Volksalm. van 1891. In dat stukje had wellicht ook nog melding moeten zijn gemaakt van eenige andere Friesche
zeelieden van rang, doch de onzekerheid of zij ter Admiraliteyt van
Vriesl. hebben gediend, was de reden, dat zij aldaar achterwege werden
gelaten. Hunne namen volgen nu hier:
Poppe van Andringa, capiteyn ter zee, zoon van Tjallingh- en van
Cent Ysbrants, geh. met Tjets Oenesd. van Grovestins, leefde omstreeks 1606 en vond met zijn zoon:
Oene van Andringa, den dood in de golven. (Stb. Fr. Adel I. p.
24, II, p. 20).
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De schepen van v. d, Parre en Quaboer werden in Oet.,
't zij wegens gebrek aan boord, 't zij wegens geleden oorlog- of zeeschade, naar huis gezonden. 1)
Kon dus het getal der in dit jaar door de Vriesehe Admiraliteyt aan 's Landsvloot geleverde schepen, in verhouding tot dat van andere Collegiën, niet geheel onbevredigend worden genoemd, de bemanning en uitrusting lieten,
tengevolge van geldgebrek, nog al te wenschen over.

In

zonderheid de Vriesehe schepen, zegt Brandt, hadden het
grootste gebrek aan volk.

Gapt.

Sekema,

wiens schip,

Pieter Heeremans. capiteyn ter zee, was, vooi' het veroveren van
Spaansche schepen in de Golf van Biseaye, door '8 Lands regeering
vereerd met een gouden keten. Hij sneuvelde 6 Febr. 1627 bij het
aan boord leggen van een Duinkerker, die eens zoo sterk was als hij,
en werd te Suawoude begraven. (Zie zijn Grafschr. door Laboranter
medegedeeld in Nav. 1876, p, 393, waar tevens wordt vermeld dat
hij was geboren te Uitdam of „Sehuttelsdoekhaven".) Nergens elders
vond ik iets omtrent hem vermeld. Bij v. Aitzema I , p. 690, Ao.
1628, komt echter een capt. Jacob Heermans voor, als dienende ter
Admiraliteyt van Amsterdam, doch daar, gelijk hiervoor werd aangestipt, die Admt. destijds, voor en in plaats van de Vriesehe, equipeerde, is het zeer wel mogelijk, dat hij op een der uit de Vriesehe
quota's uitgeruste schepen diende.
Wybe van Ookema, zoon van Doede- en van Jelcke (of: Jeltje)
Rombertusd. Ulenburgh, leefde in de 17e eeuw en heeft volgens het
Stbk. I I , p. 191, ter zee gevaren.
Capiteyn Fons enterde in den slag bij Livorno (1652) met zekeren
capt. Ham, het Eng. schip „efe Levantsche Coopman", gemonteerd met
28 st. en bemand met 60 (?) man (v. Aitzema III, p. 797). Het geslacht Fons zetelde onder Jorwerd. Zie omtrent de beide laatste zonderlinge afstammelingen van dit geslacht, die buUeman te Franeker
waren, mr. J. Scheltema, Gesch. en Lett. Mengel. III, 2, p. 122/5.
Capt. Marten Jansen Schaef commandeerde, omstreeks het midden
der 17e eeuw, de „Drenthe", welk schip niet tot de Vriesehe Admt.
behoorde. Volgens den Heer Magnin (Nav. 1877, p- 13) was hij gehuwd met Tyelck Loeyes Sminia en zou bij een Fries zijn geweest,
een vermoeden, dat 'misschien versterkt wordt door het Stemcoh. van
1640 alwaar, op Hantumer-Uitburen no. 3, een Marten Schaaf voorkomt.
1) Brandt, p. 32.
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evenals dat van Rombout van der Parre, slechts bemand
was met 70 koppen, klaagde, dat hij in elk quartier niet
meer dan 4 of 5 man had, die te roer konden gaan.
Ook met de krijgstucht stond het in die dagen slecht
gesteld. Het volgende paar voorbeelden maakt elke verdere
toelichting overbodig. Toen nl. de Gedeputeerden der Generale Staten eens op de vloot waren, terwijl deze op 't
uitzeilen lag, en Tromp alle capiteynen bij zich aan boord
seinde, kwamen er slechts 7 à 8 op, en toen H. H. Mo.
daarover hunne verwondering aan Tromp te kennen gaven,
verschoonde deze de wegblijvers met de woorden: »de
»Maets sullen eens hebben gedroncken, ende wetende, dat
shier van de Staten aen boordt zijn, dorven niet komen,"
Dit gebeurde 's avonds. maar toen zij den volgenden morgen
weer geseind werden, kwamen er nog minder. 1) Nu was
Tromp zeer bemind op de vloot; hij kon van het volk ,
als het er op aankwam, alles gedaan krijgen; wat de tucht
te kort schoot, vulde hij door zijn persoonlijken invloed aan,
doch deze gave moge zijne eigene verdienste hebben verhoogd , aan den anderen kant viel het niet te ontkennen,
dat de methode om haar voor eene behoorlijke tucht in de
plaats te doen treden, de slagvaardigheid der vloot verzwakte. Niet ieder ander bevelhebber, hoe verdienstelijk
overigens ook, bezat die gelukkige gave en de bevelen
van dezulken dienden toch ook te worden opgevolgd. Met
alleen dus dat deze reeds de steun eener goede krijgstucht
moesten missen, maar de populariteit van Tromp verduisterde hun gezag nog meer. 't I3 dan ook bijna ongelooflijk
wanneer men leest dat, toen de dappere en kundige viceAdmirael W. C. de With, die echter bij 't volk volstrekt
niet bemind was, zich aan boord van het Admirael-schip
1) v. Aitzema III, p. 836.
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wilde begeven, de bemanning dit niet toeliet, onder bedreiging hem met zijne sloep in den grond te zullen schieten.
En iets dergelijks was hem, blijkens zijn brief aan H. H.
Mo. dd. 11 April 1653, reeds vijf of zes maal gebeurd!
Zelfs een man als de Iïuyier, beklaagde zich dat zijne
bevelen, uit moedwil of onverstand, niet behoorlijk werden
nagekomen 1), doch dezen, toen nog Commandeur, was
het weggelegd, later daarin de zoo noodige verbetering te
brengen. Geen wonder dus dat zich, ook op de Priesche
schepen, voorbeelden van gemis aan behoorlijke krijgstucht
voordeden.
In Sept. 1652 zeilde een hunner, zonder verlof, uit de
vloot en naar huis. 2) De Fiïesche eapiteynen Sekema,
Becks en Allert Jansz 3) kweten zich in den 3-daagschen
zeeslag (28 Febr./2 Maart 1653) bij Portland, niet naar
behooren en werden deswege gestraft. 4) Capiteyn C.
Kleyn 5) was een dergenen , die in Juni 1653 Tromp en
de With verlieten, »m derhalven te Harlingen geen straet
1) Zie o. a. Backer Dirks „De Ned. Zeem. in hare verschill. tijdperken, 3e tijdv., p. 33.
2) Brandt, p. 31.
3) Nergens echter vind ik dezen laatste, als behoorende onder de
Vriesche Admt. of onder cene Friesche Directie, vermeld. Zijne vermelding te dezer plaatse berust alleen op het gezag van den Holl. Merc.
4) Holl. Merc. 1653, p. 44. Vermoedelijk is, in de plaats van een
hunner of wel van Joris Pietersz v. d. Brouck, tot capiteyn benoemd
de in het stukje „Friesl. ter zee" gen. Theunis Jans Groenewolt. Immers, volgens de in Nav. 1856, p. 195, voorkomende aanteekeningen
van te Amsterdam gesloten huwelijken, was de aldaar, den 29 Nov.
1G53, met Barber Hermens gehuwde „Tennis Jansen Grouwolf': Statecapitein ter zee, van Harlingen en aldaar wonende. Daaruit blijkt tevens,
dat hij destijds weduwnaar was van Annetje Martens, Hij zal dezelfde
geweest zijn die, volgens v. Aitzema IV, p. 817, den 12/13 Juni
1653, als luitenant, aan den 2-daagschen zeeslag deelnam.
5) Wellicht dezelfde als hiervoor op p. 346 bedoeld?
23
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»mocht gébruycken" 1), m. a. w. van de kleine steentjes
werd geloopen.
En 't is zeker wel een bewijs van den ellendigen staat,
waarin ook de finantiën der Vriesohe Admiraliteyt verkeerden
dat, toen 's Landsvloot den 1 Dee. • 1652, onder den Admiraal M. H. Tromp, uit Groerêe in zee zou steken, de
daartoe behoorende Friesche schepen van de capiteynen
Schelte Tiercks Wiglema en (AdriaenJ Brunsveldt, geld
noch crediet hadden om te Brielle, voor hun volk, het
noodige brood te koopen. Zij zouden dan ook genoodzaakt
zijn geweest om te blijven liggen, ware Wiglema niet naar
den Haag gereisd, alwaar hij, na te vergeefs aan een Lid
der Generale Staten eenig voorschot te hebben gevraagd,
door den van Dockum geboortigen Resident der Hanze
Steden Lieuwe van Aitzema, ~»nyt liefde ende ter eeren
~»van 't Landt", met 200 rijcksdaelders, uit den nood werd
geholpen, 2)
Kort daarna, in den driedaagschen zeeslag 3), offerde
Wiglema zijn leven voor het Vaderland op.
't Waren echter niet alleen de onvoldoende bemanning
en armelijke uitrusting, maar ook de slechte staat en mindere
geschiktheid der schepen zelf, die Frieslands scheepsmacht,
in die dagen, niet aan den eisch des tijds deden beantwoorden. Wel is waar was er, ten overstaan van H. H.
Mo. Gecommitteerden, de H.H, van der Steen, Steyn en
Bootsma, den 27 Febr. 1653, te Harlingen, eene aanbesteding van nieuwe oorlogsehepen gehouden, maar deze
waren niet dadelijk gereed en zoolang moest men zich wel
1) Holl. Merc, p. 69.
2) v. Aitzema III, p. 762.
3) In het stukje „Friesland ter zee" staat abusief: „in den slag
bij Portsmouth", in plaats van: „bij Portland".
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met gehuurde schepen behelpen, die, meerendeels koopvaarders zijnde, in der haast, zoo goed en kwaad als het
ging, voor den oorlog waren ingericht, doch tegen de
sterke, ten oorlog gebouwde Engelsche strijders niet waren
opgewassen.
De •» Westergo", gevoerd door den L. Commandeur Tijmen
Claesz. 1), van ïïarlingen, was door vuilheid, zoo traag in
het zeilen geworden, dat hij, in den tweedaagschen zeeslag
(12/13 Juni 1653), dientengevolge door drie Engelscheu werd
omsingeld en, na tot zinkens toe lek geschoten te zijn, zich
moest overgeven. Aldus getuigt Brandt 2), wiens lezing vrij
wel sluit met de volgende door van Aitzema 3) gegevene bijzonderheden : »Het Volck van 't schip Westergoo verklaersden tot Harlingen, dat se uyt Engelandt los gelaten zijnde
»en door Zeelandt passerende, aldaer hadde mede verklaert,
sdat se waren geweest onder 't esquadre van den Gom»mandeur de Ruyter, ende waren bij hem gebleven tot de
»retraite toe. De redenen van haer verlies te zijn, omdat
»haer de Kaden 4) hadden in Zee ghesonden met een vuyl
» Schip, zijnde in acht Maenden niet schoon gemaeckt.
»Het bleeck uyt de voorschreve relatiën, dat se beyde de
»dagen ende tot het eynde van het ghevecht dat met den
sdoncker ophielt, waeren bij de Yloot gebleven; sijnde de
slaetste die genomen wierden, ende hadden se sowel be1) Ook in het Hyp. boek v. Harl., p. 80 en 81, Ao. 1654, komt
hij als Commandeur voor. Het stukje „Friesland ter zee" moet met
zijn naam worden aangevuld. Het Stbk. II, p. 136, noemt, als gehuwd met Rinscke Jacobsd. Canter, een Claes Tymensz, die, op naam
en tijd afgaande, zijn vader kan zijn geweest. Een Thymen Claussen
deed te voren de Duinkerkers veel afbreuk (mr. de Jonge I, p. 238).
2) p. 51.
3) III, p. 822.
4) n.1, de Raden ter Admt. v. Vriesl.
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»seylt geweest als de andere, souden alsoo wel zijn in de
» Wielingh ghekomen als de andere, die schoon waren ende
»wel zeylden, sijnde niet te geloven dat een Capiteyn ende
»Matrosen konnende ontkomen, willens soude haer oversgeven, insonderheyt de Officieren, als notoirlyck daerdoor
»moetende worden geruineert, niet alleen in eere, maer
»oock in Have ende goet."
sSijnde voorts waerachtigh dat het selve schip Westergoo
»van den Blaeuwen Admirael een schoot onder water kreegh
»met een vier en twintigh ponder, waerdoor de Barbier
»quam van onderen boven lopen, roepende: 't Schip sinckt,
y>'t Schip sinckl. De Luytenant sulcx hoorende liep om
»laegh in de soode, alwaer komende hij bevont dat sulcs
»niet alleen waer, maer dat de Kruyt-kamer ten deele
sonderstalligh ende de Vaten drijvende waren."
»Dat de instructie of ordre van den Admirael was, de
y>luyste of traeghste Zeylders souden midden in de Vloot
sblijven, soo behoorden van de sterckste schepen de swackste
»met de Vloot hebben ingewacht of toegezeylt, om deselve
»traeghste (zijnde Westergoo alsoock de Man van Edarn en
»de Son van Enckhuysen 1) t' ontsetten ende neffens elk
sander te blijven."
»Van buyten vonden haer tusschen den Blaeuwen Admi»rael, een Schip met ses en t' sestigh stucken, een Fregat
»met veertig en een met twee en dertig stucken, van bin»nen was 't ghestelt als gheseyt is. Ende de Matrosen
»gheen ontset siende, hadde gheen lust, om armen ende
sbeenen quyt te raecken. Alsoo was 't den Capiteyn ende
«andere Officiers onmoghelrjck 't Schip te houden, van de
sgeheele Vloot gesepareert zijnde. De Engelse 't Schip
1) Capiteyiien Hendriek Pietersz en Jan Duym, beide Directeursschepen. De laatste viel ook in 's vijands handen.
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» krijgende, hadden moeyte om met drie stucken Loot het
»gat te stoppen, en noch moesten zy met Bedien 't Schip
»op de Rivier brengen."
sMaer 't is al meer gebeurt dat men door quaet aen»geven of om sioh selven te schoonen, andere bekladt, en
»dat is seer qualyck weder uyt te wisschen."
Tromp n.1., na in zijn brief dd. 14 Juni 1653, aan H.H.
Mo. bericht te hebben, dat de Westergo »seer onvoorzichtich
»onder den Vyandt is geraect ende overgegeven", schrijft in
zijn Relaes van den 21n d. a. v.: y>Tegens den doncker nae
>xson is het schip
» Vyandt,

weynich

Westergo" . . . . vliet hooft gewent nae den
binnenschoois

van

den

selven

»zijnde, ende is soo sonder slaen overgegeven."

Vyandt

1)

't Is duidelijk, dat deze beide berichten elkaar tegenspreken , doch hoewel Tromp in 't eerste zegt, dat hij 't
nog meest uit de rapporten moest hebben, daar de kruiddamp hem belet had zelf alles waar te nemen, schijnt toch
dat eerste bericht het meest betrouwbare te zijn. Immers,
al schrijft hij daarin het achterblijven van de » Westergo"
niet aan onbezeildheid 2), maar aan onvoorzichtigheid toe
(wat trouwens zeer wel samen kon gaan), strijdt het niet
met hetgeen Brandt en v. Aitzema berichten; terwijl, ten
opzichte der andere, in Tromp''s later bericht of sRelaes"
gegeven lezing, niet uit het oog mag worden verloren,
dat deze - bij gebreke van eigen waarneming, gelijk hij
zelf getuigt - berust op de later ingekomen rapporten der
verschillende capiteynen en dat juist deze er belang
bij hadden de zaak voor te stellen: alsof de »Westergo",
niet opzet, naar den vijand was geloopen: om
\) TAe brief en rapp. bij v. Aitzema III, p. 818, 822,
2) Een schip dat geen vloot kan houden werd gemeenlijk de Koe,
bijgenaamd.
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zich over te geven. Dit toch zou voor hen eene verschooning zijn, dat zij het schip niet te hulp waren gekomen
of althans hadden ingewacht, gelijk hun voorschrift was.
Op hen schijnt dan ook de insinuatie van het vquaet aengeven", voorkomende in het verslag der bemanning van de
)) Westergó" , gemunt te zijn.
Even vóór het aan de »Westergo" overkomen ongeval,
was een ander Friesch schip, dat van capt. Coenders 1),
na met drie andere schepen verward te zijn geraakt, ook
onder den vijand vervallen, doch 't mocht Coenders gelukken nog bij tijds weer los en bij de vloot te komen.
Capt. Joost Bulter, van Groningen 2), voerende i>de Kameel",
een nieuw schip, vermoedelijk dat der Groninger Directeurs 3), bevindt zich in 't heetst van 't gevecht, doch
houdt kloekmoedig stand totdat zijn schip, door vier à vijf
grondschoten getroffen, zinkt en hij zelf, sdoor een splinter
»den middel vermorselt/ bleef mette sabel in de vuyst/ tot
»lof van de Groningers/ soodat hij de 10 Engelse schepen
)idie hem en van Sanen dachten af te snijden/ zijn huyt
»wel dier verkocht", zegt de Holl. Merc. Met hem vonden dertig man hun graf in de golven, terwijl van de overigen , vijftig à zestig door capt. Wülem van dei- Saen en
een ander vijftigtal door een galjoot werden geborgen. 4)
't Was omstreeks dezen tijd, dat de Zuiderzee vol koopvaardijschepen en haringbuizen lag, die, gereed om uit te
1) Zoolang niet van een anderen bevelhebber van denzelfden naam
bij de Vriesche Admt. blijkt, meen ik hem voor den lateren vieeAdml. te moeten houden.
'2) Zijne dochter Sara was gehuwd met den predikant Gerco Jolis.
Gercoma, v. Harlingen (Naamlijst, Romein).
3) Vgl. p. 341 hiervoor, noot.
4) v. Aitzema III, p. 817, 821. Brandt, p. 49. Holl. Merc. van
1653, p. 67.
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zeilen, daarvan, uit vrees van genomen te worden, werden
weerhouden. »Omtrent IJindeloopen ende elders", zegt v.
Aitzema (III, p. 818), slagen veel honderden Oost- ende
»Noordt-vaerders / 't waren als Maste-bosschen."
In den volgenden zeeslag (10 Aug. 1653) bij Terhey,
zonk het Friesehe schip de Ï Zevenwolden" (38 st. 135 m.)
gevoerd door capt. Frederick Stellingwerff. i) Nadere bijzonderheden dienaangaande ontbreken. Alleen blijkt uit
een in het archief der stad Medemblik berustenden brief 2),
dat Stellingwerff tot de negen capiteynen behoorde, die te
Ipswich waren opgebracht. Hieruit, gelijk mede uit de
vermelding in den Holl. Merc. van 1653, p. 95, dat in
dezen slag geen enkele onzer capiteynen is gebleven, volgt
dus, dat in het m. a. stukje » Friesland ter zee", ten onrechte wordt vermoed, dat hij, bij de aan zijn schip overkomen ramp, het leven heeft verloren; doch neemt men in
aanmerking, dat reeds in 1654, een opvolger in zijne plaats
werd benoemd en dat zijne weduwe Anneken van Trappen
geseyt Bancker 3), destijds te Vlissingen op de Nieuwe
haven wonende, in dat zelfde jaar hertrouwde met Daniël
Pietersz. Bout, dan volgt daaruit, dat hij het verlies van
zijne vrijheid 4) en van zijn schip, toch niet lang heeft overleefd en wellicht aan de daarbij bekomen wonden is overleden.
Intusschen waren het niet de uitrustingen der Vriesche
Admiraliteyt alleen, maar ook die der meeste andere Collegiën, welke veel te wenschen overlieten en aan de Vloot1) v. Aitzema, p. 833. Brandt, p. 6/. Zie omtrent dezen capiteyn hierna.
2) d.d. 12 Sept. 1653 (Pakket, lett. U, no. 40).
3) Aldus noemt haar het Trouwb. v. Vlissingen (Nav. 1860, p. 62,
1864, p. 260); het Harlinger Prociam. boek daarentegen Stizanna
Banckerts.
4) In Nov. 1653 had er eene uitwisseling van gevangenen plaats.
Zie Holl. Mere., p. 115.
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voogden tot maar al te gegronde klachten aanleiding gaven.
En "wanneer men den toestand der Wederl. zeemacht gedurende dezen oorlog, vergelijkt met die des vijands 1) en
daarbij in aanmerking neemt, dat de onze bovendien nog'
een uitgebreideren handel had te beschermen 2), dan moet
het verwondering wekken, dat de vredesonderhandelingen'
niet tot voor ons nog ongunstiger uitkomsten hebben geleid.
Schier in alles overtroffen de Engelsche schepen de onze:
in grootte, zwaarte, degelijkheid van bouw, getalsterkte
en kaliber van het geschut, volledigheid van uitrusting en
vooral ook in numerieke sterkte der bemanning. Kon het
dus wel anders of' deze wanverhouding moest ontmoedigend
werken op velen onzer zeelieden, van wie er waren die,
maar al te zeer van hunne eigene zwakheid tegenover de
overmacht des vijands bewust, vaak schroomden zich in
het gevecht te begeven?
De vice-Admirael de With beklaagt zich, in zijn journael van den slag bij Terhey 3), in sterke bewoordingen,
over meer dan twintig capiteynen die zich schelmachtig
hadden gedragen -4), doch men vergeto niet, dat de allezins
1) Breedvoerig doet dit Mr. de Jonge in dl. I , p. 4/1 v. v.
2) Zie v. Aitzeraa I I I , p. 810.
3) v. Aitzema III, p. 832.
4) Hij noemt onder hen ook die van „de Groef Willem, een Fluyt
van Vrieslandt". Nergens blijkt echter, dat Friesland, in dezen oorlog , een schip van dien naam bezat, Wel schijnt de Directie van het
Extra ordin. Convoy op Oosten en Noorwegen, te Harlingen, blijkens
hare Rekening over 1647/8, in dat jaar, een schip te hebben bezeten,
't welk dien naam droeg, maar uit de in die rekening in ontvangst
voorkomende post: ..voor het schip „Graaff Willem" is by de voorsz.
.Meeren ontfungen ƒ12005", moet men wel opmaken dat dit toen,
dus 5 à 6 jaar vroeger, reeds verkocht was. Bovendien was de evenbedoelde Directie van het Eætra ordin. Convoy nu reeds lang ontbonden.
In dezen oorlog komt wel een ..Graaf Willem' voor van de Amsterd. Admiraliteyt; 't was het schip dat, door capt. .7. G. Verburgh
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verklaarbare verontwaardiging, die de, zij het dan werkelijke of oogenschijnlijke lafhartigheid van verschillende capiteynen, bij een man van het temperament van de With
opwekte, hem de zaak zeker overdreven heeft doen voorstellen. Zoo althans werd er ook in die dagen over gedacht
en in overeenstemming daarmede schijnt, dat reeds in het
begin der volgende maand, een groot, ja het grootste deel
der gearresteerde capiteynen, door den Krijgsraad, onschuldig bevonden en weer op hunne schepen werden geplaatst.
En nu mogen H.H. Mo. nader hebben gelast, dat zij »al»noch souden werden in Arrest gehouden ende dat men
»eerst noch alles wel soude examineren offer eenighe faute
»was begaen", uit het feit dat Tromp, reeds even vóór
het uitloopen der vloot, er niet minder dan 30 schepen
had uitgeschift: safe meer tot laat dan tot dienst zijnde" ,
maar die desniettegenstaande toch meegingen, éénig en alleen om de vloot een sterker aanzien te geven, - blijkt
gevoerd, zich ten vorigen jare, met hot rriesehe schip van capt. H.
Jz. Camp, bij Bevezier, zoo zeer had onderscheiden. Capt. Verbnrgh
heeft toen wel bewezen, dat hij er de man niet naai' was om het gevaar lafhartig te ontwijken, maar bovendien heeft- hij ook vrij zeker
niet aan den slag bij Terhey deelgenomen, daar hij reeds in den tweedaagsehen zeeslag, na een allerhevigst gevecht, door de Engelschen
veroverd en ongetwijfeld gevangen gemaakt was. De mogelijkheid
bestaat echter, dat hij vóór dien (tweedaagsehen) zeeslag, de bij Bevezier zoo hevig geteisterde ..Graaf Willern", voor een ander schip heeft
verwisseld en de „Graaf Wilkm", na hersteld te zijn, daarop onder
een anderen bevelhebber aan den slag bij Terhey deelnam of liever . . .
niet deelnam.
Omtrent evengemeld gevecht van Hendrick Jansz Camp en Verburgh
bij Bevezier, leze men eerstgenoemdes eigen ongekunstclden brief,
door mr. J. Dirks medegedeeld in de Friesche Volksalm. van 1858,
p. 74, en neme daarbij in aanmerking, dat zij elk een schip van slechts
40 à 44 stukken voerden (vgl. Mr. de Jonge).
Onder de Nederl., die zich in 1652 in Brazilië ophielden, treft men
een Barent Jansen Camp aan.
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toch hoeveel capiteynen, in de onweerbaarheid van hun
schip, minstens eene reden van vergoelijking vonden, v.
Aitzema 1) gaat zelfs zoover, dat hij hun gedrag rechtvaardigt met de woorden »Ende indien de capiteyns, die
«ondeugende ofte onweerbare schepen ende kleyn geschut
«voerden (hoedanige waren die beschuldight wierden, 2) met
»haer ondeugende schepen haer hadden temere geavontuyrt.
»Wat soudet geweest zijn als de Yictorie ende 't Avanstagie der Engelsche willens te vermeerderen." Deze redeneering moge echter opgaan, wanneer men de zaak louter uit
een practisch oogpunt beziet, maar 't blijft zeer de vraag of
het wel juist alleen dáárom was, dat er waren, die het
raadzamer vonden zich buiten schot te houden. In elk
geval is het zeker, dat er, evenals bij vorige zeeslagen gedurende dezen oorlog, wel degelijk capiteynen zijn geweest,
die zich niet hebben kunnen verantwoorden.
Langer bij dit onderwerp stil te staan, zou te ver buiten
ons bestek leiden. Dit stelt zich alléén ten doel om enkele
bijzonderheden op te teekenen, die meer uitsluitend Frieslands zeemacht betreffen of daarmede nauw samenhangen.
Een aaneengeschakeld verhaal van dezen oorlog en der
daarin voorgevallen zeeslagen, vindt men wel elders, door
daartoe meer bevoegden, beschreven 3) en het is een
onderwerp rijk aan stof, doch niet altijd verkwikkelijk voor
ons nationaal gevoel.
Partijschap en een algemeen misnoegen hielden het land
verdeeld en bekrompen naijver, protectiegeest en slappe
1) dl. II!, p. 830.
2) Deze door mij gecursiveerde woorden zijn hier wel van beteekenis; toch vatte men ze niet al te letterlijk op.
3) o. a. J. J. Backer Dirks, De JNTed. Zeem. in hare verschillende
tijdperken geschetst; Mr, de Jonge ; enz.
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deden hun verlammenden invloed op de reeds g e -

brekkig samengestelde

zeemacht gelden.

Maar 't is ook

die donkere achtergrond, welke de grootheid onzer Vlootvoogden met te meer luister doet uitkomen en de trouwe
plichtsbetrachting

van zoovele

bevelhebbers en zeelieden

van lageren rang op te grooter bewondering doet aanspraak
maken.

A a n die kern van kloeke mannen, die niet alleen

hadden goed te maken wat ongeschiktheid en lafhartigheid
van

anderen

deden

te kort schieten, maar die ook door

hunne persoonlijke eigenschappen, de gebrekkige middelen,
die hun ten dienste stonden, deden opwegen tegen de mateiïëele overmacht des vijands, had ons Land in de allereerste plaats

de handhaving zijner eer en waardigheid te

danken.
Aan den tocht naar Dantzig

in 1 6 5 6 , onder van Wasse-

naer 1), werd door de Vriesche Admiraliteyt deelgenomen met
d e : vVrieslandt"

(42 st., 155 man), capt. Albert Pietersz de

Boer en »'ê Prince Wapen" (39 st. 2), 120 man), capt.
Andries f Pietersz/

Stellingwerff', doch onder het Eskader,

dat in Dec. van dat jaar, onder de Buyter, naar de Midd.
Zee zeilde, noch bij den tocht in 1658 naar Portugal ondernomen , wordt van Friesche schepen melding gemaakt,
hoewel men uit

v. Aitzema's woorden: »Uyt Vrieslandt

quamen gheen schepen" , daarmede op den tocht naar Portugal doelende, mag opmaken, dat zij wel werden verwacht.
Wellicht
feit,

laat

zich

hun

wegblijven

verklaren door

het

dat alleen Friesland, tegen de oorlogsverklaring aan

Portugal, geprotesteerd had. 3) Ook echter in de levering
van* haar

contingent in de 44 , voor het Canael bestemde

1) Zie hieromtrent Brandt, p. 100 v. v.
2) Volgens den Holl. More. 30 st.
3) v. Aitssema I V , p. 110, 115.
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schepen, bleef de Harlinger Admiraliteyt »défectueux" en
werd haar toegestaan om daarin voorloopig door het zenden
van ordinares-Convoyers, 't welk zeer lichte schepen waren,
te voorzien 1), doch in hoever zij hieraan gevolg ,gaf,
bleek mij niet.
Daarentegen namen, Vrijdag den 8 JSTov. 1658, onder
den Luit.-Adml. van Wassenaer, Heer van Obdam, aan
den bloedigen, doch voor de onzen roemrijken slag bij 't
eiland Hvcen, in de Sont, deel: de Yriesche Admiraliteytscapiteynen Adriaen Brunsveldt met de $ Breda" (28 st.,
95 matr.), Laurens Degelencamp met de »Groeningen' (36
st., 120 matr.) en Aucke Stellingwerff met de vAlberlinu"
(36 st. , i 30 matr.) 2)
Gapt. Brunsveldt voerde bij deze gelegenheid de Schoutbij-nachts-vlag der achterhoede, die door den jSToord-Holl.
zeevoogd Pieter Florisz 3) werd gecommandeerd, terwijl Degelencamp onder Witte C. de Wilh 3) bij de voorhoede, en
Stellingwerff bij de middentocht, die door v. Wassenaer zelf
werd aangevoerd, was gerangeerd. Manhaftig en trouw
kweten zich deze drie capiteynen van hunne zware taak.
Brunsveldt en Degelencamp muntten daarbij zelfs bijzonder uit.
De eerste verdedigt zijn zwak bewapend schip, tegen 2
à 3 der grootste vijandelijke bodems, totdat hij, met den
sabel in de vuist, sneuvelt. Hetzelfde lot treft ook den
1) v. Aitzeraa IV, p. 57.
2) v. Aitzcma IV, p. '241, en Lamb. v. d. Bosch „Leeven en
Daden", welke beide schrijvers (leze drie capiteynen echter ten onrechte, als onder de Admt. v. d. Maze behoorende, opgeven. Dat de
laatste, door hen alleen met zijn geslachtsnaam aangeduid, Ancke, en
niet diens vader Andries Stellingwerff was, blijkt zoowel uit Brandt,
p. 186, als uit na te melden „Antwort und Bericht".
3) Deze verdienstelijke bevelhebbers vonden hier den heldendood.
Hunne lijken werden naar het vaderland vervoerd en de overige gesneuvelde Nederlanders te Kopenhage begraven.
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luitenant de Vacquery, die de bij hem aan boord geplaatste
landsoldaten commandeerde, terwijl, volgens getuigenis van
v. Wassenaer 1), mecie genoegzaam al het scheepsvolk
bleef. Het schip wordt daarop door de Zweden, die eerst
weigerden kwartier te geven, doch dit later toezegden,
genomen; het geraakt echter in brand en wordt dientengevolge door hen weer verlaten, waarop 14 kloeke
mannen van Bnmsveldts volk, die bij de overgave, aan
boord waren gebleven, het weer weten meester te worden
en 't bij 's Landsvloot terugbrengen. 2)
Ook het daaraanvolgend jaar, na een strengen winter,
met ziekte onder het scheepsvolk, in het Woorden te hebben doorgebracht 3), bleven StelUngwerff en Degelencamp
deel uitmaken van de Oostzee-vloot. In October van dat
jaar, treffen wij den eerstgenoemde aan, bij een Eskader,
dat, onder den Commandeur Jan Gideonsz Yerbiirg, naar
den hoek van Schagen zeilde, om van daar, eene uit het
vaderland komende vloot koopvaarders met eenige behoefteschepen, door de Belt te geleiden, bij Langeland het verder
geleide der koopvaarders naar Dantzig en Koningsbergen,
1) Zie zijn brief dd. 9 Nov. 1658, „leggende voor ancker ten eynde
„van 't Bos" (dus bij Skovhovet).
2) Deze bijzonderheden zijn ontleend aan een bij het Frieseh Gen.
berustend, in 1659 gedrukt en vrij waarschijnlijk uit het Deensch
vertaald boekje, getiteld: „Antwort und Bericht/ worin die recht
„grundliche Beschaffenheit des/ zwischen Ihrer Hoeh- und Mogen„heiten/ der Herren Staten General in den vereinigten Freyen Nieder„landen/ etc. und der Königlichen Swedisehen/ Kriegs-flothen / ain
„29 Oct./8 Nov. jungsthin im Simde vorgefallenen harten See-tref„fens/ . . . . referiret wird'" enz.
Vgl. ook Mr. de Jonge I, p. 565.
3) Hierover was het scheepsvolk weinig gesticht, want, zegt van
Aitzema IV, p. 379, de: „Matroos was gewent tegens de winter
„wederom by moer te zijn, immers niet soolang uyt te blyven als nu
„tot Coppenhage geschiede."
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aan een der oorlogschepen van het Eskader, over te laten
en daarna naar Schagen terug te zeilen, om eene tweede
met lijftocht beladen vloot op te halen.
Degelencamp overleed den 12n Februari 1660, aan de,
tengevolge van koude en allerlei ongemakken, op de vloot
heersehende ziekte 1), en hoewel reeds in 't vorig jaar
(1659) door de Gedeput. Staten v. Vriesl., aan de Gecommitteerden ter Admiraliteyt, was verzocht dat Stellingwerff's
schip onder de naar huis ontbodene schepen mocht worden
begrepen 2), 't welk ook, gelijk mede aan dat van Degelencamp, werd toegestaan, verliep daarmede toch nog de geheele volgende winter. Eerst den 3 Maart 1660, nam
Stéllingwerff de thuisreis aan, als deel uitmakende van het
Eskader dat, onder den v.-Adml. Cortenaer, een twintigtal
koopvaarders naar 't Vaderland geleidde en drie dagen
later door een ander smaldeel, 't welk eveneens verscheidene koopvaarders onder de vlag had en waartoe een
der beide andere Friesche oorlogschepen 3) behoorde, gevolgd werd. Beide smaldeelen zeilden de Sont uit, zonder
dat de Zweden, uit de kasteelen Cronborg en dat te Helsingborg, ook maar een schot op hen losten, 4)
Intusschen hadden zich, onder de Paiyter's Eskader, dat
in Mei 1659, naar de Oostzee was gezeild, mede aldaar bij
de vloot gevoegd de Friesche schepen: »Oostergo" (54 st.)
onder capt. Hendrick Brunsveldi, »Westergo" (45 st.) capt.
Jan Jansz Vyselaer en »de Steden" (42 st.) capt. Albert
Pietersz de Boer.
Omtrent de krijgsbedrijven, waaraan door deze bevel1)
2)
3)
4)

Brandt, p. 186, 199, 203.
Eekhoff, Gesch. v. Friesl., p. 470.
Vermoedelijk de „Groeningen", vgl. Brandt, p. 199.
Brandt, p. 204.
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hebbers aldaar werd deelgenomen, zij behalve naar Brandt
e. a., verwezen naar een brief 1), door Dirck Siercksz,
schrijver op de »Oostergo", gericht aan Jr. Barthold van
Aylva te Menaldum, welke bijzonderheden bevat, die niet
bij Brandt voorkomen.
Het feit dat de Vriesche Admiraliteyt met niet minder
dan 6 schepen aan deze tochten deelnam, laat zich verklaren door het groot belang dat, vooral Friesland 2) en
Groningen, bij den handel op de Oostzee hadden, doch het
wijst tevens op een vooruitgang van het zee wezen dezer
gewesten, die te meer in het oog springt, wanneer men
in aanmerking neemt, dat genoegzaam zeker, 5 dezer bodems, eigene, ten oorlog gebouwde schepen waren, en dat
de 3 laatst uitgezeilden, de vroegere, in bewapening beduidend overtroffen.
In 't begin van 1661, werd de Harl. Admiraliteyt aangeschreven om, van de 1 8 , tegen de Turksche en andere
zeeroovers uit te zenden schepen, er 3 te leveren en wel:
het eerste gemonteerd met 50 st. en bemand met 250
koppen, het tweede met 40 à 42 st. en 145 koppen en
het derde met 24 à 26 st. en 120 koppen, terwijl een
harer capiteynen, op dezen tocht, de Schout-bij-nachts-vlag
zou voeren. 3) Den 17 Juli stak dit Eskader, onder den
vice-Adml. de Ruyter, in zee, doch ik meen, ook met het
oog op het verhaal dat Brandt van dezen tocht geeft, te
mogen aannemen dat er geen enkel Priesch schip deel aan
heeft genomen.
1) Te vinden in de Kron. v. h. Hist. Gen. te Utrecht, 7e jg., p. 1851.
2) Deze provincie verklaarde zich hevig tegen een wapenstilstand
en drong er met alle kracht op aan om den oorlog tegen Zweden
door te zetten (v. Aitzema).
3) v. Aitzema IV, p. 822,
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Na de terugkomst harer schepen uit het Noorden, tot
het uitbreken van den 2n Eng. oorlog, schijnt de Vriesche
Admt. zich ook van uitrustingen voor andere zeetochten,
te hebben onthouden, en toen zij, ingevolge resolutie der
Genl. Staten dd. 16 Mei 1664 en overeenkomstig eene in
dat jaar getroffen regeling, van de 30, tot het observeeren
der Engelschen, benoodigde schepen, er 5 moest leveren,
was zelfs haar antwoord aan H.H. Mo.: »dat by haer wel
»was genegentheyt ende oock ghelegentheyt, maer dat het
»hun alleenlyck manqueerde aen de macht, namentlijck de
»senuwe des oorloghs."
Dit antwoord had echter wel iets van een uitvlucht. Bij
dezelfde missive, erkende zij nl. dat de quoten van Vrieslandt en Stadt en Lande wèl voldoende waren om de gevorderde equipagie te doen, maar dat haar dan geene
middelen zouden overschieten om de schepen geruimen tijd
in zee te houden en om daarna »de invallende schepen
»ende het tumulterende bootsvolck te konnen betalen ende
»liçentieeren", waarom zij verzocht, van deze equipagie te
worden verschoond, tenzij H.H. Mo. haar de verzekering
van de Staten der beide provinciën mochten verschaffen,
tot aanzuivering van 't geen deze uitrustingen, de gewone
omslagen, zouden komen te overtreffen.
H.H. Mo. de Generale Staten echter, wel verre van
met dit antwoord gediend te zijn, zonden haar daarop eene
»Lieve Bysondere", houdende o. a.: s>dat haer Ho. Mog.
Tiover hare, onveranlwoordelijcke nalatigheyt ende negligentie,
»m 't geene voorschreve is, streckende tot groote ondienst en
üdisreputatie van den Staet, sonderlinge in de tegenwoor»dige gelegentheyt van tijden ende saecken, ten hooghsten
Mvaren misnoeght ende de voorschreve pretense excusen,
Dgansch niet en konden aennemen", voorts dat Gedeputeer-
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den van Hollandt en West-Vrieslandt, ter vergadering
hadden aangeboden om, in hunne provincie, uit de Friesche
en Groninger quota's, niet vijf, maar acht »oapitale" oorlogschepen, te equipeeren en 3 maanden in zee te houden ,
met betaling van alle gevolgen van dien jiende dat 'haer
»i/o. Mog. daeromme van hare" (nl. dei' Admiraliteyts)
iïbescheyâentheydt ende discretie wilden oerwachten dal se
yihaer kier inne alnoch nae beliooren sov.de esvertueren ende
y>qmjten opdat deselve niet yenootsaeckt wierden dese saecke
»m nadere deliberatie te leggen," 1)
Gelijk hiervoor reeds werd aangestipt, leverde het bouwen , uitrusten, toetakelen en proviandeeren van oorlogschepen , voordeel op aan tal van ingezetenen der provincie,
alwaar dit geschiedde, en of het nu de vrees is geweest
dat, door aanneming van het door Hollandt en West-Vrieslandt gedaan aanbod, die voordeelen voor Friesland zouden verloren gaan, dan wel of zich andere, misschien meer
vaderlandslievende beweegredenen hebben doen gelden,
zeker is het dat de Vriesche Admt. ook weldra de handen
aan het werk sloeg en reeds den 6 Aug. van hetzelfde
jaar, twee flinke oorlogscliepen , de »Sev en wolden" (een 58er)
en de »Princes Albertina" (een 52er), onder hunne capiteynen Aucke Andriesz Stdlingwerff en Ilendrich Dirchsz
Brumveldl, in de Jettings 2) zeilreê had liggen, terwijl de
» Westergo" nog onderhanden was en een galjoot eiken dag
1) v. Aitzema V, p. 8(5.
2) Tegenwoordig de Blauwe slenk genaamd. Zie ook p. 315 hiervoor.
Ubbo Emmius, in zijn ten jare 1616 in folio uitgegeven werk, op
de haven van Harîingen doelende, zegt: „ kunnen groote diepgaande
„schepen haar niet nader dan omtrent 1000 treden bereiken, soo dat
„se genoodzaeckt sijn in d' oude haven Jettinga genoemd, hun ancker
„te werpen daer se voor de stormwinden bevrijt liggen, door de san„den en bancken die daer omtrent sijn."

24
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bij de vloot kon worden verwacht. 1) De levering der twee
overige, nog aan het contingent ontbrekende schepen, schijnt
te zijn vertraagd door dat de Staten van Stadt en Landen
hadden goedgevonden te bepalen, dat de door hen toegestane subsidiën, niet aan de Admiraliteyt in Friesland,
maar aan den Ontvanger-Grenerael Doubleth zouden worden
gefourneerd. 2) Doch ook zonder .^dat, was nu aan de
Yriesche Admiraliteyt geene achterlijkheid meer te wijten,
daar Rotterdam nog slechts vier, 't Noorderkwartier, behalve
een, dat met zeeschade weer was binnengeloopen, drie en
Zeeland nog slechts twee schepen van hun contingent hadden
geleverd. 3)
De kans op een oorlog met Engeland begon intusschen
meer en meer te dreigen en deed over het geheele land
alle krachten inspannen om de vloot, die onder den LuhV
Admirael van Wassenaer, Gfoereê als verzamelplaats was
aangewezen, zooveel mogelijk te versterken.
Den 25 October 1664, 4) hadden de Generale Staten de
Admiraliteyts-Collegiën reeds aangeschreven om, boven het
vroeger bepaald getal, nog »achttien van de eonsiderabelste
schepen van oorloghe' uit te rusten en in zee te brengen.
Volgens de bestaande regeling, moest de Vriesche Admiraliteyt hiertoe drie leveren, doch zij kon voorshands volstaan met de »Oostergo", gewapend met 56 stukken en
bemand met 225 koppen, en »de Steeden", met 46 stukken

1) v. Aitzema V, 162 v. v.
2) ld., p. 163, op dit punt echter niet zeer duidelijk.
3) ld., p. 162.
4) Bij dezelfde resolutie werd gelast alle andere voorhanden schepen,
gelijk mede de binnenvallende Convoyers, naar de vloot op te zenden.
Directieschepen, gelijk ia den len Eng. oorlog, treft men nu niet meer
bij de vloot aan.
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en 175 man 1 ) , waarbij dan nader: »noch souden konnen
»voeghen een schip, waaneer sij daer toe van de Provincie
»van Stad en Landen wierden geprovideert van noodighe
sgeldtmiddelen, op reeckeninge van haer Ed. Mo. consen»ten albereyts gedraghen ofte noch te draghen, hebbende
)>deselve Provincie noch ghene penninghen altoos aen het
swelghemelde Collegie tot de voorighe equipages ghefur»neert gehadt, dat dan oorsaecke is geweest, dat sij t'elc»kens haer contingent daer inne niet hebben konnen preste»ren. Over sulcx hare Ho. Mog. in bedencken gegeven
»wiert, of daer toe geen nadere devoiren by de voorsz.
«Provincie (ten andere tijden so loffelijck tot de saecken
»van de Zee ghecontribueerd hebbende) souden dienon aen»gewent te worden." 2)
Bij resolutie dd. 22 Dec. d. a. v., bepaalden H.H. Mo.
verder, dat 's Lands vloot uit 72 schepen van oorlog zou
bestaan, waarvan 12 den handel en de scheepvaart op de
Portugeesche en Spaansche kusten en in de Middell. Zee
zouden gaan beveiligen.
Het contingent van Friesland tot deze vloot bedroeg,
volgens de bestaande maatstaf, negen. Lamb. v. d. Bosch
(p. 579) meldt, dat deze negen schepen waren bemand met
1930 man, bewapend met 416 stukken en dat zij in 1664
reeds gereed waren. Dit laatste mag echter worden betwijfeld , zoowel met het oog op de dagteekening van het
betrekkelijk besïuit, als op het feit dat de Vriesche Adm.
bij de straks te melden aanschrijving van 't laatst der
maand Januari 1665, nog eens: ssenews" werd aangemaand

1) Uit de hierachter, als bijlage 1, gevoegde lijst blijkt, dat Friesland hen zwaarder bewapende en sterker bemande.
2) v. Aitzema, p. 193, 199, 200.
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om het defect in haar contingent tot de 72 schepen, ten
aanzien van qualiteit of getal, alsnog te suppleeren. 1)
Intusschen achtte 's Lands Regeering, met het oog op
de geruchten, die omtrent de zware uitrustingen, uit Engeland overwaaiden , nog niet genoeg gedaan en dientengevolge
ontving o.a. de Vriesche Admiraliteyt, in 't laatst van
Januari 1665 2), opnieuw eene aanschrijving, waarbij zij
werd gelast om, boven het bepaalde contingent, alsnog
ten spoedigste drie, 't zij eigene, 't z'j daarvoor te huren 3)
oorlogschepen, benevens 2 jachten, 2 galjoten, 2 branders
en een suffisant amunitie- en behoefteschip, uit te rusten
en buitengaats te brengen 4).
En dit alles werd gevorderd van eene Admiraliteyt, die
zich, nog geen jaar te voren, onmachtig had verklaard
om slechts 5 schepen in zee te zenden!
De tijden waren echter veranderd. De Engelschman,
naijverig op den steeds in bloei toenemenden handel der
Geünieerde provinciën, had, door zijne gedurige aanmatigingen en willekeurige geweldenarijen, eene gevoelige plek
aangeraakt in de gemoederen van ons volk. Groot en klein,
rijk en arm gevoelden dat de hoofdbron van hun bestaan
werd bedreigd en, reeds vóór dat de oorlog, die in andere
werelddeelen reeds feitelijk werd gevoerd, om weldra, met
den trouweloozen aanval op onze Smyrnasche retourvloot,
ook naar Europa over te slaan - nog formeel was verklaard , was een levendig besef van het »tua res agitur"
1) v. Aitzema , p. 354.
2) Hier vermoedelijk oude stijl, daar de betrekkelijke resol. v. H.H.
Mo. de dagteekening van 5 Februari draagt.
3) De Postiljon v. Smyrna en St. Pieter waren o.a. gehuurde schepen. Overigens werd ook in dezen tijd, van het middel van aanbesteding , ruim gebruik gemaakt. (Mr. de Jonge I , p. 632.)
4) v. Aitzema, p. 354, 355.
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diep doorgedrongen tot alle lagen der maatschappij. De
verontwaardiging was algemeen en riep bij het fiere geslacht , dat, in dagen van strijd geboren en opgegroeid,
nog zoo kort geleden, zich met het zwaard in de vuist,
den weg tot een onafhankelijk volksbestaan en tot nieuwe
bronnen van welvaart had gebaand, eene toewijding en
offervaardigheid in het leven, die, onder het opperbeleid
van een Johan de Witt, tot de schitterendste uitkomsten
leidden.
En hiervan mocht ook de Vriesehe Admiraliteyt getuigen;
want, hoe vaak zij ook, 't zij vroeger, 't zij later, in de
vervulling harer verplichtingen moge zijn te kort geschoten,
zeker is het dat ook zij, ten dezen, eene groote werkzaamheid ontwikkelde en zich spoedig op loffelijke wijze van hare
taak kweet.
Rusteloos klonk in deze dagen de heldere hamerslag van
den scheepstimmerman, ook op de Admiraliteytswerf te
Harlingen, en de vele handen, die zich beijverden om de
schepen te wapenen, toe te takelen en te proviandeeren,
brachten er eene ongekende levendigheid en vertier, zoowel
in de havens en op de wallen , als in de winkels der ambachtslieden, die de handen vol werk hadden.
Frieslands Admiraliteyt vermeerderde het getal harer
groote schepen zoo aanmerkelijk, dat zij weldra een smaldeel in zee kon brengen, 't welk zelfs dat van andere
collegien in deugdelijkheid en sterkte overtrof en dat de
Priesohe zeelieden in de gelegenheid stelde om, onder hunne
eigene opperhoofden, in de groote zeeslagen van dezen oorlog,
hun van oudsher verkregen roem mannelijk te handhaven
en te vermeerderen. 1)
1) Dit getuigt mr. J. C. de Jonge I, p. 63/.
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Een roemrijk, doch kortstondig tijdperk van bloei was
voor Frieslands Krrjgszeewezen aangebroken.
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II.
TIERCK HIDDES DE VRIES,
Luit*. Admirael van Vrieslandt,
EN

HET VRIESCHE SMALDEEL,
in de jaren 1665 en 1666.

. . . . »En koninklijke wimpels zinken
»(Waar is die tijd!) voor onze vlag."
(VAN HAREM , DE GEUZEN.)

In vroegere dagen was het dorp Sexbierum, in Barradeel,
eene plaats, die verscheidene zeelieden 1) onder hare bewoners telde.

De herinnering aan hen leefde er nog lang

voort in verschillende huizen, die een schip in den gevel
voerden 2), doch die thans, op éen na, zijn verdwenen.
Omstreeks 1618, woonde aldaar de landbouwer 3) Hidde
1) Van daar was ook afkomstig Christoffel Cornelisz. Middachten,
die zijn loopbaan begon met als gewoon matroos op Groenland te
varen en, na van rang tot rang te zijn opgeklommen, den 24 Febr.
1705, tot schout-bij-naeht werd benoemd. Hij gaf verschillende zeevaartkundige werken en kaarten in het licht. Zijn portret is te vinden
in het Prentenkabinet van het Friesch Gen., terwijl een ander in de
laatste druk van mr. de Jonge's Geseh. v. h, Ned. Zoew. voorkomt.
2) Dergelijke gevelsteenen komen o.a. ook nog voor te Harlingen,
Bolsward, Gaeok, Ijlst, Workum enz.
3) Hoewel hij in het Stemcoh. v. Sexbierum, anno 1G40, niet (meer)
als gebruiker van landerijen voorkomt en het Proclam. boek van Barradeel, den 24 Mei 1680, een „schipper Hidde Sjoerds de Vries" als
eigenaar noemt van een huis in de buren te Sexbierum, staande ten
noorden van het huis waar destijds de Pauw uithing en welke beide
panden ten O. en ten W. door de publieke straat werden begrensd,
schijnen deze gegevens toch niet voldoende om de door mr. de Jonge,
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Siurdtsz met zijne vrouw Swob Tiercksdr. Het huis waar
ze woonden en hun bedrijf uitoefenden, of althans de plaats
waar dit heeft gestaan, is niet meer met zekerheid aan
to wijzen. Volgens den een was het het tegenwoordig
Gemeentehuis, wellicht omdat dit vroeger een schip in den
gevel voerde; volgens den ander het schuins daartegenover
staand pand, waarin zich nog een gevelsteen bevindt van
het, naar beweerd wordt, door Tierck Hiddes veroverd
y>Scip: D. Co'a. St. Ferdnand" , terwijl weer een ander er

eene Saté, even buiten het dorp , voor aanwijst.
Deze echtelieden waren gezegend met elf kinderen 1), en
moge van do meesten dezer ons weinig of niets bekend
zijn, anderen daarentegen hebben des te duidelijker en
roemrijker sporen in de geschiedenis achtergelaten.
De oudste zoon, Siurdt Hiddes, was de vader van den
kloeken schout-bij-nacht Hidde Sjoerds de Vries, wiens heldhaftig doch tragisch einde door mr. do Jonge 2) uitvoerig
is beschreven; de tweede zoon was de beroemde Luitenant
Admirael Tierck Hiddes, geboren 6 Aug. 1622, 3) terwijl
oj) gezag van den Franckor Hoogleeraar J. W. de Crane, gedane en
door de overlevering versterkte mededceling, dat Hidde Siurdtsz landbouwer was, tegen te spreken. Immers vóór 164Ü . kan hij liet landbouwbedrijf vaarwel hebben gezegd, en met den „schipper Ilidde Sjoerds
de Vries, in het Proclam. boek, kan zijn kleinzoon, de latere
sebout-bij-nacht bedoeld zijn; trouwens hij zeil' zou dan toon meer dan
80 jaren oud moeten zijn geweest.
1) Zie bijlage no. 2.
2) III, p. 402 v. v.
3) Oude stijl. Volgens het Scxbierumer doop-, trouw- en ledcm.
boek, is Tierck gedoopt den 25 Aug. 1622. Wèl liet Hidde Siurdtsz,
den 23 Out. 1631, een kind doopen, 't welk in dat bock, ook onder den
naam van Tierck voorkomt, maar dit kan niet anders zijn geweest als
de latere capit. Barend Hiddes de Vries , die èn volgens mr. de Jonge
èn volgens de hierna te vermelden geslachtslijst, drie dagen te voren ,
n.1. 20 Oct. 1631 , was geboren. 't welk ook nog ten overvloede door
zijn, aan mr. de Jonge onbekend gebleven grafschrift, bevestigd wordt.
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een jongere broeder, Barend Hiddes, geb, 20 Oct. 1631 ,
jarenlang, eerst als commandeur en verder als capiteyn,
op het Vriesche Smaldeel diende. De derde zoon, Jacob
Hiddes, schijnt later in minder goeden doen te zijn geraakt,
althans in de nalatenschap van zijn broeder den Luitenant
Admirael, bevond zich eene obligatie ten zijnen laste,
waarbij in den inventaris I) staat aangeteekend: sdoch
on wis".
Op den Capiteyn Barend Hiddes en diens broeders zoon,
den Schout-bij-nacht Hidde Sjoerds de Vries, hopen wij
nader terug te komen. Deze bladzijden zullen, behoudens
eenige bijzonderheden omtrent het Yriesche Smaldeel, welks
geschiedenis over de jaren 1665 en 1666 zoo nauw met
do zijne samenhangt, meer gewijd zijn aan den Luitenant
Admirael Tierck Hiddes de Vries, den dapperen en beleidvollen zeeheld, die hoog stond aangeschreven bij den grootsten Ylootvoogd zijnor eeuw, M, A. de Ruyter 2).
Wel is waar grondde die hooge waardeering zich op
kunde, dapperheid en verdienste, maar ook overigens valt
zij gemakkelijk te verklaren. Beide waren mannen van
hetzelfde maaksel. Beider aanleg, karakter en levensloop
hadden zoovele punten van overeenkomst, dat zij zich wel
tot elkaar aangetrokken moesten gevoelen.
Niet de wel schitterende, maar toch ook vaak tot vermetelheid overslaande dapperheid van hunnen beroemden
tijdgenoot Cornelis Tromp kenmerkte hen. Maar onder
het donderen van het geschut en onder het loeien van den
storm, terwijl dood en verwoesting om hen waarden, toon1) Uit het Inventarisatieboek der stadt Harlingen , overgedrukt in
de Friesche Volksalm. v. 1889, p. 112.
2) Mr. de Jonge II, p. 781, noemt hemj„eera der kundigste en dapperste zeehelden van dit tijdperk, die bij de Ruyter in hooge achting stond."
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den beide die vastheid van karakter en die kalme gemoedsstemming, welke hen zich zelf deden blijven en met onwankelbaren moed > kalm en vastberaden, tot het einde toe,
deden uitvoeren datgene, wat hun goed beleid hen had
ingegeven te doen: advienne que pourra!
Beide voorts - niet alleen hopgst kundige zeelieden, maar
ook als goed soldaat, stipt in de uitvoering der hun gegeven
bevelen - muntten in hoogere rangen uit, door dien scherpen
blik en dat natuurlijk en vlug oordeel 1), welke hen de
verschillende toestanden zoo spoedig en juist deden overzien
en daarvan partij trekken.
Ook een eenvoudige zin en een vroom en vroed gemoed
kenmerkten beide, terwijl zij , uit nederige ouders voortgesproten , en door eigen verdienste, van beneden af tot
hunne hooge waardigheden opgeklommen, ook door vorming
en levensomstandigheden, veel met elkaar gemeen moeten
hebben gehad in denkbeelden en inzichten.
Br wordt zelfs verhaald dat de Ruyter, op eene vraag
van den Raadpensionaris Johan de Witt, den Fiïeschen
Admirael als zijn opvolger zou hebben aanbevolen, indien
hem zelf iets menschelijks mocht overkomen. 2)
1) Vooral ook bij don Lt.-Admirael AertJansz. van Nes, treden deze
eigenschappen bijzonder in het licht.
2) Deze bijzonderheid is van algemoene bekendheid en bijna alle
schrijvers, die van Tierck Hiddes gewagen, maken er melding van,
doch niemand wijst de bron aan. BrandMaas, Levensbesehr. 1880,
bij Suringar, zegt, dat het niet zonder grond beweerd wordt, en v.
"Witsen Gijsbeek voegt er aan toe, dat zij destijds, en wel voornameiitlijk bij den onmin tusschen de Ruyter en Tromp, als 't ware van
mond tot mond ging. Zij zal dan ook wel alleen op overlevering
berusten, vooral daar vraag en antwoord wel niet anders als in een
particulier gesprek kunnen zijn gedaan. Immers, werd de vraag in
officieelen zin tot de Ruyter gericht, dan zou de Witt zijne keus wel
beperkt hebben tot de, onder do Ilollandsche Admiraliteyten dienende,
vlootvoogden. Holland toch, het machtigste der geünicerde gewesten,
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Ook echter de groote Raadpensionaris zelf, door eigen
ervaring, inderdaad een bevoegd beoordeelaar, verklaarde 1)
Tierck Hiddes T>om groote redenen seer te hebben geëstimeert" ;
zijnde vnoch wel indachtig de sonderling goede diensten, bij
y>hem in voorsz. qualiteyt, door syn wijs beleydt ende getoonde
Dcouragie aen den gemeenen Staet, gedaen."
Intusschen is hetgeen omtrent zijn leven, zijne persoonlijkheid, zijne gewoonten en eigenaardigheden, ja zelfs
omtrent zijne daden, tot ons is gekomen, evenals dit met
zoovele andere verdienstelijke zeehelden uit zijn tijd het
geval is, vrij fragmentarisch. En dit laat zich ook wel
eenigszins verklaren. De tijdgenooten, te midden van wie
zij leefden, beschouwden hen met een geheel ander oog
als wij, die hen niet anders als alleen uit hunne groote
daden kennen; daden bovendien, die, dagteekenende uit
een roemrijk en schilderachtig verleden, aan het beeld, dat
zij te voorschijn roepen, eene zekere heroïsche wijding geven
't welk er ten allen tijde reeds op bedacht was, om te verhoeden dat
het opperbevel van 's Lands vloot in handen van een Admirael van
Zeeland mocht komen, zou daarin wel evenmin een Frieschen vlootvoogd hebben geduld. Doch hoe dit ook zij . zelfs al heeft men hier
aan een particulier gesprek te denken, dan nog is er eene omstandigheid die de juistheid dezer overlevering, zooals zij veelal wordt voorgedragen , in twijfel doet trekken. Wel is waar zal de Ruyter, in Tierck
Hiddes een opvolger hebben gezien, zijner waardig, maar dat hij hem,
die nog zoo kort de Admiraelstaf voerde, zou hebben verkozen boven
en met ter zijde stelling van zijn jarenlang beproefden vriend, zijn trouwen metgezel, den even kundigen als dapperen Lt.-Adml. Aert Jansz.
van Nes, Holland1 s Ajax wel genoemd, dat valt moeielijk aan te nemen.
Waarschijnlijker is daarom de lezing, die G. R. Voormeulen v. Boekeren, in zijne, Juli 1841, door de Maatschappij „Tot Nut van't Algemeen", uitgegeven verhandeling geeft, n.1.: „De Ruyter schatte
zijne talenten zoo hoog, dat hij van hem zeide, dat hij eens waardig
zou zijn hem op te volgen." Doch, hoe de ware toedracht ook moge
zijn geweest, in elk geval blijkt er uit, dat hij bij zijne tijdgenooten
als een der beste vlootvoogden stond aangeschreven.
1) In zijn brief aan Hero Galama, bijlage no. 12.
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en juist daardoor, de begeerte wekken om het nader, zelfs
tot in meer alledaagsche bijzonderheden, te leeren kennen.
Van de geschiedschrijvers uit de 17e eeuw, maakt Brandt,
in zijn Leven on bedrijf van de Ruyter, waar hij verschillende wetenswaardigheden uit het bijzonder leven van zijn
held vermeldt, eene uitzondering. Doch dit werk heeft
meer verdiensten. Gelijk zijne zonen, die de uitgave bevorderden , reeds in de voorrede te kennen gaven, bepaalt
het zich niet slechts tot het leven van de Ruyter, maar
mag het met recht, eene Hollandsche Zeehistorie worden
genoemd, die niet alleen den naam maar ook menige daad
van andere bevelhebbers en zeelieden vermeldt.
Behalve dus in dat werk, vindt men ook hier en daar,
in biographiën van andere zeehelden, in mr. de Jonge's
Geschiedenis van het Ked. zeewezen en in eenige verspreide
geschriften, resoluticn, brieven en aanteekeningen, het een
en ander omtrent de daden en het leven van den LuitenantAdmirael Tierck Hiddes de Vries vermeld, terwijl het vooral
de brieven 1) van zijn tijdgenoot den Heer Booth, Raad
ter Admiraliteyt van Vrieslandt en zijn eigen, bij van Aitzema
.opgenomen schrijven, dd. 16 Juni 1665 zijn, die een lichtstraal op zijne vroede en krachtige persoonlijkheid werpen.
Neemt men echter in aanmerking, welke goede klank
zijn naam, reeds tijdens zijn leven had, dan valt al daaruit te besluiten, dat er ons nog veel, omtrent zijne daden
en persoonlijkheid, onbekend is gebleven.
Zoo moet hij b.v., ook reeds gedurende den I n Eng.
oorlog, aan niet minder dan vier zeeslagen hebben deelgenomen. De beide laatste regels van het door zijn tijdgenoot

1) De origineelen daarvan worden ter Prov. Bibliotheek te Leeuwarden bewaard.
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dr. Reinier de Lover, 1) op hem vervaardigd grafschrift
(bijl. no. 7), luidende:
>)Nadat hij zeevenmaal 2) heldhaftig voor zijn doodt
»Der Britten dwinglandij gefnuykt had op de golven" —
laten daaromtrent geen twijfel over.
Zoo ook moet hij, behalve zijne doodelijke verwonding,
nog eenmaal swaerlyk en periculeus 3) gekwetst zijn geweest , wat, gelijk hierna zal blijken, niet gedurende den
2n Eng. oorlog kan hebben plaats gehad.
Van dit alles echter vindt men niets aangeteekend.
De bron, die ook in dat opzicht zooveel aan het licht had
kunnen brengen, het Archief der Admiraliteyt van Vrieslandt over dit tijdvak, is in 1 7 7 1 , te Harlingen, door
brand verloren gegaan en indien toen al het een of ander
mocht zijn gered, zal dit, evenals hem betreffende stukken, die wellicht nog te 's Hoge werden bewaard, wel
hetzelfde lot hebben ondergaan, bij den aldaar op 8 Januari
1844, in het hotel der Marine, gewoed hebbenden brand.
Ook van zijne scheepsjournalen —• gelijk er nog van den
onder hem gediend hebbenden schout-bij-nacht Brunsveldt,
over de jaren 1667, 1671 en 1674, o.a. betreffende de
Friesche oorlogschepen de Prins Henrick Casimir en de Oostergo 4), en van den capiteyn Wytze Beyma, betrekkelijk
1) Geb. te Sneek, 27 Oet. 1647 en gehuwd 1 Sept. 1669, met Maria
de Vries, die 5 Febr. 1687 overleed. De naam en voornaam van deze
vrouw doen aan verwantschap met het Sexbierumer geslacht denken,
maar verdere gegevens ontbreken alsnog daarvoor. Hare moeder
Andrea Benningsdr. Wyma, geb. 4 Juli 1625 is, na den dood van
Maria's vader, hertrouwd met Johs. Koek (Nav. 1855 p. 150 en Y7.
J. C. v. Hasselt, in Weesper en Gooische Volksalm. v. 1860).
2) Waarvan driemaal in den 2n Eng. oorlog.
3) Zie Mem. der Harlinger Admiraliteyt (bijl. no. 9).
4) Ter Prov. Bibliotheek. Zie eatal. 5e ged. (1881), p. 1811 ,?no.
311—-313. Achter no. 313, staat aldaar aangeteekend: „waarschijn-
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den tocht naar Chattam, bestaan — is niets anders overgebleven, als dat van zijn eersten zeetocht als ordin. capiteyn
ter Admiraliteyt van Vrieslandt, 't welk loopt van 24 Mei
tot 13 Juni 1665.
Dit journael heeft tot opschrift: y>Ao 1665 op ons landts
iioorloghschip de Elff Sleden, daer capiteyn op js Tierck
>->Hidde$ de Vries' en verdient niet alleen, blijkens deszelfs
opname in de Kronyk v/h. Historisch Genootschap te
Utrecht 1) , uit een meer algemeen oogpunt , maar ook als
't eenige journael van hem afkomstig en om de vele kleine
bijzonderheden, die het bevat, alle belangstelling.
Alles toch wat nog opgespoord kan worden om het beeld
van dezen wakkeren Fries, onder duidelijker lijnen uit het
verleden terug te roepen, heeft dubbele waarde en daarom
verdient de kleinste bijzonderheid voor de vergetelheid bewaard te blijven. Zoo dacht ook dr. E. H. Halbertsma, toen
hij in zijn bekend dichtstuk: »Æ Boike f en Seisbierum" een
voorval meedeelde, dat, volgens eene oude Sexbierumer
overlevering 2), in Tierck's jeugd, werkelijk ten huize
zijner ouders, moet hebben plaats gehad. Tierck was n.1.
een jongen, wiens zin reeds vroeg naar de zee trok, zeer
tegen den zin zijner ouders, die hem bij het landbouwbedrijf wilden houden :
)>Ploegje Ijeáwer hjir uws therpen,
»Men it ripe noat yn huws.
lijk van 't zelfde schip", n.1. de Oostergo. Dit is echter niet waarschijnlijk, daar Brunsveldt, in 1666 en 1607, den Prins Henrick Casimir
voerde. Vgl. o.a. Eskaderlijst bij Brandt.
1) 14e jaarg. 1858, 3e serie, 4e dl., p. 217, waaruit het hierna is
overgenomen. Het origineel zal echter wel niet door Tierck Hiddes
zelf, maar door zijn schrijver opgemaakt zijn , daar dit volgens instructie, dd. 27 April 1629, (Zeepolitie p. 231) tot diens taak behoorde.
2) Zie: „Twigen uwt ien âlde stamme" of ook „Rimen ind Teltsjes,"

Wumkes.nl

FRIESLAND'S ZEEWEZEN.

38-1

»Och, dyn mem kryt hjar ta wetter,
sAsthe weifljoohst' fier fen huws."
»Wy haww' lanen, wy haww' grounen ;
»Bljou den by dit stille wurk.
»Joechsthe dy oan 't wylde farren,
»Licht forfoelsthe by de Turk."
En om hem van de zee af te schrikken moet Goike
Liereman, een arme verminkte zeeman, die op den ouden
dag zijn kost met de liere zoekt te verdienen, hem zijne
lotgevallen op zee verhalen, die echter, wel verre van den
jongen Tierde af te schrikken, hem nog meer aanmoedigen.
Wanneer hij voor 't eerst naar zee is gegaan, noch
omtrent zeetochten vóór zijn 37e jaar ondernomen, blijkt
iets. In eene hierna te vermelden bijdrage, getrokken uit
eene fragment stamlijst van zijn geslacht, wordt alleen vermeld, dat hij »in zijne eerste jeugd reeds vroeg begonnen"
is ster koopvaardij te varen."
Vrij zeker is echter aan te nemen, dat hij, ofschoon ter
zee varende, tot 1648 zijn thuis te Sexbierum heeft gehouden. Immers den 30 Januari van dat jaar, werd hij
aldaar, tegelijk met zijn broeder Siurdt Hiddes en diens
vrouw Acke Clases, lidmaat der Herv. kerk, terwijl hij
er, den 27 Augustus d.a.v., in 't huwelijk bevestigd werd
met Nannîtie Atsedr. van Harlingen. 1)
Korter of langer tijd na zijn huwelijk, heeft hij echter
zijne woonplaats naar Harlingen overgebracht, want den 9
December 1661, werd hij aldaar benoemd en beëedigd als
1) Doop-, trouw- en lidmatenboek der Herv. te Sexbierum; de
huwelijks-proclamatien hadden den 18 Juni en de twee volgende zondagen plaats gehad. In den reeds aangehaalden Inventaris staat de
naam zijner vrouw gespeld: Nanneke Atzes, terwijl het Harl. doopboek
haar zelfs eens Janneke noemt.
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Vroedschap 1 ) , in welke qualiteit hij nog ten jare 1663 à
'64,

met de beroepsaanduiding van

Grootschippei-, voor-

komt. 2)
Toch had hij toen reeds achter de rug den tocht naar
de Sont, dien hij in 1658 meemaakte als bevelhebber van
een der zes gewapende fluiten 3 ) , die, als transportschepen,
de vloot van van

Wassenaer vergezelden en 's daags na

den slag van 8 November 1658, voor Kopenhage ten anker
kwamen. 4)

Hoewel eigenlijk koopvaardijschepen zijnde ,

1) Resol. der Vroedseh. fol. 225.
2) Zie Schotanus p. 261.
3) Dit waren platboomde vaartuigen, ongeveer als koffen, doch
naar den bouwtvant dier dagen, van achteren vrij hoog opgeboeid ,
waardoor een achterkasteel en hoogen spiegel werden gevormd. Hun
tuig had eenige overeenkomst met dat eener kruisbark. (Vgl. o.a. de
plaat bij Brandt, nevens p. 194). Volgens mr. H. J. Koenen, Voorl,
p. 155, zouden zij zijn uitgevonden door Pieter Jansen Livorn, burger
van Hoorn en van daar ook Hoornsche katten genaamd zijn. De Engelschen noemden ze: Dutch fiighU. Zie ook Nav. 1857, p. 128, waar
Pieter Jansen, de zoon van een Frieschen Vermaner, of Doopsgez.
Leeraar, wordt genoemd.
4) Op het slot Frederiksborg te Hüleröd , in Denemarken, hangen
twee fraaie schilderijen betrekkelijk dezen tocht. Het eene van Heiurich Hansen, stelt het oogenblik voor, waarop Zweden's Koning,
uit het slot Kronborg, te Eheneur, eigenhandig, hot eerste schot lost
op de. de Sont binnenzeileude Nederl. oorlogsvloot, en het andere
van C. Neumann, de glorierijke aankomst der Nederlandsehe scheepsraacht voor Kopenhage, na de in de Sont, tusschen Kronborg en 't
eiland Hveen, behaalde overwinning. Als een staaltje van de geestdrift,
waarmede onze zeekrijgers aldaar werden verwelkomd, mogen de volgende dichtregelen dienen, die voorkomen in een 3 Nov. 1658 (oude
stijl) te Kopenhage gedrukte „Relation" :
„ Auff
Die Glückliclie Ankunfi't der Holländischen Schiffs
Armada vor der Königl. Residentz-Stadt
Kopenhagen J

Als dieselbe durch die starek gerüstete
Schwedische Flotte / nach gehaltenem scharff See-Gefecht / in Oresunde / Vietorios gegangen /
Am 29 Octobris 1658."
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waren deze fluiten bewapend, volgens van Aitzema 1) met
20 à 25 , doch volgens mr. de Jonge's 2) uit de oorspronkelijke lijsten getrokken staat, met 16 à 24 stukken. Het
huren, uitrusten en bemannen dezer fluiten was geschied
door bemiddeling der Admiraliteyt van Amsterdam en,
indien Tierck Hiddes den door hem gevoerden bodem, niet
reeds bij deszelfs inhuring, als schipper bevoer, geeft zijne
plaatsing als bevelhebber daarop, eenige aanleiding tot de
gissing, dat hij bij de Amsterdamsche Admiraliteyt niet
geheel onbekend was, misschien wel vroeger, evenals zooveel andere Friezen , bij haar in dienst was geweest.
Aanvankelijk was er besloten tot de uitrusting en bewapening van acht dergelijke schepen, doch volgens de lijst
der vloot 3) en gelijk ook van elders wordt bevestigd 4),
is het bij zes gebleven, nl.: de Parel, Medea , Freuythoom,
Ilaen, Judith en de Liefde.
Blijkens het hiervoor p. 363, noot 2, aangehaald »Antwort
und Bericht", was het de Judith, waarop Tierck Hiddes het
„"Was seh' ich auff der See ? sinds Engel / oder Schiffe ?
Die so gofliigelt her gehn durch Codanus Tieffe ?
Ja Engel sinds Fürwahr / die uns der Grosse Gott
Zum Beystand hat gesandt in unsrer grösten Noth.
O Werthes NiederlandJ Wir ehren deine Helden /
Und wollen ihren Ruhni der sp'áten Welt vermelden /
Die durch den Snnd für uns gewaget Leib und Blut /
Und in die See gestiirtzt der Sweden Ueberinuth.
Der Tauben-weisse Helt Wit Witsen hat erwiesen
Durch Seinen Helden-Tod / Wie er soll seyu gepriesen ;
Vor ausz Hen- Wassenaer / der kluge Helden Führer /
Der wie ein stareker Damm bestanden. O Regierer!
O Anthoil unsres Heyls ! Dein Lob sol durch den Smul j
Ja durch die weite See der Nachwelt werden kund."
1)
2)
3)
4)

IV, p. 234.
I. p. 768.
In IIoll. Mere.
v. Aitzema IV, p. 241,

25
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bevel voerde, terwijl een andere Harlinger, Gale Galesz. 1)
op de Liefde gebood. Beide deze schepen waren met
24 st. bewapend en uit de in evenaangehaald werkje
opgenomen lijst van Eskaderverdeeling, die ik nergens
elders aantrof, blijkt dat zij, den 8 Nov., tijdens het
forceeren der Sont, waren ingedeeld bij den middentocht
of het corps de bataille, dat door van Wassenaer zelf werd
aangevoerd.
Tierck Hiddes onderscheidde zich reeds op dezen tocht door
het veroveren van drie Zweedsche schepen 2) en ongetwijfeld moet hij door dit feit, waarvan echter de bijzonderheden
ontbreken 3), de aandacht op zich hebben gevestigd, vooral
daar men zich, bij den aanvang van den tocht, in dat
opzicht, van deze fluiten weinig dienst had voorgesteld,
omdat zij, behalve elk met eene reserve van 25 à 30
matrozen, eigenlijk te zeer met allerlei krijgsvolk enz.
waren beladen om, naar men meende, handelend te kunnen
optreden 4). Hunne lading bestond verder uit ammunitie
en uit vivres, de laatsten »soo inghekocht ende verso(r)cht
»dat se niet behoefden ghekoockt te werden" zegt v. Ait1) De Holl. Mere. noemt hem Jale Jalesz. In dat werk worden
de schepen in eene andere volgorde vermeld als hunne bevelhebbers;
vgl. „Antwort und Bericht."
2) Mr. de Jonge II, p. 35 noot.
3) Wol wordt gemeld, dat een paar dagen na den slag, door de
onzen werden genomen: de „ Os" of „Ossenkop", een met planken,
teer en ijzer geladen Zweed, gemonteerd met 20 st., zoomede de
„Daniel in de leeuwenkuil", eene van Riga komende fluit, o.a. aan
boord hebbende een gezant van den Hertog van Coerland aan den
Koning van Zweden (v. Aitzema IV, p. 242, „Antwort und Bericht"
e. a.) en eindelijk, dat onze brandwacht een Zweedsch oorlogschip bemachtigde , 't welk meende de Zweedsche vloot nog te Kopenhage te
vinden (Relation aus Copenhagen), maar er blijkt niet, dat juist deze,
door Tierck Hiddes veroverd werden,
4) Mr. do Jonge I, p. 558.
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zema, p. 230, terwijl aan alle matrozen en soldaten,
tot dekking tegen de Noordsche kou, een rok van pijlaken
was meegegeven.
Het tijdstip, waarop Tierck Hidcles van dezen tocht in
het Vaderland terugkeerde, is wel niet op den dag af,
maar toch bij benadering vrij nauwkeurig te bepalen ,
wanneer men in aanmerking neemt:
1°. dat toen de Friesche afgevaardigden, in do vergaderingen van H.H. Mo. dd. 8 en 16 Juli 1659, naar aanleiding vooral der groote nadeelen , die de Nederl, koopvaart,
van de Zweden en van met Zweedsche Commissiön varende
Kapers, voortdurend te lijden had, — op een meer handelend optreden tegen Zweden aandrongen, zij daarbij
tevens voorstelden, dat de meer dan 70 koopvaarders, die
reeds den geheelen winter te Kopenhage hadden gelegen:
»veylighlijck herwaerts wierden ghebracht (tot wekker
»Convoy seer bequamelijck souden kannen dienen de bewuste
Mes gemonteerde Fluytschepen die duslange tot groote be»swaemis in dienst waren gecontinueert geweest" 1); op welk
voorstel, den 30 Juli d.a.v., tot het naar huis convoyeeren dier 70 koopvaarders werd besloten, met last aan van
Wassenaer om, ingeval zij reeds zonder de zes gewapende
fluiten mochten zijn vertrokken: i>dat hij alsdan deselve
Dghehuyrde Fluytschepen mede sonder eenigli verder uylstel
iisoude licentieren ende na het Vaderlandt senden 2), en
2°. dat in het besluit van H.H. Mo. dd. 21 Augustus
d.a.v., voor de aanvulling der vivres op de vloot, alleen
wordt gerekend op 68 oorlogschepen, zonder dat daarin
van de fluiten gewag wordt gemaakt. 3)
1) v. Aitzema IV, p. 395.
2) ld. p. 400, alwaar tevens blijkt, dat van Wassenaer ook reeds
dergelijken last ontving bij brief dd. 7 Febr. 1G59; vgl. ook id. p. 376.
3) ld. p. 409»
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Op die gegevens afgaande, mag men dus aannemen, dat
Tierck Hiddes met zijn onderhebbenden bodem, niet eerder
dan in 't laatst van Juli of in het eerste gedeelte van
Augustus 1659, uit het Noorden is teruggekeerd; dat hij
aldaar den buitengewoon strengen winter van 1658/9 met
de daaruit op de vloot ontstane ziekten en ongemakken
mee heeft doorstaan, en dat hij ook zal hebben deelgenomen
aan de verdediging van Kopenhage tegen de bestorming
door de Zweden, op 18 en 19 Februari 1659. Uit een
ten jare 1660 te 'sHage gedrukt geschriftje 1), meen ik
verder te mogen opmaken, dat hij dien winter, ôf met zijn
volk op een Lands oorlogschip is ingedeeld geweest, ôf wel
dat zijne transportfluit, als schip van oorlog, is gebruikt
geworden. Immers daarin wordt gezegd dat, ter vervanging
der vele zieken en dooden op de vloot, o.a. het volk van
vier transportschepen op 's Lands oorlogschepen werd geplaatst
en even later, waar er van Wassenaer een grief van wordt
gemaakt, dat hij de gemonteerde fluiten niet eerder naar
huis liet zeilen om afgedankt te worden: dat hij ze, in
plaats van oorlogschepen, zou hebben gebruikt, zelfs toen
's Lands oorlogschepen, buiten actie, voor Kopenhage lagen.
Nu volgt er weer een tijdvak, waarin alle bijzonderheden
omtrent Tierck Hiddes leven en bedrijf ontbreken. Wel stelt
van Witsen Gysbeek (Wdbk. der zamenl.) dat hij vóór 1665,
ook deel zou hebben genomen aan krijgsbedrijven in de
Middell. zee, doch nergens wordt dit bevestigd. Veeleer
schijnt het, dat die schrijver den capiteyn Ysbrandt de
Vries van de Âmsterdamsche Admiraliteyt met hem heeft
1) Getiteld: „Winterpraatje voorgevallen in een treffelijke Herberg
in den Hage, in presentie van verscheide Personen, tussehen een
Amsterdammer-, een Rotterdammer en een schipper, handelende van
den oorlog in de Zont" enz.
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verward, waartoe allicht aanleiding- gegeven heeft dat deze,
bij Brandt, meestal alleen met zijn geslachtsnaam wordt
aangeduid, terwijl zijn schip naar Prieslands hoofdstad was
genoemd en hij later een schip van de O.-I. Compagnie
voerde, dat weer den Prieschen naam Stavoren droeg.
Gaat men nochtans den Inventaris van Tierck Iliddes'
inboedel na, dan geeft de hoeveelheid Oost-Indisch porcelein
en Spaansch steenwerk wel eenig vermoeden, dat hij op
Oost-Indië en op Spanje heeft gevaren; maar wat daarvan
aan moge geweest zijn vóór October 1658 en misschien,
doch niet waarschijnlijk, nà den aanvang van 1663,
in elk geval schijnt het onaannemelijk dat hij, in het
daar tusschen liggend tijdvak, eene O.-I. reis heeft gemaakt.
' Daarvoor toch werd destijds veel meer tijd gevorderd, dan
later en wanneer men nu in aanmerking neemt de geboorteof doopdatums 1) zijner kinderen en voorts, dat hij den 13
Maart 1660, 2) te Harlingen kocht: »sekere halve dwars»huysinge ten deele beclemt in de huysinge daer »de
viseren man uythangt" en den '1 Augustus 1661, 2) eene
grafstede op regel 25 in de Westerkerk, terwijl hij er den
12 Mei en den 1 en 10 September 1662, aan de Vroedschapsverkiezingen deelnam (bij die van 25 October 1664
was hij uitlandig) 3) — dan volgt daaruit, dat hij niet
zoolang aanéén afwezig is geweest, als destijds voor eone
uit- en thuisreis naar en van Oost-Indiö werd gevorderd 4).
1) De doop geschiedde in den regel hoogstens een week, doch veelal
drie dagen na de geboorte.
2) Zie den Inventaris.
3) Resolut'. boek der Vroedschap fol. 235 , 246 verso , 249 en 3 d.a.v.
4) Men leze het vermakelijk verhaal omtrent de korte reizen, die
de Friesche schipper Barend Fokke maakte, van M. D. Teenstra in de
Fr. Volksalm. van 1846. Eene nagenoeg gelijke overlevering wordt
verhaald in Nav. 1853, bijbl. p. LXVIII.
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Zijne reizen zullen zich, gedurende dat tijdvak, dus hebben
bepaald tot dit werelddeel of wellicht hoogstens tot de
Levant of West-Indië.
Hoewel, gelijk wij zagen, hij reeds in 1658 als scheepsbevelhebber aan den zeeoorlog deelnam, behoorde hij toch
toen en in de eerste jaren daarna ook nog niet, tot de
capiteynen van 's Lands oorlogsvloot, zelfs niet tot de
extra-ordinares capiteynen. 1) Hij was slechts tijdelijk in
's Lands dienst, evenals zoovele andere koopvaardijschippers,
die dan als bevelhebbers op de transport- en behoefteschepen, galjoten, advysjachten enz., werden geplaatst om,
na afloop daarvan, hun bedrijf ter koopvaardij weer op te
vatten.
Door de vermeerdering van Prieslands Zeemacht, bij den
aanvang van den 2n Engelschen oorlog, gelijk mede door
de in Maart 1665 daaruit voortgevloeide bevordering van
de capiteynen Aucke Andriesz Stellingioerff tot LuitenantAdmirael, Rudolf Coeiiders tot Vice-Admirael en Ilendrkk
Dircksz BrunsvekU 2) tot Scliout-bij-nacht, ontstond er be1) Zie het verschil tusschen ordinarcs, oude extra-ordinares, geprefereerde , nieuwe extra-ordinares en gereformeerde capiteynen, bij
mr. de Jonge, I, p. 680. Hoewel deze daarbij vooral hut oog heeft
op-de Amst. Admt., was deze verdeeling ook niet geheel buiten toepassing bij de Vriesche Admt., op wier voordrachten men herhaaldelijk
zoowel extra-ordinares als ordinares capiteynplaatscn ontmoet.
2) Zie omtrent deze drie zeevoogden, de bijdrage „Friesland ter
Zee" in de Fr. Volksalm. van 1891. Van den aldaar geopperden twijfel of niet Aucke en Andries Stellingwerff één en dezelfde persoon zijn
geweest, die mij later ook bleek door anderen te zijn gedeeld, (o.a.
door 3. N. B. A. in Nav. 1854, p. 229), ben ik echter teruggekomen.
Uit verschillende later aan 't licht gekomen gegevens , waaronder vooral
de, als bijlage no. 5, hierachter opgenomen brief der Admt. aan H.H.
Mo., waarin de Admirael uitdrukkelijk wordt genoemd Aucke Andrieszi
en de hierna te vermelden Staten-resolutie van 20 Febr. l(i(>9, blijkens
welke, de requestrante 3anke Andriesdr. Stellingwerf' eene zuster van
den Admirael was. volgt thans duidelijk, dat de Admirael Aucke, de
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hoefte aan vermeerdering van het getal scheepsbevelhebbers.
Geen wonder dus, dat de Admiraliteyt daarvoor het eerst
zoon was van Andries, of, gelijk de heer Eekhoff hem noemt, Andries
Pietersz. Stellingwerf', met wiens naam derhalve de lijst van eapiteynen
in het stukje „Friesland ter Zee" moet worden aangevuld. Uit het
vorenstaande en de hierna te molden gegevens, is verder dit genealogisch fragment, samen te stellen :
Andries Pietersz. Stellingwerf,
1649 Equipagiemr. der kustsehepen,
1G53 buiten employ ,
1656 capit. op „'t Princen Waaperi",
Geh. m e t . . . . . . .

Jancke An- Frederick Andriesz Aucke Andriesz Stel- Beytscke Andriesdr.
Stellingwerf,
lingwerf, c)
driesdr.
Stellingwerf,
huwtllOct. capit. ter Admt. v. huwt, als ordin. capt. huwt Simon Willems
l646tcHarl. Vriesl. huwt Juli ter zee te Harl. den Sloterdyek, geb. 7
Bduardus 1651 Suzanna Banc- 31 Aug. 1662: Antie Apr. 1629t20Apr.
1693 ; koopman . in
Foppes Nauta. kerts van Vlissin- Sanstra, mede van
1677 vroedsman en
a)
gen a) en overleed Harl. a)
1689 burgemeester
1665 Luit. Adm. van
vermoedcl. 1653/4.
van Harlingen.
Vriesl., sneuvelt 13
Juni 1665 d)
Wilhel- Andreas Dominicus
mus Sloterdyek, Sloterdyek,
Sloterdyek, 1695
Advocaat,
Advoc., Rentm.
huwt 22
i- z.k. v. Harl., April 1694
Mencke
t z. k.
Hatsma.
Simon
Sloterdyek,
Convoym.
te Harl., f
vóór 1766,
gehuwd met
Ydtje Jelgersma. é)
á) Zie Proclam. boek van Harlingen of de daaruit door mr. de
Gavere, in Nav. 1884, p. 272, gedane mededeelingen.
6) Vgl. p. 357 hiervoor.
c) In Nav. 1860, p. 228, wordt, echter zonder opgaaf van bron,
medegedeeld, dat hij in 1625 of iets vroeger geboren is.

Wumkes.nl

390

EEN EN ANDER OVER,

het oog liet vallen op Tierck Iliddes, die, als ïïarlinger,
persoonlijk bij haar bekend, reeds in 1658 in het Foorden,
d) In evengenoemden Nav. zegt mr. de G., dat hem niet is gebleken, dat zij kinderen hebben nagelaten. Ook de indiening van het
in de bovengemelde Staten-resolutie dd. 20 Febr. 1669 bedoeld request,
door dos Admiraols zuster, die de kosten zijner begrafenis schijnt te
hebben betaald, en ter gedachtenis aan haren broeder, voor zich zelve,
„een raisonnabelen penning" verzoekt, maakt dit waarschijnlijk,
e) Blijkens het Stamb. van den Fr. Adel, waaraan het omtrent deze
staak medegedeelde is onjtleend, hadden zij twee zonen: Dominicus, die
13 Jan. 1766 te Harlingen kinderloos overleed, en Taco, geb. 1730 f
1776, (doch volgens Nav. 1863. p. 189, overl. vóór 4 Mei 1775), gehuwd
met Catharina Camminga (overl. volgens aangehaalden Nav. van 1863, te
Harlingen, den 4 Juni 1776), wier beide kinderen, Simon en Ydtje ,
reeds jong zijn overleden, zoodat deze staak is uitgestorven.
Ook de volgende personen doen verwantschap met den Admirael
vermoeden:
Mr. Aeryan Jans Stellingwerf te Sneek, gehuwd met Aefien Jans
Brouwers, hadden een zoon, den 17 Maart 1671 gedoopt met den
naam Augustiniis (zie Doopb. der Herv. te Sneck). De verwisseling
der namen Aeryan, Adriaen voor Andries en Auguslinus voor Aucke,
komt meer voor. Naar de tijdrekening, zou mr. Aeryan's vader Jan,
een oudere broeder van den Admirael kunnen zijn geweest.
Bonkien Stellingwerf, van Harlingen, gaf 2 Oct. 1706, te Sneek, de
huwelijksgeboden aan met Petrus Hagims (Proclamatieboek Sneek).
Pyter Stellingwerf, van Harlingen, komt in het Stemcohier van
1728 voor, op dorp Pingjum, no. 14, en
Johs. Aukes Stellingwerf, in 1775, in het kerkeboek van Bozum.
In de Predikanten-familie Stellingwerf vond ik geen enkelen voornaam of ander kenteeken, dat naar verwantschap met den Admirael
heenwijst. De geslachtsnaam toch is, vooral in Friesland, te algemeen
om, alléén op grond daarvan, verwantschap aan te nemen.
Behalve het bekende, te Harlingen bij Hero Galama uitgegeven,
portret des Admiraels, waarnaar ook blijkbaar is genomen het in mr.
de Jonge's „Geschied, v. h. Ned. Zeow." voorkomende, bestaat er
nog van hem , een geschilderd portret, dat in het Rijks-Museum te
Amsterdam wordt bewaard.
Zie omtrent Coenders de geslachtslijst in Ned. Fam. blad 1886, p.
208. Wel is waar wordt de aldaar voorkomende Roelof Coenders,
slechts waarschijnlijk, dezelfde als de Vice-Admirael genoemd, doch de
bijvoeging van 6 Aug. 1666, als zijn overlijdens-datum, in verband
daarmede dat de Vice-Admirael op 4 Aug. '66 doodelijk gewond werd,
sluit bijna allen twijfel uit. Volgens die geslaehtslijst dan, zouden zijne
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de aandacht op zich had gevestigd en zeker ook destijds
reeds, gelijk later 1), als een kundig, geoefend en dapper
zeeman bekend stond.
Bij brief van den 13 Maart 1665 2) zond zij, ter benoeming van een ordinaris-capiteyn bij haar Collegie, aan do
Generale Staten, dan ook eene nominatie in, waarop no. 1
was geplaatst: Tjerk Iliddes de Vries, Vroedschap lot Harlingcn en no. 2 Joost Michieîsz 3) en naar aanleiding waarvan reeds den 27n d.a.v., de commissie tot het ordinariscapiteynscliap, op Tierde Iliddes, volgde.
Die overgang van Koopvaardijschipper, in eens tot bevelhebber van een Lands oorlogschip met 54 st. en 253
man 4), schijnt in onze oogen nog al van belang, doch
hoewel hot in die dagen ook wel als »eene vlugge promotie" zal zijn aangemerkt, was de sprong toch niet zoo
groot, als zij nu oppervlakkig schijnt, daar beide takken
van zeedienst, de Koopvaardij en de Krijgsvloot, destijds
veel nader tot elkaar stonden dan later en thans.
ouders zijn geweest Jan Jansz Coenders. Luit', en Aeltien Hiüebrands.
Zijn portret werd ter Hist. Tent. v. Friesland ingezonden door nu wl.
den H.W.Geb. Heer mr. P. A. V. baron van Harinxma thoe Slooten
te Holwerd, en bij de omschrijving daarvan, in den catalogusp. 116,
vindt men aangeteekend, dat hij te Harlingen werd geboren. Du geslachtsnaam zijner moeder, Hittebrands, was aldaar, in de 1/e eeuw,
niet vreemd onder de regecrings-femiliën.
Brunsveldt is niet onwaarschijnlijk vroeger in dienst der W.-l. Comp.
geweest; althans in het doopregister der Hollanders in Brazilië (Ned.
Fam. blad 1888) komt op de jaren 1642 tot 1647 meermalen als getuige enz. voor: Henrick Brunsvelt of Bruynsvelt.
De, volgens Romein, op 23 Dec. 1729 te Leeuwarden geboren en 15
Jan. 1815 overleden predikant Theodorus Brunsveld de Blau, was zijn
achterkleinzoon.
1) Mr. de Jonge, I I . p. 11, 19 en 26, getuigt dit.
2) Zie bijlage no. 3.
3) Komt later voor als : J. M. Cuyck.
4) „De Steeden."
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En de redenen daarvan zijn niet ver te zoeken.
In Tierck Iliddes tijd verkeerde de Republiek meestal
in- of in vooruitzicht op oorlog met de eene of andere Mogendheid, vooral met Engeland, zoodat een in zee zijnde
Koopvaarder, schepen eener andere natie ontmoetende,
steeds in de onzekerheid verkeerde of hij met vriend of
vijand te doen had. Bovendien werd de Zee gedurig onveilig gemaakt door allerlei zeeschuimers, en zelfs de gepatenteerde kapers of commissievaarders namen het vaak
alles behalve nauw. 1)
Nu werden wel is waar de meeste, op Europeesche zeeën
varende handelsvloten, met het oog op die gevaren, begeleid door oorlogschepen 2), sconvoyers" genaamd, maar
niet alleen, dat de op zich zelf varende of van hun convooi
afgedwaalde vaartuigen, aan die gevaren bleven blootgesteld en dus, gelijk ook dikwijls met vrucht geschiedde,
hunne verdediging bij zich zelf moesten zoeken, — bleek
dit ook vaak zelfs dan noodig, wanneer zij bij een convooi
waren ingedeeld, doch het getal krijgsschepen, 't welk dit
begeleidde, niet in eene voldoende verhouding stond tot
het overgroot getal koopvaarders, dat zij hadden te beschermen.
1) Dit geeft v. Aitzema III, p. 5<>3, zelfs aanleiding tot de ontboezeming, dat „de Piraten niet alleen in vreemde Rijeken ende Re„publycken zijn woonende maer (O! wonderlycke ende ongehoorde
„tijden) in de schoot ende midden van Hollandt ende West Vrieslandt" !
2) n.1. „Landts schepen van oorlogh." Na 1631 werden zij echter
ook beschermd door zoogenaamde Directie-schepen, die, hoewel dooi'
kooplieden bewapend en uitgerust, toch eenig verband hielden met de
Admiraliteyten, waaronder ze thuis behoorden. Te Harlingen had men :
„de Directeuren
„wegen."

van het eætra-ordinaris Convoy op Oosten en Noor-

Zie verder omtrent deze Directien: mr. J. C. de Jonge, dl. I. Zij
werden in 1631 opgericht, later, om haar groot nut van jaar tot jaar
verlengd en eindelijk, met der val van Duinkerken, afgeschaft.
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Bij placcaet van October 1628, was dan ook zelfs de
bewapening en bemanning der koopvaarders geregeld en
order op do zoogenaamde Admiraelschappen gesteld.
Een oud liedje beschrijft het in admiraelschap zeilen, aldus :
f»In 't eerst vuyrt de Admirael,
En de andere volgen al te mael;
Verachtert yemant al te seer,
Men smyt op ly, en wacht hem weer.
En 's avonts loopt den vuyrman by
Den alderlaegsten Man in ly;
Wie niet een vollieht heeft, verbeurt
De boete, die de Schout 1) bekeurt."
• »Maer alsoo een groote meenichte der schippers, ja bykans
de deghelijckste, waren Doopsgesinden ofte Mennisten" (die
geene wapens mochten dragen) en weer anderen liefst de
minste kosten maakten, liet de nakoming van dit placcaet
nog al eens te wenschen over. 2)
Wat de Oost- en West-Indievaarders betreft, deze werden
op hunne dikwijls lange reizen, niet geconvoyeerd, maar, daar
zij zich in vreemde werelddeelen, vaak met de wapens in
de hand en met den voet bij 't stuk , staande hadden te
houden , tegen andere handeldrijvende natiën en tegen vijandig gezinde inboorlingen , waren zij, reeds alleen daarom,
sterk genoeg bewapend om, ook zonder hulp van eigenlijk
gezegde oorlogschepen, den aanvaller de tanden te durven
laten zien. Voorbeelden daarvan zijn bij menigte te vinden. Een der meest sprekende echter is, dat in Augustus
1665, veertien Engelsche oorlogschepen met drie branders
1) Schout-bij-nacht dus, en vermoedelijk dezelfde als de „vuyrman",
die, blijkens een paar regels vroeger, den aehtertocht sloot.
2) Vgl, v. Aitzema I , p. 799.
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en vier kitsen, hun aanval op Hollandsche retourschepen,
die onder hun commandeur Pieter de Bitter in de haven
te Bergen (Koorwegen) lagen, zóó duur moesten betalen,
dat ze niet alleen op de vlucht gejaagd, maar acht hunner
zoo duchtig werden toegetakeld, dat ze niet meer zee konden
houden en geheel ontredderd naar huis moesten worden
gezonden. 1) Yolgens v. Aitzema p. 480 e. a., gingen er
zelfs twee van te gronde. 2)
Geraakte dus het volk van de meeste koopvaarders,
door deze omstandigheden, reeds met het oorlogswerk vertrouwd , er is nog eene andere oorzaak aan te wijzen, die
daartoe niet weinig bijdroeg en ook de bemanningen der
kleinere ongewapende handelschepen, die vooral hier in
Friesland talrijk waren, kennis met den zeeoorlog deed
maken. Ter verkrijging eener voldoende, bevarene bemanning op 's Lands vloot, werd nl. in oorlogstijd door de
Generale Staten, meestal het verbod uitgevaardigd, om op
koopvaarders dienst te nemen of ter walvischvangst te
varen en, bij hun besluit dd. 19 April 1665, werd zelfe
bepaald, dat er voortaan geenerlei varensgezollen of schippers op de meren en andere binnenwateren, in de gilden
zouden worden opgenomen, dan onder verbintenis om, in
tijd van nood, desgevorderd in eigen persoon, op 's Lands
vloot te dienen of een gezond, kloek en welbevaren man
in hunne plaats te stellen. Of, en in hoeverre, deze laatste
resolutie werkelijk tot uitvoering is gekomen, bleek mij
niet, maar ongetwijfeld was toch het tijdelijk verbod om
1) Zie Brandt, p. 415 en 428.
2) Een uitvoerig verhaal, met afbeelding van dit gevecht, geeft de
ooggetuige Wouter Schouten, chirurgyn op het O.-I. schip „de Ryzende
Zon", in zijn overigens ook interessant boek „ Gedenkw. Reysen naar
O. Indien", bij A. van Damme, Amsterdam 1708.
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ter koopvaardij of ter walvischvangst te varen een maatregel , die alleen reeds tengevolge had, dat het meeste
zeevolk nu bij de Koopvaart en dan weer op 's Lands vloot
diende. Of de slagvaardigheid dezer laatste, door dat telkens
wisselen van bemanning gebaat werd, valt te betwijfelen
en 't is de vraag of de ongeoefendheid in het manoevreeren ,
in de kennis en de nauwkeurige uitvoering der seinen en
in andere bij oorlogs-eskaders geldende regelen, waarover
meermalen werd geklaagd 1), niet juist hoofdzakelijk aan
het gemis eener vaste bemanning was te wijten. Doch in
die tijden, toen het zooveel grooter getal schepen als vuurmonden, zooveel meer handen vorderde, viel daaraan niet
te denken, zoodat men wel moest roeien met de riemen
die men had, en . . . . gelukkig ging de vijand op dezelfde
wijze te werk.
Werd er dus in oorlogstijd veel koopvaardij volk op 's Lands
vloot gevonden, aan den anderen kant voeren er in vredestijd , niet alleen bootsgezellen, maar ook hooger geplaatsten
der oorlogsvloot, ter koopvaardij. 2)
Dit alles bewaarde een nauw verband tusschen Handelsen Oorlogsvloot en hierdoor laat het zich dan ook gereedelijk verklaren, dat mannen als Tierck Hiddes e. a., die
zich,later in den Zeeoorlog een eervollen naam verwierven ,
waren voortgekomen uit de Koopvaardij, die hen tot duchtige zeelieden had doen rijpen en hen reeds, in meer of mindere mate , met den oorlog ter zee had vertrouwd gemaakt.
Dat tijdperk behoort thans tot een roemrijk verleden.
De reuzenschreden, die in deze eeuw de wetenschap maakte ,
1) Vgl. o.a. Brandt p. 426.
2) Zoo b.v. IBnno Doede Star, zelfs nog toen hij reeds Vice-Adml.
was. Van dit gebruik vindt men nog sporen in 't begin dezer eeuw,
toen meermalen zeeofficieren, tijdens hun non-aetiviteit, als gezagvoerders ter koopvaardij gingen varen.
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bracht ook eeno belangrijke omwenteling in den zeekrijg
teweeg en deed, waar vroeger practische bedrevenheid de
machtige factor was, daarnevens, zoo niet daarboven, behoefte aan wetenschappelijke opleiding ontstaan.
De »seamaiiship of the square sail", gelijk zij wel is
genoemd, reeds door de toepassing der stoomkracht voor
een groot deel verdrongen, verloor allengs, naar mate de
eischen der krijgskunst toenamen, nog meer van haar
groot belang.
Dit, gevoegd bij de tegenwoordige veiligheid op zee,
moest noodwendig leiden tot den thans bestaanden toestand ,
waarin de Krijgsmaririe en de Koopvaardij, ofschoon loten
uit denzelfden stam ontsproten en door een lang en roemrijk verleden verbonden, hunne bij uitstek manlijke roeping,
elk op zich zelf en ieder in eigen richting, vervullen.

In 't laatst van April 1665, bevonden de ster bevordering-b, der equipagie", door de Harlinger Admiraliteyt uit
haar midden gecommitteerde Raden, de HH. Schellema en
Krull met den Fiscael Cantsr en den Ontvanger van Idsinga,
zich reeds in Texel, om het zeevolk te monsteren en verder
order op zaken te stellen. 1)
Waarin dit bestond, vindt men, met meer bijzonderheden
omtrent het scheepsleven, vermeld in de M.S. brieven van
Ij Zie den brief van den Admiraliteyts-Raad Booth, dd. 6 Mei 1665,
(o. st.), in handschrift berustende ter Prov. Bibl. v. Friesland. Deze en
diens verdere hierna aan te halen brieven zijn gericht aan zijne ouders
en zijn broeder.
Hij was een zoon van mr. Cornelis Booth, destijds oud-Burgemeester der stad Utrecht, en van Digna van Wyckersloot. (Vgl. Fam. blad
il o. 22 van 1883),
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den Heer Booth, bij v. Aitzema en in het joumael van
het Friesch Admiraelschip de Zevenwolden. Van dit journael, gehouden door Boëlhius Gabbema 1), schrijver of
secretaris van den Admirael Stellingwerf]', berust een M.S.
fragment, aanvangende met 26 April en eindigende met
2 Juni 1665 (o. st.), als deel van het Gfabbema-arcliief,
ter Bibliotheek van het Priesch Genootschap. En al
mogen de in die verschillende stukken, betreffende dit
onderwerp, voorkomende bijzonderheden, op zich zelve al
van weinig beteekenis schijnen, toch zijn zij, te zamen genomen , niet van alle merkwaardigheid ontbloot, daar zij,
in verband met meer andere hiervoor en na aangestipte
punten van ondergeschikt belang, in elk geval eenig licht
werpen' op het leven en bedrijf aan boord der Fiïesche
oorlogschepen in die dagen.
't Is waar, sterk is dat licht niet, en de sluier, waarachter nog zooveel verborgen ligt, zal, nu het Harlinger
Admiraliteyts-archief voor goed verloren is gegaan, wel
nimmer opgelicht worden, maar juist 't geen wij daardoor
moeten missen, geeft ook hier dubbele waarde aan 't geen
nog op te sporen is. En de Janmaat uit den tijd onzer
glorie mag toch zeker aanspraak maken op onze belangstelling! 2)
1) Op de buitenzijde der copie ,,Rendevous", den 18 Sept. 1665
door de Ruyter uitgegeven, welke copie blijkbaar op het Frieseh Adml.
schip dienst heeft gedaan en mede nog bij het Frieseh Gen. wordt
bewaard, toekent hij zich: Boëthim de Boëtius Gabbema. Zijn vader
zal dus Bote of misschien Boutoe hebben geheeten.
2) Ik mag mij hier beroepen op II. Holiday Sparling, die dit, in
zijne „The Marmers of England before the Armada" (the Englisch IIlustrated Magazine, June 1891, vol VIII) aldus beschouwt: „the story
„of its" (the navy) „triumphs has been again and again recounted,
„and the lives of those by whom they have been won, its great
„Commanders and noble captains, have been written and their adven-
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Het journael van Gabbenia dan, begint met op Woensdag 26 April/6Mei te vermelden, dat de Heeren Raden ter
Admiraliteyt, op de Zevenwolden, het volk monsterden en
er 26 landsoldaten aan boord kwamen.
Den volgenden dag werden de drie, op den 21 n aangekomen timmerlieden, nog met twee uit Haiiingen versterkt
en kwamen de Heeren Raden weer aan boord, doch ditmaal om de vier, reeds te Harlingen gevangen genomen
bootsgezellen Joris Warneke, Joris Jacobse, Piter Barents
en Jan Swart, hunne straf te doen ondergaan, die in niets
minder bestond dan voor de beide eersten om tweemaal
gekielhaald , en voor de beide laatsten om, na van de ra
te zijn gevallen, »van een Quartier volcks gelaerst" te
worden. Yerder kwamen er dien dag nog achttien landsoldaten aan boord.
Vrijdag den 28n »hebben de gevangens haer weder in
»dienst van onsen Admirael begeven" en kwamen vele
liefhebbers het schip zien.
Uit den aangehaalden brief van Booth blijkt verder, dat
„tures dilated upon. But the nameless many „maryners and gonners''
„have been ignorcd or forgotten; when great voyage or grand victory
„has been told of, but scant notice has been aeeordcd the comnion
„men who made either possible, hearing the toil and privation of the
one, the pain and danger of the othor."
.,What mannor of men they were, after what fashion they were ha„,bited, and what were the wages they were paid; what they ate and
„tliey drank; how they lived and worked and how they slept; these
„things have been left aside, as though without the scope of history.
„or beneath the notic-e of a grave and dignified historian."
„In these days we have learnt the value of little things, and our
„lesser dignity will allow of our stooping to the daily details of the
„life of Humfrey Digges or John Gïeen, with as much interest as in
„those of the life of Mylord Leieester." "Woorden die voorzeker
niet minder, op onze matrozen. busschieters en marsklimmers, van
toepassing zijn.
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deze, na 's morgens met het kleine Admiraliteytsjacht, uit
Harlingen te zijn gezeild, zich 's middags bij zijne medegecommitteerden vervoegde en daarna een bezoek aflegde
op het jacht van H.H. Mo. Gedeputeerden, die hem hun
besluit mededeelden om aan de capiteynen alles toe te staan,
wat ze maar mochten eischen.
Den volgenden morgen in de vroegte, zeilden de Friesche
Raden naar de » Westergo", op welk schip zij het volk monsterden en aan alle matrozen, boven de verdiende maanden
en overdagen, nog een maand gage 1) op de hand gaven.
De »Westergo" had toen op: 148 matrozen, 30 mariniers en 33 soldaten, zoodat zijne equipage nog niet geheel
voltallig was. Yerder werden er proeven genomen met
pijlen om 's vijands zeilen in brand te schieten, 2) uitgevonden door een zich aldaar aan boord bevindenden Pool. 3)
Op het Admiraelschip deden dien dag de ingescheepte
landsoldaten hunne eerste exercitie. 4)
Den volgenden dag, monsterden de Friesche Raden het
schip vHollandia" en betaalden het volk uit; terwijl men
's namiddags, met hetzelfde doel, naar de » Oostergo", capiteyn de Boer, zeilde, die de eenige was, welke nog gemonsterd moest worden en , met 202 man op, in de Vlieter
lag doch, na aankomst der Monster-Commissarissen, met
deze aan boord , naar Texel opzeilde. DeHeeren Schéltema,
Booth en Canter stapten echter onderweegs op het Admiraliteytsjacht over en zetten daarmee koers naar Harlingen,
waar zij 's nachts aankwamen. 5)
1) In gewone tijden beliep deze ƒ 10.— à / 1 1 . — , maar thans klom
zij tot ƒ12.— à /14.— per maand.
2) Brief Booth.
3) Wellicht Adolf Sleevoocht? Vgl. mr. de Jonge 1, p. 658/9.
4) Journael.
5) Brief Booth.

26
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Gedurig werden er in deze dagen, Engelsche schepen
voor den wal gezien.
Maandag den 1/11 Mei, liet de Admirael Stellingwerf}'
een kanonschot doen en de witte vlag van de campagne
waaien, ten teeken dat zijne onderhebbende capiteynen , 17
in getal, 1) zich bij hem aan boord zouden vervoegen, om
hunne orders en verdere stukken in ontvangst te nemen.
's Dinsdags kwam de loods Hendrick Hendricks aan boord
en hadden ook de andere loodsen, van den opperbevelhebber
last gekregen om zich in te schepen, 't Woei dien dag
hard uit het Noorden, waardoor vele schepen genoodzaakt
werden hunne stengen te strijken, of »te schieten'', zooals
men dit noemde. Den volgenden morgen, werden de gele
vleugels op de Zevenwolden geheschen en onder de capiteynen van het Eskader, die aan boord waren geseind, rondgedeeld , terwijl nog vóór den noen, het Admiraelschip een
bezoek van H.H. Gedeputeerden ontving en ook de mariniers 2) met hun zijdgeweer aan boord kwamen. »Tusschen
den 3n en 4n 's nachts", vervolgt het journael, »is onse
»Proovoost Jan van Stretchen in den Heere gerust en den
»volgenden dag aen 't Out-Schilt ter aerden bestelt."
's Morgens van dien dag, werd Stellingwerf} weder bij den
Âdmirael-Generael opontboden, Ka zijne terugkomst, seinde
hij de eapiteynen van zijn Eskader bij zich aan boord en
ontving later een bezoek van H.H. Mo. Gecommitteerden. 3)
Ook de »Oostergo" , capiteyn Aïbert Pietersz. de Boer,
werd dienzelfden dag 4) door H.H. Gecommitt. geinspec1) Vgl. hierna.
2) Marinezen noemt het journael hen hier en elders.
3) Journael.
4) v. Aitzema, V, 441, aan wien dit is ontleend, volgde de nieuwe
tijdrekening toen hij dezen dag den 14n noemde. Tevens bericht die
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teerd, die bevonden: »'t selve te wesen een extra ordinaris
sschoon schip, wel gemonteert ende met schoon volck bemant,
«hebbende met de Mariniers ende Landsoldaten de nombre
»van 289 ende sulx 26 koppen meerder aen boort als het
»eerste Project was geweest, ende zij dienvolgende oock
»bij provisie hadden opgesteld, in de Lijste aen haer Ho.
»Mog. toegesonden, het schip was van de grootste charter,
»twee voeten korter als dat van den Heere van Wasse»naer, 1) voerden nu 68 stucken ende verwachte noch 2
sstucken kanon, seer wel geassorteerd te weten: 25 van
»18, 24 van 12, 3 van 8, 10 van 6, 2 van 4 , 2 van
»3, ende 2 van 2 ponden = 68. Den capiteyn met
jinamen Albert Pietersz. de Boer hadde in den jonghsten
»Engelschen oorlogh, als seconde van den Luitenant-Ad»mirael, doenmaels Vys Commandeur de Ruyter, in 't
sCanael slaeghs gheweest tegens den Commandeur Ascue,
»die doenmaels tot Porsmuyden ingejaecht wierde, ende
»dat met een kleijn scheepke, waerteghens hij sijn jegens»woordige schip ende de macht van 't selve vergelijckende,
smeijnde daermede meerder als twaelf van dergelijcke soorte
suytgericht te konnen worden."
Er ontbraken bij hem nog eenige weinige behoeften,
voornamelijk wielen voor rolpaarden, 2) waarom, alsmede
om nog sommige andere zaken persoonlijk te helpen expedieëren, de Admiraliteytsraad Scheltema expres naar Harlingen was vertrokken, »in allen gevalle hoopten middelen
schrijver, p. 440, dat weinige dagen te voren, eenige andereFriesche
schepen, die toen nog in de Vlieter lagen, door H.H. Mo. werden
geinspecteerd.
1) ,,<2' Eendracht" met /t> st. en 409 man. Volgens v. Aitzema
was de „Oostergo1' lang over steven 140 en wijd 40 voet.
2) Dit is de beteekenis van het woord „ropaerden", gelijk mij elders Bleek.
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»uyt te vinden om by soo verre de wint tot het uytloopen
»van de Vloote quame te dienen, voor ende aleer de voorsz.
»behoeften waren aengekomen, het voorsz. schip door
»andere expedienten soodanigh te gerieven dat het met
«vrucht mede benevens de andere soude komen zee te
»kiesen, daeraen zij oordeelden ten opsichte van de consstitutie, monture ende bemanninge van 't selve schip,
»voor den dienst van 'tLant merckelijck te wesen gelegen."
Intusschen ontving de Admiraliteyt te Ilarlingen, den 5/15
Mei, eene verklaring van alle capiteynen, dat zij hunne
behoeften ten volle aan boord hadden en »H.E.M. voor
alles bedanckten." 1)
Nu het journael weer vervolgende, blijkt ons, dat in
den morgen van den 6/16 Mei, de loods Hendrick Hendricks, op de »Zevenwolden", vervangen werd door Jan
Cornelisz en dat Stellingwerf zijn Eskader, of Esquadron
gelijk het meestal genoemd werd, eenigzins liet afzakken,
waarna het weer ten anker kwam. De volgende dag was
een Zondag en hebben, zegt Gabbema in zijn journael,
»de quartiermeester Focke Ulderick van Bolswart ende
•bJannetie Cornelissen van Hoorn haer op ons scip in den
segten staet begewen."
Hoe vreemd het ook moge klinken, dat op 's Lands
oorlogsvloot, huwelijken werden gesloten , toch was dit geene
zeldzaamheid. Zoo meldt b.v. het journael ook op 2/12
Mei: «hebben mede een paar volck onder capiteyn StuweDsant 2) haer in den echten staet begewen." Men mag
aannemen, dat die huwelijken werden voltrokken door een
predikant en daar de andere schepen wel een ziekentrooster,
maar geen geordend of in elk geval daartoe bevoegd ver1) Brief van Booth.
2) Van den brander „de Brandaris."
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klaard geestelijke aan boord hadden, ligt het voor de hand
dat, wanneer zich zoodanige titularis op het Admiraelsehip
bevond, deze dan de plechtigheid verrichtte.
Maandag den 8/18 werden de capiteynen van 't Eskader weder aan boord geseind en ontving Stellingwerff
een bezoek van de Luitenant-Admiralen Corlenaer en
Tromp, waarop weder eene samenkomst met zijne onderhebbende capiteynen volgde. De stijve koelte, die in den
middag uit het Z.O. opkwam, en tegen den avond W.Z.W.
liep, deed de geheele vloot de stengen strijken. Den volgenden dag, werden de mariniers »op 't quartier geset" en
toebereidselen voor de bediening van 't kanon gemaakt. 1)
's Woensdags, den 10/20, voer Stellingwerff weer naar
den opperbevelhebber en seinde daarna, gelijk gebruikelijk,
zijne capiteynen bij zich aan boord, waarop het journael
laat volgen: »hebben onse Pronck Lantarens met Beymaes
»verwisselt." Wytze Beyma was capiteyn op de »Frisia".
Verder bezochten eenige heeren met het jacht »Ly f berger",
het Admiraelsehip, keerden de vijf timmerlieden naar Harlingen terug en kwamen twee schuiten smet goederen in
't generael" (aen boort) »doch sijn weder nae de Helder
vertrocken,"
's Donderdags den 11/21 . . . »sijn de Heeren weder
»aen boort geweest met het jacht, sijn weder in der yl
»vertrocken sonder ooverkomen", terwijl omtrent den middag,
door het hijschen van den blauwen wimpel, om een galjoot werd geseind. Den volgenden dag kwam de medebrenger 2) Rencke nog eens aan boord, terwijl mede 't
Admiraliteytsjacht »Nassou", dat 's middags weer vertrok,
1) Er staat „de biletten by eanon gemaeckt."
2) Medebrengers waren kleinere vaartuigen die, uit de plaats waar
het schip werd uitgerust, de benoodigdheden aan boord brachten.
Rencke zal dus een Harlinger schipper zijn geweest.

Wumkes.nl

404

EEN EN ANDER OVER

en 't Advysgaljoot, zeker 't zelfde waarom den vorigen dag
geseind was, langs zij kwamen. Een »soldaet marinees(!)
Abram Antonis werd, wegens ziekte, door den Admirael
naar huis gezonden en een der matrozen in de boeien
gezet. Nadat omtrent den middag, het Zeeuwsen Eskader
ter sterkte van 30 zeilen, was aangekomen, liet de opperbevelhebber, zooals het in 't journael wordt genoemd,
»een saloeps vlagge wayen 1) en kwam de Luitenant van
van Wassenaer met diens sloep aan boord van de $Zevenivolden', waarop Stellingwerff met hem naar den opperbevelhebber voer. Omstreeks 6 uur 's avonds, vervoegde het
Groninger galjoot zich langs zij van het Friesche Admiraelschip, doch werd, nadat Stellingwer/f, van den opperbevelhebber was teruggekeerd, dewijl het zeer lek was, naar
Ilarlingen gezonden, om ten spoedigste hersteld te worden.
De morgen van Zaterdag den 13/23n werd besteed om de
matrozen te oefenen in de bediening van 't geschut of zoo
als er letterlijk staat: »om met het scut te leeren speelen",
en eenige uren later, 't was omstreeks 8 uur, gaf de
Admirael-Generael, door het laten waaien der blauwe vlag,
het sein om onder zeil te gaan.
Windstilte belette echter aanvankelijk de uitvoering van
dit bevel, doch toen er kort daarna een koeltje kwam,
geraakten 60 zeilen in zee, die daarop onder het land ten
anker kwamen. De opperbevelhebber liet nu de sloepsvlag
waaien, waarop de Admiralen zich dadelijk naar zijn boord
begaven. 2)
Op de •» Zevenwolden" , vervolgt Gabbema, kwamen zonder hunne qualiteit of het doel hunner komst mee te dee1) Aldus noemde het volk het sein, dat den seheepsbevelhebber
bij den Admirael of dezen bij den opperbevelhebber aan boord riep,
omdat er dan in den regel eene sloep gereed gemaakt moest worden.
2) „waarop de Admiraels in der haest sijn gevolgt" zegt het journael.
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len, eenige Heeren, die ook spoedig weer vertrokken; voorts
werden de kisten der matrozen naar het »Groenlans galjoot"
overgebracht; 's namiddags voeren de Harlinger Admiraliteytsheeren aan boord, waar zij tot het vallen van den
avond vertoefden, en deden de soldaten hunne exercitie.
Hiermede laten wij het jóurnael van het Fiïesche Admiraelschip voor een oogenblik rusten om het later, nevens
dat, hetwelk op Tierck Hiddes' schip scte Steden" werd
gehouden, weder te vervolgen en inmiddels allereerst na
te gaan, uit welke schepen het Eskader, waarmede de
eerste Luitenant-Admirael van Yrieslandt in zee ging, was
samengesteld.
Er zijn daaromtrent minstens drie lijsten te raadplegen,
die echter alle in meer of mindere mate van elkaar afwijken. De Ie is die, door de Gevolmachtigden van de Generale Staten, uit Texel, aan H.H. Mo. opgezonden,
waarvan het origineel nog op het Rijksarchief berust en
die bij mr. de Jonge I , p. 776/7, staat afgedrukt; de
2e is te vinden bij van Aitzema V, p. 443 en de 3e in
den Hollandsche Mercuiïus van 1665.
De I e , ten opschrift voerende: vLyste van de Schepen,
scomposérende de Vlote van den Staat der Vereenichde
«Nederlanden, soo als deselve op den 23 en 24 May 1665
»uyt Texel in zee is geloopen"; verdient om hare authenticiteit , doch ook, omdat hare nauwkeurigheid op meer dan
een punt, waarin zij van de beide anderen afwijkt, van
elders bevestigd wordt, ongetwijfeld het meeste vertrouwen.
Deze alzoo ten grondslag nemende, leeren wij de samenstelling van het Eskader aldus kennen: 1)
1) De cursiveering der namen van de Friesche schepen en bevelhebbers is door schrijver dezes geschied. Overigens is de Lyste letterlijk
gevolgd.
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236
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235

50

235

40
40
68

205
186«
289

44
62

230
325

44
62

230
325

Vice - Admirael

Groeningen.
Coenders'). . . .
Den Schout-bij-nacht
Bruynsvelt x) . . . PrincesAlhertine
Capn. 't JerkHiddes(i) d' Elf Steden.
Capn. Jan Janssen VyW estergoo.
selaer.
o
Capn. Cornelis Allertse
2
Oostrum ) . . .
Qmlandia.
Frisia.
Capn. Beyma 3 ). . .
4
Capn. Barent Hiddes ) Be Postillon van
Smirna.
Hollandia.
Capn. Joost Michielsen5)
Oostergoo.
Capn. Boer e) 7) . .

(De Friesche schepen samen alzoo): 8) 488 2279
38 150
De Phesant.
Capn. Jacob Pieteys .
Capn. "Willem Codde
Ylst. 9)
36 121
van der Burgh , ,
I Capn. Cornelis
l Crynssen de
0. C.l Rechter 1°) . 't Huis te Svvieten 70 300
50 200
De Mars.
/Capn. Katt . .
!
65
't Jacht de Ruyter. 18
Capn. Vogel
Ken Brander. Twee
700 31156
Gaillots.
Volgens eene andere lijst 205.

b Volgens eene andere lijst 3134.

1) Zie omtrent hen p. 388, noot 2. De naam .„Bruynsvelt" komt
onder verschillende spellingen voor.
Ü) Deze, vermoedelijk een Groninger. behoorde reeds in Iti57, als
eapiteyn oj> de „Stadt en Lande", tot het Eskader dat toen, onder van
Wassenaer, op de Portugeesehe kust kruiste.
3) Wytze (Johsz.) Beyma. Zijne op perkament geschreven acte van
Benoeming; tot orÄarâ-capiteyn, dd. 27 Maart 1(565, met het relaes
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Oapiteyn-Luitenant aan boord van het Admiraelschip was
zijner beëediging in de vergadering van H.H. Mo. van den volgenden
dag, wordt nog bij het Frieseh Genootschap bewaard. Een copie daarvan is, ter kenschetsing van den gebmikelijken vorm dier acten van
commissie, als bijlage no. 4, hierachter gevoegd.
Zijn portret was in 1877, op de Hist. Tent. v. Friesland, ingezonden
door Jhr. Mr. F. H. van Beyma thoe Kingma, te Heerenveen (catalogus p. 117).
In het Gabbema archief berust zijn van 8 Juni tot 80 Sept. 1667 (tocht
naar Chattam) op de „Westergoo" gehouden journael, blijkens 't welk
zich toen bij hem aan boord bevonden: zijn zwager, wiens naam echter
niet wordt genoemd, zekere Hoppers en als luitenant: . . . Gabbema;
de laatste niet onwaarschijnlijk de vroegere schrijver op de „Zevenwolden." Meermalen werden, vgl. o.a. mr. de Jonge, schrijvers tot
luitenant benoemd.
4) en S) Beide, nu nog commandeur, werden in 't zelfde jaar
tot capiteyn bevorderd; de eerste ingevolge voordracht van 13 Juni
(o. st.) met bijzondere aanbeveling van H.H. Mo. Gedeputeerden en de
laatste op voordracht dd. 23 Nov. '65. (Zie copiën ter Prov. Bibl.).
6) Zie omtrent hem p. 401 hiervoor, waar blijkt, dat hij reeds
in 1652, als commandeur of als ewtra-ordinaris capiteyn op Friesche
schepen commandeerde. Den 22 Maart 1662, werd hij, in plaats van
Rombout van der Parre en den 26n der volgende maand, in de plaats
van Tiaert de Groot, tot ordinaris-capiteyn voorgedragen; ingevolge
deze laatste voordracht is hij ongetwijfeld benoemd.
7) Ten aanzien van al de hier genoemde capiteynen zij verder verwezen naar het m. a. stukje „Friesland ter zee", waarvan het hier
vermelde ter aanvulling strekt.
8) Een gebrek in de bewapening van onderscheidene Friesche en ook
Zeeuwsche schepen, die aan dezen tocht deelnamen, noemt mr. de
Jonge I, p. 653 v.v., dat in een en dezelfde batterij wel van 3 tot
5erlei soort van stukken werd aangetroffen, wat, behalve andere nadeelen, verwarring en vertraging in de bediening veroorzaakte. Men
vergelijke hieromtrent den staat van bewapening, bijlage 1. Weldra
kwam hierin echter verbetering.
Als gesehutgieters in Friesland komen omstreeks dezen tijd voor
Jurriaen Balthazar en Pieter Overney, beide te Leeuwarden, doch of
zij ook aan de Harlinger Admiraliteyt leverden, blijkt niet.
9) Blijkens 13 Juli 1665, tegen den capiteyn gewezen sententie (v.
Aitzema V, p. 442), behoorde dit schip onder de Amsterdamsche Admiraliteyt en was het bemand met 150 koppen.
Waar de Phesant thuis behoorde wordt niet gemeld.
10) Komt later voor als: Karsten de Rechtere.
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Evert Ritskes en Commandeur op de vPrinces Albertine" :
Sijmon Foeckes, van Haiiingen. Stuyvesandt commandeerde
den brander »de Brandaris"

en uit het journael der y>Ze-

venwolden" moet men opmaken, dat de galjoot »de Fortuin"
gevoerd werd door schipper Dirck Reiners en dat de andere
galjoot een Groninger vaartuig was, terwijl Jeize Doncker
een der Friesche victualieschepen als schipper bevoer.
Behalve de, op de bovenstaande lijst voorkomende, Friesclie
schepen,

waren

er nog twee achtergeblevenen, nl. de uit

de Groninger subsidiën geëquipeerde »Stadt en Landen", 1)
die met 50 stukken en zijne volle 233 man op, aan den
grond

was geraakt en, door het lichten van zijn geschut,

victualiën en andere behoeften,
zoomede de »St.

Pieter",

trachtte

vlot te komen,

die, met 40 stukken en zijne

voltallige equipage van 208 man aan boord, nog op eenige
behoeften wachtte. 2)
1) Niet te verwarren met het schip van denzelfden naam, 't welk
tot Tromp's Eskader behoorde en gevoerd werd door capiteyn Jan de
Haen.
2) Ook dit is aan dezelfde lijst ontleend, v. Aitzema geeft ceno
andere, die, niet alleca wat geschut en bemanning betreft, maar ook
nog op belangrijker punten , van deze afwijkt. Volgens dien schrijver zou
b.v. Ooenders de „Omlandia" en Barend Hiddes de Vries de „Westergoo"
hebben gevoerd, terwijl de „Groeningen", ^Frisia" en „Postiljon van
Smyrna" in 't geheel niet bij hem voorkomen, doch daarentegen wel
weer onder Stellingwerf 's Eskader zijn gerangschikt de beide O.-I.
Compagnieschepen „Carolus Quintus" en „St. Paul", welk laatste schip,
volgens de hier gevolgde lijst, op de reê van Texel of in de Vlieter,
is blijven liggen. Behalve dat v. Aitzema's lijst niet, gelijk de hier
gevolgde, eene offieieele is, doet b.v. alleen reeds hot niet vermelden
der „Frisia" voldoende blijken, dat zij niet met de voreischte nauwkeurigheid is opgemaakt, te meer daar de schrijver zelf later verhaalt
wat de „Frisia" op dezen tocht wedervaren is (p. 453}. Ook echter
nog om andere blijkbare onnauwkeurigheden, verdient v. Aitzema's
lijst, evenals die van den Holl. Mercurius, minder geloof dan die,
waaruit de bovenstaande is getrokken.

Wumkes.nl

FRIESLAND'S ZEEWEZEN.

409

Dit waren buiten twijfel dezelfde beide Priesche schepen, waarvan Booth, in zijn brief dd. 8 Juni 1665 (o. st.)
meedeelt, dat zij later, onder de capiteynen Canter en
Clant, 1) met nog 7 anderen, ter versterking der vloot,
waren uitgezeild en den 6 Juni (o. st.) weer in Texel waren
binnen gevallen , kort nadat de vijand met ruim 90 schepen
dicht onder de kust was geweest, zoodat ze, een uur
vroeger gekomen zijnde, zeker in diens handen zouden zijn
geraakt. Dat deze beide schepen werkelijk de door den
heer Booth bedoelde waren, wordt ook nog hierdoor bevestigd , dat Clant in Augustus deszelfden jaars (bij Brandt
p. 407) ook werkelijk voorkomt als bevelhebber op de
•>>St. Pieter", hoewel hij aldaar onder Tromp's Eskader
staat gerangeerd en Canter, twee maanden later, als
capiteyn van de » Groeningen' wordt genoemd, doch daarentegen de Yice-Admirael Coenders op de »Stadt en Landen"
voorkomt, terwijl uit den brief van H.H. Gevolmachtigden
van H.H. Mo. dd. 20 September 1665 2) blijkt dat Canter
met Coenders, na den slag, van schip heeft verwisseld,
wat zich gereedelijk hierdoor laat verklaren, dat de »Stadt
en Landen', een kapitaler bodem dan de »Groeningen", 3)
zich beter eigende voor Yice-Admiraelschip.
Op hetgeen Canter en Clant, wegens hun vrij waarschijnlijk vergeefschen tocht, is wedervaren, komen wij
nader terug.
Het is wellicht hier de plaats om een oogenblik stil
1) Joost Herman Clant is waarschijnlijk dezelfde als ,.de Edelman
Clant", die, volgens v. Aitzema IV, p. 817, in Juni 1653, aan den
tweedaagschen zeeslag deelnam en blijkbaar op hetzelfde schip diende
als de hiervoor p. 351, noot 4, bedoelde luitenant Groenewolt.
2) Voorkomende in „Copye van een Missive Aen een goet Vrient"
enz. „Tot Delft, In 't jaer 1(>(>6.
3) Vgl. de lijst hierna.
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te staan bij de samenstelling der bemanning van de oorlogschepen, die in dezen tijd het Yriesclie Smaldeel uitmaakten. Wel is waar bleef, hoofdzakelijk tengevolge het
verbranden van het Admiraliteytsarchief, voor zoover bekend, de .Rotte van geen enkel dezer schepen bewaard,
maar gaat men na hóe, in dezen tijd, de equipagiën bij
andere Admiraliteiten waren samengesteld, neemt men
daarbij in aanmerking dat vele te dien aanzien bestaande
voorschriften waren uitgevaardigd door de Generale Staten
der Republiek, zoodat zij ook voor de "Vriesche Admiraliteyt
van kracht waren, en voegt men eindelijk daarbij enkele
op zich zelf staande bijzonderheden, die, ten aanzien der
bemanningen van Friesche schepen, zijn bewaard gebleven , —• dan valt daaruit met tamelijke zekerheid, tot de
kennis der samenstelling van, en der gebruikelijke rangen
bij de bemanningen, ook van de Friesche oorlogschepen
in het algemeen, te besluiten.
De hier voor en na medegedeelde Eskaderlijsten geven
voorts eene duidelijke voorstelling der verhouding, waarin
op die schepen, de getalsterkte der bemanning tot die
van het geschut — en, bij raadpleging van den als bijlage
no. 1 medegedeelden staat van wapening, ook tot het in
1665 gebruikelijk kaliber der stukken, stond.
Op bedoelde gegevens afgaande, vinden wij dat, behalve
de mariniers of soldaten en hunne bevelhebbers, op elk
eigenlijk gezegd oorlogschip geplaatst waren:
de scheepsbevelhebber (vroeger hopman genoemd) met den
rang van ordinaris of exlra-ordinaris capiteyn of, zoo hij
slechts tijdelijk in dienst was, en dit gold vooral de lichtere schepen en fregatten, met den titel van commandeur; 1)
1) Deze benaming komt ook nog in andere beteekenissen voor
en wel;
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een of twee luitenants, die veelal werden benoemd uit
de schippers, stuurlieden, schrijvers, commandeurs der soldaten en, vooral de 2e luitenants, uit de appoinctés;
de schipper, die, als eerste dekofficier, onmiddelijk op
den luitenant volgde;
de opperstuurman;
» 2e en vaak nog een onder-stuur man;
» schrijver, de barbier /chirurgijn/ met helper;
ü) hoogbooisman;
» schieman;
» Ie en de 2e konstabel;
» I e , de 2e en vaak een 3e timmerman;
» zeilmaker;
» ziekentrooster, aan boord dominé genoemd;
» bottelier;
» kok;
» kwartiermeesters;
» provoost-geweldige;
» hoogbootsmans-, schiemans-, konstabels-, koks- en
verdere maten en vervolgens de matrozen, (busschielers en

a. als schout-bij-nacht, doch als zoodanig geraakte zij, omstreeks
dezen tijd , vrij algemeen op den achtergrond ;
h. ter aanduiding van den eapiteyn, die hooger dan do gewone
scheepsbevelhebbers, onmiddelijk op den schout-b ij-nacht volgde en voor
welken rang gewoonlijk de oudste eapiteyn gekozen werd. Deze instelling was echter slechts bij één Admiraliteyt in gebruik en niet bij
de Vriesche;
c. sedert 1652, als bevelhebber der op een oorlogschip ingescheepte
soldaten, die, althans tot 1663, door den scheeps-capiteyn werd benoemd. Later, vooral na de organisatie der mariniers, geraakte dit
commandeurschap weer in onbruik; en
d. als bevelhebbers van branders, galjoten, advysjachten en ander
klein vaartuig.
(Vgl, mr. de Jonge I , Brandt e. a.)
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marsklimmers), de putgers, voor het in orde houden der
sloepen, de trompetter, zoomede de jongens.
Gelijk nog tegenwoordig, was ook destijds het scheepsvolk verdeeld in bakken; eene indeeling, die volgens mr.
J. C. de Jonge I , p. 295, in echte stukken, het eerst in
1636 aangetroffen wordt. Uit het journaal, den 2 April
1595—13 Juni 1597, door den adelborst Frank van der
Does op het O.-I. schip »Hollandia" gehouden, 1) blijkt
echter, dat zij toen reeds in gebruik was. Elke bak bestond uit 6 à 10 man.
Bij resolutie dd. 4 Juli 1665, bepaalden H.H. Mo., dat
elk vlag-officier, voor zoover daarin nog niet mocht zijn
voorzien, 2 luitenants aan boord moest hebben, dat op
elk schip van het hoofd van een smaldeel, 4 konstabels en
4 konstabelsmaten en op de overige schepen een getal,
naar mate hunner grootte en bewapening, aangesteld zou
worden; dat elk groot schip, van 2 schrijvers en eindelijk
dat, behalve de bodems van 120 of minder koppen, elk
schip, van 2 opper- en 2 of 3 onderbarbiers zou worden
voorzien. Hoewel al deze maatregelen eerst na afloop van
dezen zeetocht en voornamelijk naar aanleiding der daarbij
opgedane ervaring, gebiedend werden voorgeschreven, is
het, vooral wanneer men de uitstekende uitrusting van de
•» Oostergo" en den lof die deze van de Gevolmachtigden
van H.H. Mo. te beurt viel, 2) in aanmerking neemt,
vrij waarschijnlijk, dat de Vriesche Admiraliteyt, ook in
1) Te vinden in de verzameling van onuitgegeven stukken uit het
oud-koloniaal archief, door jhr, mr. J. K. J. de Jonge, dl. II, p. 296,
alwaar gezegd wordt: „Den 28n ditto is ons, als alle ons scheepsvolck,
„van ons scheepsovericheyt vereert . . . . voor yder back, als 7n ende
„7 een back volckx sterk synde, 2 kannen wyns ende twee cannen
„kayuyten bier, waer meede wy alle vrolyck ende wel te vreeden waeren."
2) Zie p. 401.
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de uitrusting en bemanning harer andere schepen, niet
minder karig te werk is gegaan en de hiervoor bedoelde
maatregelen , zelfs reeds voor dezen zeetocht, in meer of
mindere mate, op het Vrlesche Smaldeel hunne toepassing
vonden. 1)
Gelijk hiervoor reeds, uit de bemanning van de »Oostergo" bleek, waren er voor dezen tocht, ook op de
Friesche schepen, bovendien nog mariniers en landsoldaten
ingedeeld.
De eersten, destijds «soldaten de marine" genoemd,
waren, ingevolge resolutie van H.H. Mo. dd. 23 December
1664, ten getale van 4000, getrokken uit verschillende
landcompagniën der Republiek, zonder echter, hoewel zij
te zamen het sregement de marine" heetten, tot één corps
vereenigd te zijn. Niettegenstaande hunne veranderde bestemming , bleven zij behooren bij de landcompagniën
waaruit zij voortgekomen waren, zoodat zij in 1665. eigenlijk niet anders dan in naam onderscheiden waren van
de landsoldaten, die hen, ter aanvulling van hun te gering
aantal, op 's Lands vloot vergezelden.
Yierhonderdzesenzestig dezer 4000 zeesoldaten waren
gesteld ter repartitie van de provincie Friesland.
De berichten omtrent deze Friesche mariniers zijn veel
schaarscher en onbestemder dan betreffende die van andere
Admiraliteyten, met wie zij in organisatie verschilden. Uit
eene resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland blijkt
echter, dat zij , althans reeds in den aanvang van 4666,
waren verdeeld in 9 zoogenaamde troupes de marine, ieder
onder een commandeur en tevens dat zij, aan wal zijnde,
1) Zoo blijkt o.a. uit Tierck Hiddes' hierna volgenden brief van
16 Juni 1665, dat deze nu al reeds meer dan één barbier of chirurgijn
aan boord had.
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garnizoen hielden te Harlingen. Aanvankelijk stond elk
dezer troupes in zooverre op zich zelf, dat zij te zamen
niet onder een hoofdbevelhebber vereenigd waren; immers, in
de bovenaangehaalde resolutie wordt gesproken van een. door
de 9 commandeurs ingediend request, waarbij zij te kennen
gaven, bij gemis van een opper-commando, moeielijk de
krijgstucht te kunnen handhaven, met verzoek dat beurtelings aan ieder hunner dat oppercommando, voor den tijd
van 19 dagen, mocht worden opgedragen. Dit werd toegestaan en tevens aan den tijdelijken opper-commandeur
de macht gegeven om den kleinen Krijgsraad bijeen te
roepen on met dezen recht te spreken over alle delicten,
waarop geen hoogere straf stond, dan drie dagen op water
en brood te zitten; zwaardere straffen zouden alleen door
den grooten Krijgsraad kunnen worden opgelegd. Nog in
't zelfde jaar 1666, werden echter de 9 troupes de marine
tot & teruggebracht, die onder bevel van commandeurs,
onder-commandeurs en corporalen waren gesteld, terwijl,
ter wegneming van allerlei moeielijkheden, werd bepaald,
dat de commandeurs, rang zouden nemen nà de jongste
capiteyns, 1) maar vóór alle luitenants.
Reeds vroeger waren door de commandeurs bezwaren
ingebracht tegen de Magistraet van Harlingen, die zich
niets liet gelegen liggen aan de serviesgelden hunner manschappen , zoodat zij, om hun volk onder dak te krijgen,
een gedeelte hunner eigene soldij hadden moeten verbinden.
Hoewel toen daarop orde werd gesteld, herhaalde zich
later dezelfde moeielijkheid en konden de 4 troupes de
marine, die op Tierck Hiddei smaldeel naar zee zouden
gaan, niet worden ingescheept, omdat de HarlingerMagis1) Vermoedelijk worden hiermede de capiteyn-luitenants bedoeld.
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traet weer achterlijk was in het betalen der serviesgelden.
Bij gelegenheid van welken zeetocht dit plaats had, wordt
echter niet gemeld.
In den aanvang van 1667, toen de zeesoldaten weer
ingescheept zouden worden, bevonden de Monster-Commissarissen , dat de -4 troupes de marine te zamen nauwelijks
de sterkte hadden, die voor elk hunner bepaald was,
terwijl de onder de wapens gekomenen daarenboven bestonden uit )ioude luiden en te jonge borsten." Daarbij rezen
er nog klachten tegen een der commandeurs, die, op
verregaande wijze, den aan de Monster-Commissarissen
verschuldigden eerbied uit het oog had verloren en tegen
een anderen, die in gebreke was gebleven aan zijne manschappen hunne soldij uit te betalen. De wensch dat aan
al die telkens terugkeerende onregelmatigheden en moeiten
een einde mocht komen, kwam tot vervulling, toen het
zich, na den vrede van Breda, liet aanzien, dat vooreerst
geene uitrustingen ter zee meer noodig zouden zijn en
dientengevolge werden dan ook, in 't laatst van 1667, de
nog bestaande troupes de marine, door Frieslands Staten
ontbonden en afgedankt. 1)
l) Het bovenstaande is ontleend aan de Gcsch. der Mariniers,
van P. A. Leupe en F. A. v. Braam Houckgeest. Niet in alle opzichten komt dit met het bij mr. de Jonge vermelde overeen, maar men
neme daarbij in aanmerking, dat deze laatste meer in 't bijzonder de
mariniers bij de Iîoll. Admiraliteyten op het oog had.
In Friesland onderging dit onderwerp later eene geheel nieuwe regeling. Bij besluit der Friesche Staten werden n.1. in 16G8, vier compa'gniën Mariniers opgericht, waarvoor gezorgd werd beter volk te
krijgen, dan vroeger en over elk van welke compagnieën het bevel nu
werd opgedragen aan een capiteyn, een luitenant en een vendrig. Zij
werden niet tot één corps vereenigd, maar bleven ingedeeld bij de
regimenten landmilitie, waaruit zij waren aangewezen. Capiteynen dezer
compagnieën waren:
Jokan Poppo van Andrée, uit het regiment v. poll. Schioartzenberg j

27
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Keeren

wij echter tot de uitrustingen van het voorjaar

van 1665 terug. Gelijk boven reeds is aangestipt, werden
er, ter aanvulling van het tekort aan Mariniers, ook gewone Landsoldaten op de vloot ingedeeld.
Voor het Vriesche Smaldeel werden daarvoor aangewezen,
uit de:

VAN DE TROEPEN, SIAANDE ONDER DE VOL-

GARNIZOENEN

GETAL.
GENDE BEVELHEBBERS , OP GENAAMD :

Leeuwarden

P r i n s M a u r i t s v a nN a s s a u

.

.

.

.

Coll

.

.

.

.

Walta . . . .
. .
Hans Hendrick Ehrentreiler
.

.

.

Franeker . .
Harlingen . .
Dokkum . . <
Bolsward
Sneek .
Stavoren
Enibden

. .
. ;
, .
. .

Avlva.

.

44
18
18
25
18
25
18
18
18
18
30

T'' oorts uit a'e troepen staande onder :
30
30
30
30
30

Sixma
Samen .

400 man i

Gerrold Juchema van Burmania, uit het regiment Hendrick Casimir
van Nassau;
Livius van Scheltinga, uit het regiment coll. van Aylva.
Bemhard van Sevenaer, „ „
„
„ Ammema.
Een dezer compagnieën lag te Sloten, eene andere te Sneek en de
twee overige te Leeuwarden. in garnizoen. Waren zij op de vloot
noodig, dan werden ze derwaarts gezonden en keerden, na 't binnenvallen der schepen, naar hare garnizoenen terug.
1) v. Aitzema V , p. 421.
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Het bevel over deze manschappen werd gevoerd door
luitenants en vaandrigs van de Landmilitie, 1) en niet door
capiteynen, omdat deze niet onder den capiteyn van het
schip geliefden te staan. 2)
Eerst na afloop van dezen tocht en wel bij resolutie dd.
23 Juli 1665, verordenden de Generale Staten, dat het
bevel over de soldaten aan boord van de vlagofficieren,
zou worden opgedragen aan capiteynen en luitenants —
en op de overige schepen alleen aan luitenants der landmacht. De scheepsbevelhebbers hadden voorts in last om
de capiteynen, luitenants en vaandrigs van het leger, in de
kajuit, van slaapplaatsen te voorzien en hen aldaar y>aan
hunne eigene tafel wel te tracteeren", waarvoor zij 's daags
30 stuivers kostgeld per hoofd zouden genieten, met toekenning aan de vlagofScieren eener, door de respectieve
Admiraliteyten te bepalen, bijslag. 3)
Wat eindelijk de bewapening van het scheepsvolk betreft,
deze bestond hoofdzakelijk uit sabels, enterbijlen, pistolen ,
lange en korte pieken en, vooral voor de zee- en landsoldaten, uit musketten en vuurroeren.
Zeer geoefend in de behandeling van het geschut, muntten onze zeelieden bovendien bijzonder uit in het enteren.
1) De namen van alle op 's Lands vloot daarvoor aangewezene
luitenants en vaandrigs zijn te vinden bij v. Aitzema V, p. 432. Ofschoon onder hen voorkomen: Wioholt van Hania, Pieter Vriens,
Jacob Wiarda e. a., blijkt er toch niet met alle zekerheid uit, wie
hunner juist tot het Vriesche contingent behoorden en dus waarschijnlijk ook op het Vriesche Smaldeel zijn geplaatst geweest.
2) Eene dergelijke rangkwestie had zich ook in 1658, bij den tocht
naar het Noorden, voorgedaan tusschen de Leger-Colonels en de ViceAdmiralcn. H.H. Mo. plooiden het toen zoo, dat de Colonels in de
kajuit, de hoogste plaats aan tafel kregen, doch de Vice-Admiraleu
den krijgsraad zouden voorzitten (v. Aitzema IV, p. 379).
3) Resol. dd. 17 Maart 1665; v. Aitzema V, p. 425.
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Swinnas getuigt daaromtrent: y>wyl de meesten hoop der
»Nederlanders in 't aenklampen, daar zij boven andere
y>Landaarden in uitsteken, bestaat."
De Engelschen deden dan ook steeds hun best dit te
voorkomen.
(Wordt vervolgd).
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