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FRIESLAND'S ZEEGESCHIEDENIS.
(Vervolg- van dl XVIII, 3e reeks, 6, pag, 418).

Na alzoo de samenstelling en bewapening der bemanningen van de oorlogsbodems te hebben nagegaan, vatten wij
hier den draad weer op van het, aan boord van Stellingwerffs Admiraelschip de »Zevenwolden", gehouden zeejournael om dit verder, dag voor dag, nevens dat, hetwelk op
Tierck Hiddes schip »d' Elf Steden" werd gehouden, letterlijk te vervolgen. 1)
Bij onderlinge vergelijking dier beide stukken, zal dan
echter blijken, dat zij hier en daar nog al eens van elkander afwijken, ja soms zelfs in lijnrechte tegenspraak
met elkaar schijnen te zijn. Vooral is dit het geval wat
betreft windrichting, weersgesteldheid en aangenomen koers.
Ik meen dit hoofdzakelijk hieraan te moeten toeschrijven,
dat beide stukken niet altijd het juiste oogenblik der waarnemingen bestemd genoeg aangeven en deze, hoewel oogenschijnlijk ongeveer gelijktijdig, b.v. 's morgens, 's middags
of 's avonds gedaan, toch inderdaad op verschillende tijdstippen van den morgen, middag of avond plaats hadden.
1) Vele dagverhalen van dit stuk loopen nagenoeg in één zin ,
zonder leesteekens door, wat de lezing zeer bemoeielijkt. Ter tegemoetkoming daaraan zijn de meest onmisbare hier met een / aangebracht.
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(Joumael Stellingwerf).
»Den 14 May 1665 1)
»0p pincter daeh met den dagerael sijn wij in Goode» Bescherminge met ons schip de Sevenwouden onder 't commando van den
L. Admirael van Frieslant door 't uitsteken van een blauwe vlag
achter of de compagne in See gegaen / hoope dat Godt Almachlich
ons weder met gesontheijt in ons vaderlant sal geliewen te geleiden,
op dat wij sijn name rnoogen loowen ende prisen. de wint N.O.
bequaem weder / hebben alsdoen den Loots van Boort jjeset. buiten
koomende heeft den generael de witte vlagge van de compagnie
laten waijen en een canonschoot gescooten om 'i spitsiaren de ganse
vloot / waerop onse L. Admir. hem derwerts heeft begeven / tegens
den middag is onse L. Admr. wederom aen boort gekoomen, heeft
door het uitsteken van een witte vlagh en een canon schoot sijn
Esquadron bij hem ontboden / in 't scheyden hebben wij den wimpel
van de besaens Roede laten wayen om een Advys Jacht.doch is niet
gekomen, heelt onze Conslapel alles gereet gemaeckt om ie slaen/
onse L. Admirael heeft belooft ende laten seggen bij alle de backen
om, dat die de eerste sal wesen in 't owerenleren ende die eerst
ooverkoomt sal voor een premie genieten 1.00 Guld. sell's stillende
betalen, s middag hebben wij onse coers gesel alsmede de ganse
vloot W. S. W. sijnde de wint Ö.M.O. / op dato een matroos met
een soldaet geplockhaert hebbende is gecondemneert om stockvis te
beucken. tegens den Avont de wint N.N.0. / hadden de hollantse
kust noch in 't gesicht, een van onse malroosen uit corstwyl een
pistol afschietende sonder sche(r)p is een soldaet een weinig bescadigt.
Savonts voor 't afscheiten van de wagt hebben wij betieftens de gajise
vloot ten anckcr geworpen."
1) Oude stijl. Het jouruael van Tierek Hiddes daaventegen volgt
de nieuwe tijdrekening.
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Den 23 en 24 Mei dan, liep 's Lands vloot, 1) onder het
opperbevel van den onlangs tot Admirael-Genl. benoemden
Jacob van

Wassenaer, Heer van

Obdam,

in zee, doch

tengevolge van stilte en tegenwind, bleef zij zich nog ettelijke dagen onder de kust ophouden.
Tierck Iliddes beschrijft dit in zijn journael 2) als volgt:
(Zondag).

»Den 14/24 Mayo.
»met omtrent

Wt Texsel 'tseylgegaen

60 scheepen

van oorloge, de

»wint van de N.N.O.ten, buyten gaets comende
«vonden onse andre scheepen buyten voor anc»ker leggende, die daeghs te vooren waren
«wtgeseylt, die dagli heeft onse admiraol Wasssenaer gepassiaert 3) ende onse admirael mede
»van ons Esquader, de wint fariabel, gingen
stegen

den avont met onse heele vloot ton

»anckor,

sterck

107 4) oorloghs scheepen.

1) Sterk 103 oorlogschepen, 7 jachten, 11 branders en 12 galjooten, behalve de 9 Landsschepen en de 7 van de O. I. Cie, die onder
Texel of in de Vlietev bleven liggen. (Zie aangeh. „Lyste"). De Engelschen telden 109 oorlogschepen, 21 branders en 7 kitzen. Hunne
schepen waren echter grooter en zwaarder', doch minder sterk bewapend en, in verhouding tot hunne grootte, zwakker bemand (vgl. mr.
de Jonge II, (>). Het opperbevel voerde de Hertog van York (roode
vlag); de voorhoede werd, onder de witte vlag, aangevoerd door Prins
Robbert en de achterhoede, onder de blauwe vlag, door Eduard Montaguc Graaf van Sandwich.
2) Zie p. 380, noot 1 , hiervóór.
3) Hiermede wordt bedoeld „gepitsiaerf', een woord dat meermalen in scheepsjournalen van dien tijd voorkomt en door onze zeelieden
uit O.-Indiê' is meegenomen. Volgens Jhr. mr. J. K. J. de Jonge
(onuitg. stukk. IV, p. 287, vindt het zijn oorsprong in het woord
„bitjâra": beraadslagen, en Foppe Foppos Jr., in zijne Aanmerkelike
Voyagie na de Oostzee, p. 56, noot o, noemt „pitziaren" meer
bepaald: „Schcepsoppcrhoofden op het schip van den Admiraal doen
komen", in welke beteekenis het ook hier moet worden genomen.
4) Er schijnen dus, sinds het uitzeilen, 4 bijgekomen te zijn.
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(Journael Stellingwerff).

»Lunae."

»Den 15. met sonnen opganck de wint N.N.W./ ontrent
het 2de glas in de dagwacht hebben wij alsmede Den
Generael een sein scoot gedaen om t' seyl te gaen,
waerdoor de Anckers syn gelicht en seil gemaeckt hebbende de Coerts Noordwaerts aengeset. op dato is een
van onse soldaten in de boyen geset door syn misdaden,
een weinig nae noen onstonter een dicke mist. en veranderde in corten in goet weder met stille tegens den
avont , soo heeft den Generael syn coerts verandert Z.W,
t. W. I alsoo hebben wy mede gedaen ende onse Esqúadron door een sein bekent gemaeckt / roet sonnen onderganck hebben wij 't weder gewent alsmede de vloot /
hebben onse coers geset N.W. t. W. / de wint Z.W. t. Z. /
hebben de ganse nacht geseilt."

sMartis." »Den 16 smorgens de wint Z.W. t. Z. met een stywe
marseilskoelte doch wariabel / seilende W. t. N. en voorts
nae des wints gelegentheyt. Op dato nae de vroegkost
't Rantsoen van Broot uitgedeelt hebbende, sijn de pistollen en ander geweer oock geroet gemaeckt, tegens
de middag begonste het seer harde te wayen uit den
Z.W. in voegen de marseils moesten ingenoomen werden /
soo hebben veele soldaten de visschen gespisigt / savonts
de wint een weinig afnemende Iropte de vloot (door dien
sij door den dag wat verre van elkander drewen) weder
bijeen , de wint S.W. als smorgens / sijnde de wint den
geheelen dag seer variabel geweest."
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(Journael Tierck Iliddes).
»buyten branders, advysjaghten ende victualy
«scheepen.
(Maandag). »Den 25 dito. Smorgens syn wy weder onder
»zeyl gegaen met een W.N.W.te wint, N.
»ende S. ten W. in zee; 1) voor de middagh
»quamen ons twee scheepen van achteren in
»zeylen, daer onder een was die de vlagh
»van de groote stengh liet wayen, het verstrouwen waer dat het den admirael van Zee»landt was; naer de middagh hebben wy 't
» weder Z.waerdt over gewent, de wint alssvooren. Na dato liep de wint van de West
»Zuyd Weste, alsoo tegen den avondt weder
»gewent in zee, de coerts Z.W. Hebben het
»dien nacht voor 't zee gaende gehouden tot
»smorgens toe, bij de wint heenen, maer tegen
»den dagh is de wint weder geruymt, soo dat
»onse coerts was W.N.W. in zee.
(Dinsdag).
»Den 26 Dito. S morgens was de wint van
»de S.S.Westen, de coerts West ende begon
»snedigh te coelen, soo dat onse beyde mars»seylen in moesten, met regen ende dicken
»lught; maer tegen de middagh zetten wy ons
»groot marseyl daer weder by, ende zavons
»het voormarszeyl oock, soodat het moy weder
» worde. Hebbent doen eens op de ly gesmeten
1) „2V. ende N. ten W. in zee" slaat niet op de windrichting, maar
op de woorden „onder zeyl gegaen", dus op den koers. Ook verder
op wordt de koersaanduiding meermalen gevolgd door de woorden
„in zee." En dat men werkelijk Noordelijk aanlegde blijkt ook daaruit,
dat het schip, 't welk vermoed werd de Zeeuwsche Adml. te zijn en
dus uit het Zuiden kwam, hen van achteren inzeilde. Eerst 's namiddags werd zuidwaarts over gewend.
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(Journael Slettingwerff).

»M;ircury."

«Den 17 smorgens de wint W.Z.W. met een sliwe coelte
als daegs te vooren / den coers N.W. / tusschen den 16
en 17 snachi(s) is den Brander van den Generael ons
onversiens aen boort geraeckt ende onse Blinde steng
afruckte 't welcke groot Rumoer ende alteratie in ons
seip verweckte, ingelieks vernamen op dato den 17 dat
de Cruissteng van den Generael om verre was geseilt.
Op dato is een Lantsoldaet genaemt Sibe Sibes onder
den Colonel Aliwa overleden en 's avonts na gedaene
gebet buiten boort geset. midderlerwyl wierden wij gewaer
dat een ooriogscip misstede de Cruissteng en de gjroote
mast, daerafl' wij des volgenden dag Contscap creegen
dat het Scip Omlandia was onder ons Esquadron behoorende / ontrent het 4 gals (»lees: glas") nae de
Vroekost hebben wij onse coers verandert ende geseilt
S.W. t. W. / een weinig nae de middag de coers
weder verandert ende gedrewen met de fock op de mast
westlick aen / hebben wij mede 't volgende Rantsoen
van Broodt uitgegeven. Op den Avonl weder gewent
en met een seil gedrewen S.S.O. aen / de wint W.S.W.
met sligregen." 1)

1) Dit woord staat er duidelijk; bedoeld zal zijn: slagregen.
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(Journael Tierck Bidden),
»ende onse wandt aengetalyt; namen als doen ons
»voormarseyl weder in. De wint van de West
»Z. Westen, de coerts N.West, diep 23 vaem,
»waren omtrent het welle Zandt. 1) Hebbe
»dien naght met een marszeyl geseylt, ISF.West
»aen, de wint West Z. West, tegen den dagh
»was het diep 23 vaem met snedige coelte."
(Woensdag). »Den 27 dito. Voordemiddagh namen wy onse
»groot marseyls in, de wint ende coerts alssvooren; ende doen wy vier glasen wt hadden,
»gyde wy onse fockehals op: ende dien dagh
ïdickwils om ende weder om, ende weder om
»met de opgyde fock. Hadden al 10 a i l
svaem water op dogger Zandt. 2) Een van
»de scheepen van ons Esquader hadde zyn
»groote mast verlooren. Tegen den avondt
»liep de wint van de Z. ten Westen ende wy
slagen westwaerts over. Hadden dien dagh
»niet veel vertiert, 3) maer zavons laet smeten
»wy 't weder zuidwaert over, de coerts Z.
sten Oosten, de wint van de Z. Westen, met
»een opgegyde fock."
»Snaghts int eerste quartier begon het heel
»hart te wayen, soodat wy ons besaens bonet
«moesten affnemen 4) ende besloegen 5) onse
1) Ten zuiden van het z.w. end van Doggersbank.
2) Nainel. Doggersbank.
3) Niet veel gevorderd.
4) Vermoedelijk wordt niet ,,besaens bonet" bedoeld een zeil, dat,
niet gelijk men uit het woord zou afleiden, boven, maar beneden het
bezaanzeil werd gevoerd en dat door kousen daaraan werd geregen.
Het bezaanzeil werd destijds niet aan een gaffel, maar aan de zoogen.
„bezaanroe" gevaren.
5) Narael.: op de ra, dus: namen haar in.
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(Journael Stellingwerf).

»Iovis."

»Den 18 smorgens de wint westlick met seer harde
Coelte / Drewen als vooren S.0. aen / het 2 glas nae
noen , de wint afnemende hebben de foek en marseils
bygeset / seilende tot het 6 glas hebben wy 't gewent
ende den coers geset N.W. t. W. / onderwylen wierden
wij gewaer een die sijn fockemast met syn boechspriet
miste / hebben daernae gesien dat hij onder Esquadron
van Schram 1) hoorde/ tegens den Avont drijwende op
»een Pa- Doggersanl quam een Patrijs op de hut vligen doch nae
trijs op 't 't sitten van 1 à 2 uren is weder wechgevlogen. de wint
schip" 2) W.S.W. / drewen dien nacht met het groot seil."

1) Namel. van Volckhard A. Schram, V.-Adnü. v. h. Noorderkwartier.
2) Dit werd wel eens als een slecht voorteeken beschouwd.
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(Journael Tierck Hiddes).
»fock. Int twede quartier liep de wint nae 't
»West, maer bleven alle dryvende met de
»fock in: smorgens hadden wy 15 faem water.
(Donderdag). »Den 28 dito. Smorgens was het nogh al een
»harde coelte, maer tegen de middagh namt
»weder af; de wint Z.W. ten Westen. Effen
»na de middagh sette wy onse fock ende beyde
smarseyls weder by; tegen den avont wenden
»wy 't weder in see, de wint Z.W., de coerts
«West Boordt West. Doen namen wy ons
»voormarseyl in, ende gyde ons groot zeyl op.
«Lagen, met de fock op de mast by het schip
mOmlandia te dry ven, dat daeghs te vooren
ssyn groote mast verlooren hadde. Hebbe als
»doen nogh een gesien van onse vloot, syn
»boegspriet ende fockemast verlooren hebbende,
»niet wetende wie het was: hadde doen de
»diepte van 25 vaem. Snaghts tegen den dagh
»maeckte wy onse fock daer by, ende alsoo
»wy de schoot aenhaelde, brack onse schootshorn van 't focke bonet an stucken, zoodat
»wy het moste afnemen. Hadden tot dien tyt
»met de fock op de mast gedreven; zettender
»ons groot zeyl bij ende namen ons groot
»marseyl in, ende eer de cock schafte, gyde
»wy onse fock op ende besloegen hem, lietent
»met een zeyl dryven, de wint van de Z.
»Westen, de coerts West Noord West, diep
»20 vaem, na dato 12 vaem tegen dogger
»Zandt an."
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(Journael Stellingwerjf),
»Veneris." »Den 19 dito de wijnt uit Suidlicker hant, drewen met
de gansche vloot om de noord door de harde, wint /
omtrent het morgengebet wierd de locht dick mei regen ,
welcke haest in drooge veranderde, weinig daer nae
veranderden wij den coers , zey lende S.S.O. met de fock
en 't groot zeil. een weinig nae Noen hebben wij den
blauwen wimpel laten wayen om 't Galioot lespreeken/
is. legen den Avont gekoomen , hebben hem belast dat
hij soude seggen tegens ons Esquadron dat sij wat dicht
bij malkaiidren soud : houden / hebben het alsdoen
voor de wint geset en sijn nae Omlandia geseilt ende
hem gepreit ende bevolen de steng op de spomp 1) te
setten om viool te kunnen houden , heeft den Generael
de saloeps vlagge laten waven, soo is onse L.-Âdinirael
aen hem geweest/ savonts de wint W, 1. W. 2) drewen
met een seil."
»Saturni." »Den 30 3) dito smorgens de wmt S.W. / seilden met
het onderseil en beide marseils S.S.O. aen beneffens de
vloot/ ontrent hel 5 glas wiert het stil met slecht water
soo heeft den Generael de Geus van de Compagnie laten
waven als mede de andere Admirs. hebbent gewent / den
Coers gesel S.W. t. W. / hel 1 glas nae de Yrokost
ontstonl er een dicke mist waer door de seilen wierd(en)
opgegeU en met het voormarse.il lieten driwen / syn van
yder Admirael 4 Canons scoolen gedaeti / des Avont opgeclaert synde hebben gesien dat een van de vloot de
bloei vlagge liet wayen waer op ick nae booven geklomen beu rapporleoren.de aen onse, L.-Admir. 14 scheepen
gesien ie hebben , waerdoor hij van stonden aen mij
1) Lees: stomp (van de mast).
2) Dit is natuurlijk abuis. Bedoeld wordt zekor W.Z.W. (vgl. T.
II.'s journael.
3) Lees „20 dito."

Wumkes.nl

PRIÏ5S1 .AND y ïîEEtJKSCllfËllENÏS.

469

(Journael Tierck Iliddes).
(Vrijdag),
»Den 29 dito. Smorgens dreven wy alle noordïwaerd over; voor de middagh haelde wy om 1)
»ende zeyMe tot do mîddagh toe met onder»zoylen, ende na de middagh heeft onse gesnerael gepassiaert met zyn eygen Esquader,
»ende wy zyn alle op hem afgeloopen, ende
»hebben onse fock by hem op de mast gehaelt
»ende soo laten dryven, de windt van de
»West Z. Westen. Hebben ons bramseyls
sgedrooght, hadden doen de diepte van 22
»vaem, tegen den avondi; setten wy onse fock
»daer by, al met moy weder. Die nacht liepen
»wy alle met onder (seylen?) voort; tegen den
»dagh zetten wy ons groot marseyl met het
scruysseyl 2) daer -bij; de wint van de Z.
«Westen, diep 25 vaem."
(Zaterdag).

»Dcn 30 dito. Wast nogh al moy weder;
»voor de middagh nette wy onse voormarseyl
»by, ende hebben het ge wendt westwaert over.
»De wint liep heel nae 't Zuyden, ende worde
»îieel mistigh, zoo dat onse admiraels elck
svier schooien soliooten; daer op gyde wy alle
Bseylen op, ende lietent dryyen. Tegen den
»avondt zagen wy eenige zeylen in de L y ,
sdaer wy jaght op maeckte, maer niet wetende
»wat voor zeylen het waren. De wint van
»de Z. Oosten, ende wy zetten onse boot wt
»ende hebben alles binnen scheepsboort claer
Bgemaeckt; maer effen in den avondtstondt

1)- Gingen dooi- dun wind,
2) „ij' Mlf Steden" was dus oen driemastseliip.
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(Journael Stellingwerff).
geboot de bloet vlag te laten wayen. Den G-enerael dat
siende den bloet vlag opgehiest / hebbent benewens de
gansche vloot den koers geset N. t. W. voor de wint
off „ met den Avont bij haer koomende , deden sij ons
eerschooten menende dat wij de Engelsche vloot waren."

»Solis."

»Den 21 dato s morgens de wint S.O. met goet weder
doch met weinich vocht / hebbent met de gansche vloot
gewent settende onse coers S.S.W. doch in stilte driwende
met de seilen opgegijt / heb ick mij alsmede andere wat
vermaerkt met swemmen / op dato heb ick en onseCapt.
L. aen 't boort van 't victualie Scip (van) Jelse doncker
geweest om enige hehoef'ten, is een van onse Lants
soldaten onder Burmanie ges torwen , ende nae savonts
gebet buiten boort gesel / de heere Godt hebbe sijn siele
ende onse alle die hem moeten volgen, 's avonls suidlick
met stilte."

xLuna."

»l)en 22 dito de wint alsvooren met stille en newel /
hebben alle admiraels 4 canonscooten gedaen / is tegens
den vroecost opgeclaert met moij hantsaem weder drijwende om de west. doch is haest weder in newel verandert , is omtrent S, der Son 1) weder opgeclaert met

1) Zuiderzon, den middag' dus.
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(Journael Tierde Hiddes).
jDsmeten wy weder by en lietent dryven. Als
»doen hebben onse scheepen dito 1) scheepen
j>verheert end e weggenomen."
»Het waren alle scheepen die van Hamburgh
»quamen, de meestendeel smacken endeboey»ers, oock raeseyls, waeronder een Engels
»vergadt was met 36 stucken, ende een met
»16 stucken, 2) dat door de admirael Bgbert
sMeuwesz Cordenaer verwerf is.* de wint van
»den Z., diep '22 Taem."
(Zondag).

(Maandag).

»Den

—' Hebben wy het de geheele
1 Juny.
»dagh laten dryven al met stilte: ons boot heeft
»tweemaeî wtvissea geweest ende niet meer als
»een schelvis gevangen. Tegen den avondt be»gon het te regenen, dogh met stilte: 's naghs
»hebben wij alle met de fock op de mast ge»dreven tot het eerste quartier wt was, sette
»wy de fock ende 't voormarseyl daer by, de
»wint Z.W. ten Westen, de coerts N.W. ten
»Westen, maer int daghquartier worde het
»weder mistig'h; doen schooten de admiralen
»om de seylen te gyen, ende lietent dryven
»met de fock op de mast; de wint liep van
de Zuyd Oosten, diep 13 vaem."
»Dito. Hebben het met de heele vloodt die
sheele dagh laten dryven tot tegen den dagh
»toe: maeekte weder 't zeyl, zette oase coerts

1) Namel.: de zooeven bedoelde.
2) Mr. de Jonge II, p. 8, duidt ze aan als: 9 met krîjgsbehoeften
geladen vijandelijke koopvaarders met hun geleider, eon fregat van
34 stukken,
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(Journáel Stellingwerff).
moye ooelte / hebben alle onse seilen bijgeset om bij
den Generael te koomen , doch styl wordende hebben
het niet konnen vervolgen / savont de wint variabel in et
stilte f met Sonnenonderganck hebben sommige van onse
scheepen den bloet vlag laten wayen , waerop wij met
de gansche vloot jacht maecklen, maer alsoo door de
donckerheyt sijn 't omkoomen 1) / hebben de seilen
opgegijt."

»Martis." »Den 23 dito tegens aenbreken van den dach hebben
weder jacht gemaeckt op eenige scheepen / sijnder eenige
Canon schooten gedaen, bevondent ons eigen scheepen
te sijn. hebben als doen de seilen op de mast gehaelt
ende laten driwen / de wint N.O. t. N. met een stywe
koelte, heeft onse Vice Admirael Koenders een Deen
veroovert seggende van Londen te komen geladen (met)
booter ende andere Engelsche waaren , seyde al datter 20
Fregatten op onse kust kruisten en al(s)dat de andere in
'i Conings diep laagen , op hebbende veele siecken / souden ons in 't kort bij koomen waer nae wij verwachtende / hoope dat God Almaehtieh ons sal gelhven te
verleenen victorie om met vreuchde weder binnen 't
viiderlant te koomen. Amen. nae 't schaften van de vroekost hebben sommige weder scheepen gesien en de bloet
vlagge laten wayen / hebben weder jacht gemaeckt.
Op dato heeft ons Bottcliersmaet hem »('t)" hooft
1) Lees: ontkomen.
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Z.Z. Oost aen; de wint van de N.N. Oosten
met moy weder, hadden 12 vaem water op
«dogger Zandt. Tegen den avont maeckten
»wy jaght met de heele vloot, zetten alles by
»wat goet conde doen; snaghts liepen wy het
»eerste quartier zoo met alle onse zeylen, dan
»namen onse beyde bramseyien, blinden ende
nstaghzeylen in, onse coerts Z.O. ten Zuyden.
»Maer int tweede quartier Oost Z. Oosdt, ende
»int derde quartier quam een Deens Scheepie
»by ons in de vloot, dat van London quam,
»zeyde dat de Engelse vloodt alle in 't Coninx
»diep lagen: de wint Z.O., de coerts Z.Z.O.,
»diop 24- vaem."
(Dinsdag).

»Ady 2 Juny. Voor de middagh maeckte wy
»weder jaght op scheepen die te loevert wae»ren, achter ende voor wt, dogh waren haer
sconingh, daervan crygende warent van onse
»vloot, ende verscheyden schooten na den
» ander geschooten hebbende, namen wy na
»de middagh onse byzeylen weder in met het
nvoormarseyl, de wint N.O., de coerts Z.O.
»Tegen den avondt zagen wy weder vier zeylen
»voor wt ende maeckte daei op jaght; dit
»onse generael ziende schoot een schoot met
»scharp, daerop wy ophielden met jagen.
sSnaghs namen wy ons groot marseyl in ende
»zetten ons groot zeyl daer by, seylde dien
»naght met onderzeylen tot dagh toe, setten
»doen onse beyde marseyls weder by. Was
«doen diep 17 vaem, de wint van de O.Z.O.ten ;
31
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machtich beseert met het verarbeiden van de Biervaaten;
Het derde glas voor noen hebben weder jacht gemaeckt
op eenige scheepen / seileude S.O. aen / de wint N. t. O./
bij de scheepen koomende vernament onse eigen scheepen
te sijn die mede jacht maeekten op een. Dansicker bootie
omtrent 70 last groot geladen met pot ende wijd asch
gedistineert nae Oostende / is door Cap. Codde en Capit.
de Boer genoomen / des Avonts is Capt. Codde met den
schipper van de voorgenoemde prijs aen ons boort gekoomen , als mede den Capt. de Boer / sijn door onse
L. Admirael gewesen nae den Generael op den volgenden
dag om de vriheyt of onvrijheyt van den prijs te hooren ;
s avonts tegens het scaften heeft den Generael een chiouw
van de vlagge gemaecki en van de stenges vlagstock
laten wayen en een Canon schoot geschooten tot een teken
van optehouden met jagen / de wint O.N.O. setten onse
coers S.O. aen / legens den avont is onse L. Admirael
aen (boord van) den Generael geweest."
»Mercurij."

«Den 24 s morgens de wint O.S.O. met stilte ende Liellijck weder / den coers geset S. t. W. / hebben gesien
te loewaers , ende Lijwaerts verscheide scheepen / hebben
geen jacht gemaeckt door 't verbot van den Generael,
Onlrent het 4 glas in de dagwacht onstonier een dicke
mist waerop 4 Canon schooten sijn gedaen , hebben de
seilen opgegijt ende laten drijwen , nae morgens scaften
hebben 't Rantsoen van Broot uitgedeell. Ontrent het
4 glas in de dagwacht is 't ïnistich geworden waeropwij
4 canons scooten hebben gedaen 't welcke den heelen
dag duurde doch een weinig altemets een weinig opclaerende hebben altemet om de 2 glasen een Canon scoot
gedaen , nae 't middag schaften hebben on,ce scip gecrenkt 1) ende wat scoongemaeckt soo wij best konden.

1) Gekrengd, nl. het schip van buiten schoongemaakt: tusscheii
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ide coerts waer dan Z. ende Z.Z. Oost, dan
»Z. Oost, het worde heel mistigh endc is als
»doen een scheepie met een boyer onder (onze)
«vloot gebroght voor prys, die naer Oost» Enden wilde, zoo ze zeggen: dan de boeyer
»is weder vry gelaten van onse generael, al»soo hy naer Rowaenen gingh; al met moy
sweder."

(Woensdag). »Den 3 dito. Smorgens wast heel mistigh;
»doon heeft onse admirael ende comm. -4 schoo»ten gesehooten, ende wy hebben, alle onse
szeylen opgegyt, ende laten dry ven, de wint
»van de Z.Z. Westen. Snaghts ist meede al
»mistigh geweest, soo dat wy die heele nagfrt
»hehben laten dryven tot smorgens toe, al
sîfoordwaert over."
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Ontrent het derde glas liet onse L. Admirael de witte
vlagge waijen doch door de mist sijn der geen Capiteins
gekoomen. S avont noch al s nevel met stilte,"
»Den 25 s morgens met den dageraet is opgeclaert / de
wint W.S.W. met tamelijcke koelte / hebben doen van
coers verandert en met de marseils geseilt S. t. O. /
wierd er weder jacht gemaeckt tegen verbot / tusschen
het 6 ende 7 glas is het galioot tot Harlingen getimmert hebbende 1) in de vloot gekoomen / hebben alsdoen
den blauwen wimpel laten wayen 't welck terstont is
gekoomen / hebben als doen de witte vlagge laten wayen
op welcke sijn Capt. aenstons sijn gekoomen en is voorts
met eenige briewcn nae Texel verreist / hebben alsdoen
't lant van Texel ende van 't Vlie gesien en voorts seilende tot dicht voor 't Lant / hebbent met de Avont
gewent om den S.W.ten."

»Veneris." »26 s morgens de wint S.S.O. met moye koelte / hebben
een styck weegs 't lijwaerts van de vloot geweest / hebben
als doen alle seilen bijgeset tot den vroecost toe / hebben
als doen de bramstengs ingenoomen. op welcke tijt wij
gewent hebben en den Coers geset S.O. nae lant toe /
nae 't verloop van ontrent 2 glasen hebben weder van
de wal gewent ende geseilt W.S.W."

water un wind. Het verekenen bestond in het schoonmaken van de
kim tot de kiel. (Vgl. Tjassens Zeepolitie. p. 183).
1) Zie p. 404 hiervóór.
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(Donderdag). »Den 4 dito. De wint liep nae 't West toe;
»int dagh quartier liepen wy Z.waert over,
sen de admirael heeft gepassyaert, diep 15
»vaem; liepen wy alle Z.O. aen na de wal
»toe. Des smiddaghs cregen wy 't lant in 't
»gesight, quamen des avonts by 't West ent
»van 't Vlie; als doen worde het heel stil,
»ende de wint liep nae 't N.O. toe, doen
«zette wy onse coerts langhs de wal, om de
»west, met cleyne zeylen. Snaghts hielden
»wij 't alle zoo loopende met cleyn zeyl,
»namen ons groote marseyl in, zeylde alle met
»opgegyde zeylen tot den dagh toe: doen
»maeckte wy alle by, wat goet doen conde,
swtgesyt de blinden, alsoo de wint alleschens
»nae 't Z. liep, soodat wy de wal niet conden
»houden."
(Vrijdag).
»Den 5 dito. Smorgens wast heel moy weder;
»de wint van de S.S.W.ten: wenden't na lant
»toe, quamen voor de middagh boven Texel
»op, wendent soo dan na zee, ende dan weder
»na lant toe; maer begon na de middagh heel
»hart te coelen, soo dat de marsseyls in moessten ; ende tegen den avondt namen wy ons
sfockebonet ooek af, alsoo het lijck hem be»gaf; ende wy namen ons fock in, ende lietent
» drijven met een zeyl, van de wal af. De
sprijsen sijn wt onse vloot nae binnen gestuert:
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»Salurni." »Den 27 dito wast goet weder/ hielden t alsoo voor 't
Lant verwachtende de scheepen die uil souden koomen /
de wint S.S.W. en S. / begonl heel hard te wayen alsoo
dat wij genootsaeckt waren de foc opStewen/1) met den
Avont begonl hart te wayen."

»Dominici."

»Den 28 dito namen voor de vroekost t besaens benei af /
is onse voor vleugel van de bramsteng afgewayt / hebben
een gesien die sijn focke mast met boeekspriet miste,
hebbent nae hem gewent en bevonden Cap Solderwagen
t Overyssel 2) te sijn / was doende met een steng op sijn
stomp te setten / de wint S.S.W."

»Lunae."

Den 29 dito met de hondewaehl begon 't op te klaren

1) Hier ontbreekt blijkbaar een woord.
2) Volgens bovenbedoelde Lyste, voerde capt. Adriaen Solderwagen
de „Schiedam" en werd de „Overyssel" gecommandeerd door capt. Janvan Blanckenburch.
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»'s nagbis lieten wy 't alle soo drijven met oen
»zeyl, al met harde coelte, de wint als vooren."
(Zaterdag). »Den 6 dito. Al met ongestuymigh weder,
»zoo dat wij alle met een zeyl bleven drijven;
«namen ons besaens bonet aff: al met een
»dicke lught, de wint als vooren, diep 20 à
»21 vaem: dogh in den avondtstondt het bonet
» weder aengereven; ende begon als doen het
sweder af te neemen, maer lietent nogh met
«de lieele vloot met een zeyî drijven. Int
»lest vant tweede quartier maeckte wy er onse
»fock by, ende effen daer na onse beyde
»marseylen, halsde voor de wint om, lagcndt
«om de Zuyt; de wint liep Z. West, diep 26
»à 27 vaem."
(Zondag).

»Ady 7 dito. Smorgens met liet; schaffen van
»de cock wenden wy het weder noordwaert
sover ende gijde onse fock op, ende namen
»ons voormarseyl in; hebben alsoo die gelieele
»dagh gedreven tot den avont toe, de wint
»van de Z.Z.Westen. Doen zetten wij er
salie onse zeylen weder by; snaghts int eerste
«quartier gijde wy ons groot zeyl weder op,
sende lieten ons voormarzeyî neder loopen:
»s?eylde alsoo die gelieele dagh voort, met
ïcleyne zeylen, ende was moy weder; de wint
»Zuyden, diep 25 vaem, coerts W.S.West."

(Maandag).

»Den 8 dito. Smorgens liep de wint heel
»nae 't S.S, Oost toe, met motregen ende een
«snedige coelte, soodat wy beyde marseyls
»in namen; ende al gaende liep de wint nae
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in niov en bequaem weder / op dato middag sijn wij op
't Sant geweest op 18 vadem waters/ de wint N.W.
toepende hebbent weder gewent / liepen S.S.W. aen / de
wint N.West. hebbent gewent met de gansche vîoot ,
drewen de gansche dach in stilte / met den Avont begon
der een weinig koelte te kooirien / setten onse Coers S.
aen met een S.W. wint / hebbe alsdoen aen de steng
geweest/ vertrouwende omtrent 16 seilen te missen die
door 't harde weer van ons geraeckt sijn."

»Marlis."

»Den 31 Des morgens was goet etide bequaem weder /
setten onse coers S. aen/ met een S.W. wint/ ontrent
het achtste, glas in de dagwacht heeft den Generael de
bloet vlagoe laten wayen tot een telken van krigsraet
vvaer op onse L. Admir. alsmede de andere officieren
haer aen syn boort hebben vervoegt / de seilen op de
mast brassende soo laten driwen / het 2 glas nae de
vroekost is onse L. Admir. weder aen boort gekoomen
met de "Vice Admir. Coenders en Scout bij nacht Brunsvelt / heeft aenstonts belast om alles bij te setten wat
goei konde doen en hebben den Coers geset S. t. W. / nae
middag: schaften van de Cock is onse Heer 1) aen Brunsvelt , daer nae (naar) Coenders gevaren om syn saecken
te verrichten , van waer hy met den Avont is weder
gekeert. Nae sonnen onderganek heb ick met onse Cap.
Luitenant Evert Ritskes uit te visschen geweest doch
weinig opgedaen door dien de wint hem wat begonde
te verheften, hebben den ganschen nacht met weinig te
vervorderen om de S. seseilt."

1) Namel. Luit.-Adm. Stellingwerf.
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»t West toe, ende soo voort na 't Noorden,
»met heel moy weder, ende worde tegen den
savont heel stilleties. Sette onse coerts Z. aen,
svan 't lant af: des voormiddaghs hadden wy
»de diepte van 15 vaem water ende zavons
»weder 28 faem binnent Sant. 1) De wint
»liep s avons nae 't Z. West, 's naghts seylde
»wy alle met het groot zeyl opgegijt, S.O.
sten Z. aen, al met moy weder; zette onse
»staghseyl ende cruysseyl daer by. Int twede
squartier isser een Seuws schuytie aen ons
sgeneraels boort gecoomen."
(Dinsdag).
»Den 9 dito, Smorgens heeft onse generael
»Opdam de rode vlagh laten wayen, om crijssraet te houden, ende wy zeylde alle met
scleyn seyl. Smiddaghs worde het heel stil
»soo dat wy alle met den anderen omdreven:
»de wint liep nae t West, voort nae 't N.
»West, en de zavons weder West, diep 19
»vaem, coerts Zuyden aan. Snaghts int eerste
squartier dreven wy alle in stilte, ende daer»nae sette wy onse beyde marseylen op, ende
»zeylde tot int laeste van 't tweede quartier,
setten wy onse fock daer by; de wint van
»d' West Z. Westen, diep 15 vaem."

1) Doggersbank.
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»Mercury."

»lovis."

»Den 31 de wint uit den W.S.W. met woy weder doch
weinig koelte seilden noch om de Suid. hebben in de
dagwacht het 1) geworpen / bevonden de gront"
(openlating) ,, omtrent de vroekost viel der een van Admirael Tromps volck buiten boort doch is met der haesl
van 't ander volck met de saloep gebergt. Voorts daer
nae heeft onse Lt. admirael hem vervoegt aen het scip
Steeden ende meer andere om op alles goede ordere te
stellen / eenige Glasen nae de vroegkost syn der drie,
duiwen op ons scip koomen vligen op ons groote Rae
waervan de 2 van dito rae sijii gegrepen en de derde
van de Compagnie.
Savonts de wint N.N,O. met weinige koelte / hebben
de seilen op de mast getrocken / soo is onse Heer weder
aen boort gekoomen."
»Den 1 Junij de wint s morgens JN.0. t. 0. met weinige
koelte / setten onse Coers S.W. t. W. aen / omtrent de
middag hebben eenige de bloet vlagge uitgestoken lot een
teiken datter vreemde scheepen (waren) waeroover al meerder
seil wierde bijgemaeckt / nae verlopen van 1 a 2 glasen
cregen verscheiden scheepen in 'l gesieht niet twyl'elende
oft was de Engelsehe vloot waer op alles is gereet gemaeckt / de saloop en boot uitgesel kisten en bulsaeken
uit de weeg genomen en hebben de coers om de noord
geset om de loeft" van haer te krijgen. Wierden doen
de Cust van Engelant gewaer / hebben alsdoen een nieuwe
prinse vlagge van de stenge laten wayen. omtrent hel
6 glas nae 't middag scaflen hebben weder gewent N.W.
t. W. aen om de loeff van haer te houden.
Hel 9 2) glas liet den Generael de saloep vlagge
wayen / soo is oock onse lieer L. Admirael met de saloep
heengeroeit/ nae wederkeeren liepen S.0. t. S. aen, do

1) (Peillood) ?
2) Dit cijfer meen ik althans uit het journael te moeten lezen.
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(Woensdag). »Den 10 dito. Smiddaghs liep de wint nae
»'t Noorden, met een cleyne coelte. Sette onse
»coerts Z.-West aen, diep 15 faem, ende za»vons de diepte van 18 à 19 vaem: snaghs
ssetten wy onze coerts Z.W. ten Z. aen met
»een snedige voortgangh, smorgens haddo wy
»de diepte van 24 vaem."

(Donderdag). »Den 11 dito. Smorgens broghte wy onse
»ledige waterleggers aen ons victualy schip
»de Vergulden Hant, ende op de middagh
»cregen wy de Engelse vloot te lywaert van
»ons int gesight, maer lietent boven haer
»leggen; sagen mede het lant van 01 versnes :
»de wint van de Woord Oosten. Zavons zette
»de Engelse vloot ten ancker, ende wy lagen
»het Z.waert over, bij de wint.
Snaglits
»seylde wy alle soo voort tot het tweede
aquartier wt was: als doen wenden wy 't weder
»om de Noordt, ende begon heel stil te worden:
»de wint liep heel nae 't Z.Oost toe. Als
«doen sagen wy de Engelse weder in de
»lijwaert van ons, int Westen."

Wumkes.nl

484

EENIGE BLADZIJDEN UIT

(Journael Stellingwerjf).
wint O. t. N. / legens den Avont heeft Capt. Stuwesant
syn bagasie aen ons oovergeset met vier van syn mamatroosen door ordere van onse Heer. die syn Capit,
daerom derwaerts heeft gesonden."
»Veneris." »Den 2 dato s morgens de wint uit den O.N.0. met stilte.
in t 5 glas in de hondewacht smeten 't doen oover staeg
met de gansce vloot om de noord / Sagen des viants
Scepen voor uit in de lij / vermits de stilte konden daer
niet benaderen, het derde glas in de hondewacht liepen
met de gaiische vloot voor de wint en den coers geset
W. t. S. noch al stilte met lieflyck weder / weinig nae
het middag schaffen heeft den Generael doort uilsteken
van een Roode vlagge van de Cruis stenge en een canonsscoot den Crygraet bij hem verdagvaerd , hebben onse
poorten altemael geopent / 's avonts is mede den Brander
van Capt. Stuwesant genaemt Brandaris door 't vermoeden
dat het met een Pistool gekoomen is / den Lt. alsmede
de Hoogboots(man). verbrant. 't welcke seer miserabel
was om te sien doch ons meest moeyde dal het in de
oogen van den viant is geweest."

Vorder loopt dit journael niet.
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(Vrijdag).

»Den 42 dito. Omtrent de clock 7 urensmor»gens. halsde wy weder om, ende setten reght
»na haer toe, omtrent Z. Oter Son; 4) dan
»was stilties: ende effen daer na stacken wy
«weder by door de stilte, lagen doen omtrent
»een paer mijl boven den anderen te drijven.
»Tegen den avont is door ongeluek van 't
»afschieten van een pastool, een van ons bran»ders in brant geraeckt. Âlsoo er een vatie
»cruyt in de cayuyt stont is de vlam daer in
»geraeckt, ende soo 't eenemael verbrant.
»Daer was capiteyn op Hendrick Stuyfsant, 2)
»het is door de luytenant geschyet, alsoo hy
»in de cayuyt stont te schieten. Alsoo de
»capiteyn na den admiraels boorts was om sijn
svictualy te bergen, nauw ter halver wegh
»sijnde siet hy sijn schip soo deerlijck in de
»brant staen. Daer is gebleven dito luytenant
»ende de bootsman; de stuerman, ende nogh
»een vant volck, sprongen buyten boort, ende
de een is met de slagh buyten boort gesmeten,
»dan sijn geburgen. Tegen 't ondergaen van
»de zon setten wy onse focken daer by, ende

1) Dus in den voormiddag.
2) Wellicht dezelfde als voorkomt op het Stemcohier van 1698.
Oldetrijne, no. 45. In het Doopb. der Herv. te Sneek vindt men op
11 Maart 1655 oene Aechtien Hendrycks Stuefsandt, geh, met . . .
Reiners Wolfsma. Zie ook Stb, v. d. Fr. Adel.
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2>alsoo Oost aen gegaen, de wint was van de
szuydelijcke hant: de Engelse lagen in 't
«Noordwest van ons te drijven: quamen mal»cander omtrent een mijl bij na, dogh stil.
»8naghts 1) liep de wint nae ' t Z . West, ende
»smorgens, met het lamiere van den dagh,
«sagen wy haer weder 2) te loefwaert achter
»wt van ons,"
(Zaterdag). »Den 13 dito. Heel vroegh wendent wy 't
»weder tegen haer aen, Westwaert over, maer
»eonde haer niet beseyîen, ende sij dorsten
»niet wel op ons afloopen . . . . " •
Dit laatste valt te betwijfelen; immers het sluit evenmin
met de in Tierck Hiddes' (vermoedelijk eigenhandigen) brief 3)
voorkomende woorden Dende den vyandt deed syn best om
bij ons te komen", als met het verhaal van mr. de Jonge
(II, 11), waar deze zegt, dat de Britsche vloot, den loef
bekomen hebbende, zich daarvan terstond bediende, en
alle krachten inspande om onze zeemacht te bereiken. En
toch is dit punt niet zonder belang met het oog op de gegrondheid van het verwijt, dat er v. Wassenaer van werd
gemaakt, dat de Nederlandsclie vloot »onaangezien hare
vijanden de loef hadden en gedurig hielden," 4) toch op
1) Ook mr. de Jonge II, p. 11, stelt de windsverandering in den
nacht van Vrijdag op Zaterdag. De Eng. secretaris Coventry zegt echter dat 's Vrijdags morgens de wind reeds door 't zuiden draaiende was ,
doch dit punt schijnt van minder belang, daar het tooh, ook volgens
het Journael (bij v. Aitzema V, 382), dien rtag zoo stil was, dat men
elkaar niet kon naderen; „het luchjen uyt den Z. Westen maer voortierden heel weynig."
2) Hier behoort blijkbaar een komma te staan.
3) Hierna op te nemen.
4) Zie het leven van C. Tromp, p. 251,
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Prins Roberts Eskader aanzeilde. Wel is waar staat ook
bij mr. de Jonge vast, dat v, Wassenaer het teeken tot den
aanval gaf, en dit is ook zeer goed overeen te brengen met
hetgeen die schrijver er, omtrent het opzeilen der Engelschen, aan laat voorafgaan, maar, is dit laatste boven
twijfel, dan blijft het de vraag in hoever, juist door dat
opzeiîen der Engelschen, het v. Wassenaer niet onmogelijk
was den strijd nog te ontwijken en hij juist daardoor niet
genoodzaakt werd om ook op te zeilen en zelfs om het
teeken ten aanval te geven. De door mr. de Jonge aangehaalde woorden uit Tierck Hiddes1 hierna op te nemen
brief: y>Doen hadden zij de wint van ons, doen leijden wij
tegens hoer aan", bewijzen in dat opzicht niet alles, men
kan er evenzeer uit lezen: waarom niet eerder aangevallen :
'waarom daarmede gewacht tot we den loef verloren hadden ?
eene absolute afkeuring van den aanval op het tijdstip
waarop hij geschiedde, nu het voordeel van den loef toch
eenmaal verloren was, volgt er nog niet noodwendig uit.
Hoe dit echter zij, genoeg dat de strijd, des Zaterdags
morgens te 3 uur, op 10 à 11 mijlen van het Noordvoorîand, 1) ontbrandde.
Het Journael van »de Steden" vervolgt nu aldus:
, . ., »al onse meeste scheepen conde niet toeschieten,
»onse admirael ende wy waeren . . . . . . 2). Cregen als
1) Volgens het relaes van den Engelschman W. v. Coventry (bij
¥. Aitzetna) was de vijand toen ongeveer 14 mijlen ten Z.O. t. Z. van
Lowestoft.
2) In het Hs. is hier een woord uitgelaten. Omstreeks dit tijdstip
moet het geweest zijn, dat v. Wassenaer, Cortenaer, Jan Evertsen,
Stellingwerf en Bastiaen Centen, benevens eenige andere capiteynen
(zie Lamb. v. d. Bosch, Leeven en Daden der Doorlughtighe Zeehelden s
p. 587) zich recht door het Eskader van Prins Robert heen sloegen.
Onder deze „eenige andere capiteynen" moet Tierck Hiddes ook behoord
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»doen een waekre Sarsie van het Esquader van de Schotse
»vlagn, soo dat wy als doen onse meeste spillinghs van
»ons volek haddde. 1) Ben Engels vergat 2) quam ons in
»ly an boort, soo dight, dat wy hem raeckte ofte niet;
»gaven hem ons heele laegh in de ly, soodat wy daer niet
smeer als een man boven sagen. Sy schooien niet een
«schoot weder om: als doen hebben wy 't weder gewendt,
somtrent Zuyd Oost aen."
Een omstandig verhaal van den slag kan hier overbodig
worden geacht, maar gaat men de verschillende geschiedschrijvers na, dan blijkt, dat er reeds van den beginne af,
in de rangschikking onzer Eskaders, wanorde heerschte, die
nog aanmerkelijk toenam door het te veel vooruitloopen
van sommige en het achterblijven van andere minder goed
bezeilde schepen. 3) 't Grevolg hiervan was, dat de Eskaders
in en door elkaar liepen en het meerendeel der schepen
zoo opeengedrongen werd, dat zij zich niet konden roeren.
Intusschen ware er nog veel goed te maken geweest, indien
niet onderscheidene capiteynen 4) zich flauwhartig aan het
gevecht hadden onttrokken t>doende alsof 't hun niet aenhebben, daar hij, volgens zijn hierna op te nemen brief, zich aldoor
dicht achter Stellingwerf heeft gehouden.
1) Het meeste volk verspeelden.
2) Namel. het fregat „the Charity" (Holl. Merc., p. 72). Dit schip
werd later door den N. Holl. capiteyn Jan de Haen met weinig moeitu
genomen: daar, (zegt Lamb. v. d. Bosch, p. 587), C. Tromp, Tierck
Hiddes en capt. Swart het reeds geducht hadden toegetakeld.
3) Wellicht slaat hierop de straks in 't joumael voorkomende duistere zin: „maer alsoo dat ons schepen voor uœt begonnen te licht" enz.
4) Onder wie: W. Codde v. d. Burgh, capt. op 't O.-I. schip „Ylst."
In zijne sententie komt o. a. voor : „dat hij, ook geduyrende de voorsz.
„Battalie noijt en is gheweest onder sijn Esquadre, ende dat hij gheen
„dooden heeft noch ecnighe ghequetstcn, ook gheen schooten onder
„water die doorgaen" enz. Deze en de sententiën tegen andere capiteynen,
zoomede tegen Cortenaer's stuurman Ate Intes Stinstra (of Strinstra)
zijn te vinden bij v, Aitzema V, p. 460 v.v.
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ging." Anderen daarentegen, onder wie men van de Friesche
Admt. mag noemen: V.-Adml. Coenders en de capiteynen
de Boer en Vyselaer, zoomede de commandeurs Barend'
Iliddes de Vries en Joost Michielsz 1) blijven evenals Tierck
Hiddes, met verscheidene Hollandsche en Zeeuwsche capiteynen , den vijand moedig het hoofd bieden, doch de eene
ramp volgt op de andere. Eerst sneuvelt de zoo verdienstelijke Lt.-Adml. Cortenaer, 's middags te 1 uur breekt
de Graaf v. Sandwich in de Nederl. linie en scheurt die
van een, eene manoevre die, volgens Tierck Hiddes, even
te voren, door de onzen, met voordeel had kunnen zijn uitgevoerd. Ongeveer twee uur daarna, vliegt de Opperbevelhebber van Wassenaer, met zijn schip, in de lucht en
's namiddags 4- à 5 uur, wordt de Friesche Admirael Aucke
Andriesz Stellingwerff, die den geheelen dag met leeuwenmoed had gestreden, 2) door een 25 ponder getroffen. 3)
De wanorde neemt hand over hand toe.
1) Zie mr. de Jonge II, p. 17, '2'à en brief van Booth dd. 8 Juin
'65, (O.-St.) postscriptum.
2) „Sich ter doót toe heertijck gequeten", zegt Booth in zijn brief
van 8 Juni.
3) Uit den brief van Booth dd. 10 Juni '65 (die, naar het postcriptum „doordien so na de vergadering moet" te oordeelen, blijkbaar
uit Harlingen is geschreven), schijnt te volgen dat Stellingwerff aldaar
is begraven. Daarin toch wordt gezegd :
„op gisteren is het l-ijck van den Lt. Adml. Stellingwerf, met grote
„magnificentie ende ongelooffelijcke toeloop van de omliggende steden en.de
„plaatsen ter aerden gebracht .• Hij wort seer beklaagt doordien syn per.,soon het vaderlant noch merckelijvke diensten sonde konnen gedaew. heb,,ben, maer het is de wil des Heeren geweest' enz.
Timareten, Collectio Monument: Torn I, Amstel. 1(>84. p. 410,
bericht, dat hij in de Groote kerk te Harlingen, een wapenbord heeft
gezien met het opschrift: ^Augustus Stellingwerf,
Luytenant Admirael van Vrieslandt,
Obpt 3 Juny
Ao 1665", doch dat zijne nasporingen

32
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Vele onzer schepen, 't zij door misverstand, veroorzaakt
door het wegzeilen van Cortenaer's schip met de Âdmiraelsvlag in top en gevolgd door ettelijke andere schepen, 't zij
uit lafhartigheid, zetten het op de vlucht; anderen daarentegen , w.o. ook Tierck Hiddes en Coenders, houden moedig
stand doch worden, willen zij de vluchtenden niet in 's vijands handen laten vallen, eindelijk genoodzaakt om ook af
te houden.
Zoodra de terugtocht algemeen wordt, gaan onze opperhoofden met verscheidene kloeke capiteynen, de achterhoede
vormen om de vluchtenden aldus, tegen den opdringenden
vijand, te beschermen.
Onder het opperbevel van den Luit.-Adml. Johan Evertsz,
die, op de tijding van Cortenaer's dood, de Admiraelsvlag
had opgestoken, spannen zij nog alle krachten in om de
vluchtenden tot staan te brengen en ten minste een eervollen aftocht te bevechten, doch deze luisteren niet meer
naar seinen, zelfs niet naar schoten met scherp.
Intusschen dringt de vijand tusschen de onzen in, waardoor de opperhoofden worden gedwongen zich nu hier, dan
daar te begeven om de geheele vernietiging van 's Lands
vloot te voorkomen.
in die kerk verder niets aan het licht brachten wat aan den Adml.
herinnerde. Thans is ook zelfs dat wapenbord verdwenen.
Gelijk hiervoor reeds met een enkel woord is aangestipt, besloten
de Staten van Vrieslant den 20 Febr. 1G69 , op een request van Jancke
Andriesdr. Stellingwerf om haar rter gedachtenisse van haer overledenen
„broeder .. mitsgaders tot stuyr van desselffs begraffenisse een raisonna„belen penning toe te staen" .• de requestrante „ter contemplatie van de
„goede feyten ende daden, bij welgemelte Lieutenant Admiraal ten dienste
„ende reputatie van den Staet loffelyck tot ter doot toe betuycht ende be-

„wesen", te verwijzen naar 't Admiraliteyts Collegie te Harlingen „met
„gansch serieuse recommandatie omme op desselfs meermalen geremmstreert
„versoeck favorabel te disponeren ende daeromtrent soo de merite van den
„overledenen als (de) eere van den lande te betrachten". (Resolutieboek).
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Doch daardoor geraken zij ook van elkaar, zoodat de
een niets meer van den ander verneemt en ieder op zich
zelf en naar omstandigheden moet handelen. 1)
Ook Cornelis Tromp steekt de Admiraelsvlag op, »en" ,
zegt zeker Nederlandts Journael, 2) s>door ordre van twee
vAdmiraels Cornelis 3) Evertsz en Tromp'1 wordt nu de
koers N.O. t. O. bepaald.
Johan Evertsz 4) zet, tegen het vallen van den nacht, een
vuur op en zeilt, doch door slechts 10 schepen gevolgd,
naar de Maas, de door H.H. Mo. aangewezen verzamelplaats.
Tierck Hiddes behoort tot hen die zich, ter bescherming
der vluchtenden, het langst aan 's vijands geweld blootstellen e n , onder Cornelis Tromp,

y>met goede soldaet- en zee-

manschap", al vechtende, tegen het geheele gros der Engelsche
vloot, koers zetten naar Texel.
's Nachts loopen zij, zonder vuren op 5) en alles bij wat
goed kan doen, in verspreide N.O. richting, 6) voor den
vijand heen en bij het aanbreken van den dag, na dezen
kommervollen nacht, begint het sehutgevaart op nieuw.
Met Egmond en Kamperduin aan stuurboord vooruit, zetten
de onzen het nu recht op den wal toe, terwijl de vijand
zich meest aan stuurboord van hen, binnenschoots bevindt,
zijn best doende om verschillende Hollandsche schepen weg
te nemen, wat onze capiteynen meermalen doet bijsteken
1) Mr. de Jonge dl. II.
2) Bij L. v. d. Bosch „Leeven en Daden" enz., p. 590.
3) Lees: Johan.
4) Ook Tierck Hiddes onderteekende met verschillende hoofdofficieren en eenige andere capiteynen, ter weerlegging der aan dezen
vlootvoogd gedane aantijgingen, eene verklaring ten gunste van diens
gedrag op dezen zeetocht. (Zie verhand. v. onuitg. stukk. van Jonkhr.
mr. J. C. de Jonge).
5) Nederl. Journael hij L. v. d. Bosch.
6) Journael van Tierck Hiddes; zie even verder.
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om hem dit te beletten. 1) Dit jagen en woelen langs de
Hollandsche kust duurt tot 's namiddags 1 uur: »wanneer",
zegt het evenbedoeld Nederlandts Journael, »sij ons vergieten en wij nae 't gat liepen, bijleijden en een Loots
»aen boord kregen."
Van welk schip dit journael afkomstig i s , blijkt niet,
maar wanneer men in aanmerking neemt dat, evenals in
het journael van Tierck Hiddes, ook in dat van dit schip,
wordt gezegd vsoodat wy d' achterste . . . waren", toen de
aftocht begon en men verder de daarin voorkomende zinsnede: T>Den Admirael
y>Texel ons op
de vermelding

van de Blaeuwe

Stuurboordszij"
in

Tierck

y>wy weder liet Esquader

Vlagh was tot voor

in verband beschouwt met

Hiddes'

journael: i>Doen hebben

van de blauwe Schotse Vlagh weder

y>te loevaert van ons gecregen"

en even later: » Wy schooien

»de blauwe vlagh sijn voormarserae

. . . .

neder",

1) dan

volgt daaruit, dat Tierck Hiddes zich, gedurende den terugtocht , langer of korter, in de nabijheid van dit schip moet
hebben bevonden.
Het grootste gedeelte der vloot geraakte dus in Texél
binnen, doch niet dan nadat het, tengevolge der eb, nog
eenige gevaarvolle uren, voorgaats had moeten doorbrengen.
Zestien of zeventien 2) andere schepen vonden eene
schuilplaats in het Vlie.
Van liet sneuvelen van Cortenaer af, zijn wij het journael van Tierck Hiddes even vooruit geloopen, 't welk weer
aansluitende, aldus vervolgt:
sAlsdoen raeckte onse admirael daer alle met de groote
1) V. d. Bosch en mr. de Jonge II, p. 24.
2) Journael v. T. H.; zie even verder.
3) Volgens den Commiss. in 't Vlie, Jacoh Agges, waren 't 17 of
18 (v. Aitzema, p. 448).
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stopschepen daerin: ende ons generael Opdam is gespron»gen, Doen hebben wy weder het Esquader van de blauwe
»Schotse vlagh weder te loevaert van ons gecregen, maer
»alsoo dat ons schepen voor wt begonnen te licht, 1)
sraecke wy allesekens achter wt, soodat wy de achterste
»waren". 2)
»Doen vervolghde sy ons soo hart met schieten dat het
«niet te zeggen was: onse scheepen 3) liepen voor wt aleer
»wy 't wisten dat se liepen, Wij schooten de blauwe
»vlagh sijn voormarserae an sticken, ende van boven neder:
»doen deysde hy weder, ende enige van ons scheepen
»raeckte ons, die oock meest in de clem geraeekt. 4) Des
»avons sijnder veel scheepen in de brandt geraeekt, maer
»niet wetende wie. Snaghts liepen wy al ons best voor
»haer heenen, den een N.N.Oost, ende de ander N.Oost,
»de ander O.N.Oost: soodat wy 's morgens fard van de
»ander waren, ende zijn omtrent met ons vijftigh scheepen
»van oorlogh in Texel gejaeght".
Onder dezen behoorde ook het Admiraelschip van Stellingwerff, de DZevenwolden" , dat, volgens mr. de Jonge,
na het sneuvelen van den Admirael, den moed niet had
opgegeven. 5) Na in Texel te zijn binnengevallen, begon
1) Zie p. 488, noot 3.
2) Uit dezen en den volgenden zin blijkt weer, dat Tierck Hiddes
tct de allcrlaatsten behoorde, die in den wanhopigen strijd stand
hielden en dat hij zelfs niet aan terugtrekken dacht vóór dat hij, ter
bescherming der vluchtenden, daartoe werd genoodzaakt.
3) Namel. diegene welke op de vlucht geslagen waren.
4) Deze zin is niet duidelijk. De bedoeling schijnt, of dat er
eenige van onze schepen in elkaar verward waren, of wel dat zij elkander met hun gesehut raakten.
5) Wel schrijft Bootli in zijn brief dd. 8 Juni 1665: „doch sy'n
„caprt. daerna" (nl. na 't sneuvelen van Stellingwerf) „maer eens ge„chargeert tegen d' Engn", maar men verlieze daarbij niet uit het oog,
dat, toen die brief werd geschreven, het onderzoek naar de gedragin-
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zich echter op dit schip eenige oproerigheid onder de bemanning te openbaren, waarop de Gecommitt. v. H.H. Mo.
er zich aan boord begaven , met dit gevolg dat »de gemoedesren aldaer volkomentlijck in » ruste" (werden) »gebracht." 1)
De »Oostergo" had 7 schoten onder water en geraakte
met moeite binnengaats, terwijl ook de Capiteynen Vyselaer
en van Oostrum, wier schepen, evenals die van Tierck- en
Barend Hiddes, zeer doomageld waren, 2) zich manlijk
hebben gekweten.
De Vice-Admirael Coenders en de Commandeur Joost
Michielsz werden aanvankelijk vermist, doch vielen later in
Texel binnen. 3) De laatste die zich, zoowel bij de eerste
charge als later, steeds in het heetst van 't gedrang had
bevonden, telde 11 dooden en 39 gekwetsten, terwijl de
commandeur Barend Hiddes de Vries, die zich, bij de eerste
charge, steeds dicht aan den vijand had gehouden, zoovele
grondschoten had gekregen, dat het instroomend water al zijn
kruit, op slechts enkele der bovenste vaatjes na, onbruikbaar had gemaakt en hij niet dan met de grootste inspanning , het schip boven water kon houden en binnen 't Vlie
brengen. 4)
gen der verschillende bevelhebbers nog niet had plaats gehad, terwijl
daarentegen mr. de Jonge o. a. het handschrift raadpleegde van: „Re„gister ofte Minuten van de Informatiën ten laste van de Capiteynen
„ende Officieren, wandevoiren jegens de Engelschen gepleeght heb„bende, gerecouvreert in Junio ende Julio 1665", grootendeels geschreven door den Raadpensionaris de Witt en berustende op 's Rijks archief.
1) v. Aitzema V, p. 450.
2) Zie brief van Booth dd. 8 Juni '65 (O. S.)
Wat v. Oostrum betreft, sluit hiermede niet het bericht in den Holl.
Merc. p. 69, volgens 't welk hij , vóór den slag, tengevolge van stormweer , masteloos in Texel zou zijn binnengevallen. Dat hij zijne groote
mast verloren had, bleek reeds uit het journael van Tierck Hiddes.
3) Zie brieven van Booth dd. 8 en 10 Juni (O. S.)
4) Brief van Gedep. v. H.H. Mo. dd. 1 Juli 1665, uit Nieuwediep
geschreven, waarvan copie ter Prov. Bibl,
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Erger nog was het met de y>Fri$ia" gesteld. De heer
Booth , in zijn brief van 8 Juni (O. St.), zegt van dit schip:
vBeyma met 3 andere 's lands schepen 1) in malcanderen
» verwerd door een brander aen brand geraeckt, ende alle
steffens gesprongen ende van hem maer seven mannen
»gesalwert"; doch dit bericht was geschreven onder den
indruk der eerste losse geruchten, die den uitslag van den
strijd nog ongelukkiger voorstelden, dan zij werkelijk reeds
was. Immers de y>Lyste van 's Landts oorlogschepen jegeny>woordig leggende in de Wielingen", 2) door H.H. Mo.
Gedeputeerden, den 20 Juni 1665, uit Middelburg naar
den Haag, opgezonden, meldt omtrent de »Frisia" dat »de
»capiteyn met omtrent hondert man, overboord sprong,
«blijvende in het schip sooals daermede overgekomen sijn
»65 man." En wat de overboord gesprongen manschappen
betreft, deze zijn door de Engelschen geborgen, daar hun
zooeven opgegeven getal vrijwel sluit met het relaes van
den Engelschen Secretaris Coventry, waarin behalve capiteyn Beyma 3) en de luitenant Cornelis Ramson, 95 man
van het scheepsvolk, onder de in Engeland opgebrachte
gevangenen, voorkomen.
De DFrisia" zelf bleef dus behouden en werd, luidens
een brief van den Pensionaris van Zeeland, aldaar door
Zeeuwsche oorlogschepen, masteloos, binnengesleept. 4)
't Schip bleef te Vlissingen om te repareeren, en wij vinden
1) NI. de „Coeverden", „Prins Maurits" en „Stadt Utrecht' (mr. de
Jonge II, p. 22 en v. Aitzema V, p. 380);
2) Te vinden bij v. Aitzema.
3) In 't relaes genoemd: „Wolfy Beem". Ook de naam van den
luitenant is wellicht onjuist weer gegeven; waarschijnlijk wordt er
„Rantzoio" meê bedoeld.
4) Volgens dezen brief, te vinden bij v. Aitzema, was het schip:
„albereyts in de Battalie in den brandt, gesteecken doch wederom vytge„bluscht."
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daaromtrent, zoomede over de daar aan boord ontstane
muiterij, bij van Aitzema V, p. 453, het volgende vermeld :
«Aen het schip i>Frisiae" . . . o n wierdt niet meer als
smatelyck gearbeydt, alsoo de Timmerlieden aen de andere
«schepen daer meer haest by was 1) moesten te werck
«gehouden werden, men liad evenwel aan Sr. Abraham
«Bisschop, die to Vlissingen als Equipagiemeester van het
»Noorderquartier residerende", (was) »en totdat yemand
.wan de gemelte Admiraliteyt 2) overquam, last hadde"
(lees: gegeven) sdaernae to sien" (en) salie mogelycke haest
»daer mede te maecken, het Eondliout was bij hem bestelt
»voor 130 pont Vlaems ende wiert vast op 't Land gearsbeydt, het volck daerop was van vreemt humeur, schijsnende dat den harden slagh van het kruyt wonderlijcke
»operatien in haer herssenen gedaen hadde, seggende nu
sden inhoud van de attestatie, gepasseert op den 18 deses
»voor den Notaris Jan Tobiasz tot Vlissingen ten vorsoecke
»van Tjeerd Haskers Jongebrem , gewesen Constapel op het
»voorsz. schip, sooveel het ghepasseerde in het generael
saengingh, wel waer te wesen, maer dat den voornoemden
»Tjeerd Maskers het minste daertoe gedaen hadde."
De reden dezer muiterij was, blijkens een brief, dd. 30
Juni 1665 3) van H.ïï. Ho. Gedeputeerden, die zich aan
boord hadden begeven om de rust te herstellen, dat het
volk, 't welk liet schip, na den brand, weer bezet had,
zich in 't hoofd had gehaald, dat het schip nu, als prijs,
aan hen toekwam.
De Gedeputeerden begonnen met den grootsten belhamel
1) Zeker juist omdat zij minder beschadigd waren en daardoor
eurder konden worden hersteld om weer zee te kiezen.
2) „Gemelt" is: die van Stad en Lande, doch bedoeld die te Hartingen.
3) Zie copie ter Prov. Bibl.
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te vatten, waarna het hun gelukte de overigen weer tot
hun plicht te brengen.
In dienzelfden brief is ook nog sprake van de opeisching
van een kanon, dat bij de ramp uit het Amsterdamsen
schip de » Coeverden" in de » Frisia" zou zijn overgesprongen.
Hoewel dus volgens v. Aitzema sniet meer als matelyok" aan de »Frisia" werd gearbeid, pleit het toch wel
voor de voortvarendheid der vaderen, dat dit schip,
reeds in 't begin van Augustus, weer gereed was. Den 5n
dier maand, werd nl. bij een Ordre, die nog in H.S. bij
het Friesch Genootschap berust, aan Tierck Hiddes (toen
Admirael) last gegeven om ten spoedigste een galjoot naar
de Wielingen te zenden, ten einde de »Frisia', van daar
naar den Helder, te geleiden , de zee te verkennen en het
schip bij alle gelegenheden hulp en adsistentie te verleenen.
Daar capiteyn Beyma zeker nog in krijgsgevangenschap
was, werd het schip nu onder bevel gesteld van den Harlinger Commandeur Jan Pietersz Vinckelbos. Eerst in Juni
1666 , vinden wij capiteyn Beyma terug, als bevelhebber
op de y> Westergo" , een Hoeker schip, een der kapitaalste 1)
van de Harlinger Admiraliteyt, 't welk hem zeker niet zou
zijn toevertrouwd, indien op zijne plichtsbetrachting in den
laatsten slag ook slechts de minste aanmerking te maken
ware geweest.
Bij zoovele gunstige berichten omtrent het gedrag der
Priesche bevelhebbers, in dezen zeeslag, maakt het een
onaangenamen indruk wanneer men , in den aangehaalden
brief van Booth dd. 8 Juni, leest: »Bruynsvelt Schout-bij»nacht vermits Wandebuoir nevens andere captns. ter judi»cature gesteld in Texel", een feit, dat wel is waar be1) v. Aitzema V, p. 500.
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vestigd wordt door Swinnas 1), doch met de alles afdoende
bijvoeging , dat ook hij (Bruynsvelt) vgeoordeelt wierd met
»een mannelijke dapperheid den vijand onder d' oogen gezien
y>te hebben." Rechtvaardigt deze uitspraak hem dus reeds
ten volle, het enkel feit, dat hij toch ter verantwoording
werd geroepen, kan ook overigens geene schaduw op zijn
gedrag werpen. Immers de dagen der slappe tucht van
den In Engelschen oorlog waren voorbij en het staat vast,
dat de thans aanhangige zaken met eene gestrengheid
werden behandeld, waarvan nog slechts éón voorbeeld hier
te lande bestond. 2)
Doch er is nog eene bijzondere omstandigheid, die elke
ongunstige beteekenis, welke men, aan het enkel feit dier
oproeping zou willen hechten, uitsluit. De, gedurende den
slag, geheerscht hebbende wanorde had het nl. onmogelijk
gemaakt de aan plichtsverzaking schuldige capiteynen reeds
dadelijk alle aan te wijzen; deze moesten later worden
nagespoord en de zekerste weg om daartoe te geraken was
om den kring der ter verantwoording geroepenen zoo ruim
mogelijk te nemen en daarin zelfs mannen te betrekken
als C. Tromp, C. Evertsz, Coenders, de Liefde , Banckerts,
van der Hulst, Marrevelt, de Haen e. a.; mannen, wier
dapperheid en moed boven alle verdenking stonden en die
dan ook allen, met dezelfde loffelijke uitspraak als Brunsveldt, reeds spoedig weer werden ontslagen, terwijl de
meesten der hier genoemden, en onder hen ook Coenders
en Brunsveldt, zelfs zitting kregen in den scheepskrijgsraad,
die over de plichtverzaking van anderen had te oordeelen. 3)
1) l e deel, pag. 10 der Verm. verbet. Engelse, Nederl. Munsterse
krackeelen. Amst. bij Jacob Vcnckel: 1666. Mr. de Jonge roemt
dezen schrijver, als doorgaans goed ingelicht.
2} Vgl. mr. de Jonge II, p. 35.
3) v, Aitzema V, p. 450.
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De matrozen kregen verlof om, bij kwartieren, 8 dagen
aan wal te gaan, mits, van elk quartier, eene «pertinente
lijst" werd opgemaakt van de steden en plaatsen, alsmede
van de straten en stegen, waar ze woonden. 1)
Zoo had dan Prieslands Smaldeel den vuurdoop ontvangen
en glansrijk doorstaan. Met alleen dat geen enkel zijner
schepen in 's vijands handen gevallen of verloren was gegaan 2) zoodat wij ze, twee maanden later, allen, onder
hun nieuwen Luitenant-Admirael, bij 'sLands vloot terug
vinden, maar wat meer zegt, al de capiteynen hadden,
in tegenstelling van zoovele anderen en in weerwil der
ongunstigste omstandigheden, hunne moeielijke taak met
eere vervuld, de meesten hunner hadden daarin zelfs bijzonder uitgeblonken.
Het aan daartoe bevoegden overlatende in eene waardeering te treden der verschillende oorzaken, 3) die tot den
ongelukkigen uitslag van dezen zeetocht hebben geleid, zij
het genoeg te vermelden, dat deze hoofdzakelijk werden
gezocht in de verdeeling onzer zeemacht in te veel smaldeelen en de veelvuldigheid dientengevolge van Opperhoofden,
die zich, bij het begin van het gevecht, bovendien niet
elk aan het hoofd van zijn smaldeel, maar meest allen
op een punt bevonden, 4) 't geen weer ten gevolge had
dat de samenstelling en rangschikking der eskaders niet
naar behooren geschiedde en misschien ook wel, 't zij door
1) v. Aitzema V, p. 450 en Ordres en Zeijnboek van Brunsveldt.
2) De overige eollegiën en de O.-I. Cie verloren samen 17 hunner
beste schepen, of, volgens Swinnas, 16 schepen en een jacht.
3) Er waren ook die het alleen aan onze mindere sterkte toeschreven ,. zeggende: „Godt helpt in 't gemeen den sterckste en wil niet
„altyd mirakelen doen."
4) Dit wordt getuigd in de door de capiteynen aan de Gedeput.
van H.H. Mo. afgelegde, nog op 's Rijks archief berustende, verklaring (zie mr. de Jonge) en voorts bevestigd door Swinnas.
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de windsverandering, 't zij door het onverwachte bevel tot
den aanval, niet meer naar behooren kon geschieden.
Hiermede was het begin der verwarring geboren die, gelijk
hier voor reeds werd aangestipt, nog toenam door het te
veel vooraitzeilen van sommige en het daardoor achterblijven
van andere schepen, waardoor de Eskaders, voor zoover
het dezen al gelukt was zich nog naar de vastgestelde
lijsten te formeren, in en door elkaar liepen. Verder het
niet houden van den gebruikelijken krijgsraad vóór den
aanvang van het gevecht, de niet tijdige aanval, het sneuvelen van Cortenaer, het opspringen van van Wassenaer en
het daarna , met de Admiraelsvlag in top, wegloopcn van
Cortenaers schip , waarin sommige capiteynen , die van Wassenaer hadden zien springen zonder met den dood van
Cortenaer bekend te zijn, het bevel tot den terugtocht
meenden te moeten zien 1) en eindelijk de ellendige lafhartigheid van verscheidene capiteynen, onder wie er waren
die, in 't felst van den strijd, hun geschut ongebruikt hadden gelaten en, na het eindigen van 't gevecht, de proppen
nog op de stukken hadden. 2) Dit alles to zamen wordt als
zoovele oorzaken onzer nederlaag opgegeven, doch. de lezing
van den brief, den 4 Maart 1666 , door den Raadpensionaris
J. de Witt, aan. den Nederlandschen gezant bij het Fransche
hof, van Beuningen, geschreven, 3) zoomede van den hier
na volgenden brief van Tierck Hiddes, aan de Admiraliteyt
1) De Holl. Mercurius acht dit de causa movens van de ramp,
2) O. a. de schepen der O.-I. Cie „Batavia1' en „Sphaera Mundi"
(mr. de Jonge II, p. 18). Hare beide onder Stellingwerf's Eskader
bescheiden bodems nde Mars" en 't „Jacht de Ruiter", komen ook
onder de in Engeland opgebrachte schepen voor (zie relaes v. Ooventry). Behoudens loffelijke uitzonderingen, viel op de vuurvastheid der
capiteynen van de E Compagnie, niet altijd te roemen.
3) Zie bij mr. de Jonge II, p. 27.
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te Harlingen,. 1) doet <îe vraag rijzen, of hier niet aan eene
dieper liggende oorzaak, waarvan de opgegevene slechts
uitvloeisels waren, moet wo.-den gedacht.
Bevat Tierck Iliddes' hiervorenstaand journael, uit den
aard der zaak, niet anders als eene zoo objectief mogelijke
vermelding van feiten, terwijl het reeds eindigt, vóórdat hij
de ramp in zijn geheel kon overzien, in den brief aan zijne
Admiraliteyt, die een meer particulier karakter draagt, treedt
hij daarentegen in eene beoordeeling over het gevoerd beleid
en legt zonder omwegen den vinger op de wondeplek, die,
naar zijn inzicht, het bestuur van 's Lands vloot aankleefde.
De rapporten van den Luitenant-Admirael J. Evertsz en
den Vice-Admirael C. Tromp 2) bewaren, als meer officieële stukken , waarin eene critiek van het opperste beleid
niet op hare plaats zou zijn, daarover natuurlijk het stilzwijgen , doch de Witt, in zijn aangehaalden brief, hoewel
van Wassenaer als een moedig en ijverig krijgsman roemende ,
schrijft ook aan diens mindere bedrevenheid in zeezaken en
aan zijn gebrek aan ondervinding, de voorname oorzaak
der in de vloot geheerscht hebbende verwarring en der
daarop gevolgde nederlaag toe.
Hoogst belangrijk noemt dan ook mr. de Jonge, die er
meermalen uit aanhaalt, Tierck Hiddes' brief, als zijnde van:
»een kundig ooggetuige en een dapper en geoefend »zeeman."
Die brief, gedateerd uit Texel, 16 Juni 1665, luidt
aldus :
»Ick hebbe mijn schipper ende een van mijn Barbiers
»met de gequetsten opgezonden, om Rapport te doen aen
shaer Ed. Mog. van onse slecht ellendige verwaerloosde
»tocht. De Schout bij Nacht Bruynsvelt heeft gezeijt tegens
1) Bij v. Aitzema V, p. 448.
2) v. Aitzema V, p. 446, 447.
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»my ende de Boer 1) dat hy alle gelegentheyt aen U Ed.
»Mog. voor ons soude schrijven."
«Evenwel kan ick niet n&elaten om in t korte bekendt
«te maken, waer onse val van daen ghekomen is."
;
»Vooreerst heeft God Almachtigh ons Opperhooft de
«kennis benomen of noyt gegeven ; 2) Donderdaegs omtrent
«Zuyderzon, zijnde den eersten ouden, of den elfden Junii
«Nieuwen stijl, kregen wij de Engelsche vloot in 't gesicht,
»en hadden daer recht de wint van, en konden daerby
»komen tot ons believen, maer onse Hoofden van de Vloot
«smeten 't bij, 3) ende de geheele Vloot, en lieten 't drijven
«ende naderhand 's nachts met 1 kleyn zeyl gezeylt om
«boven haer te blijven."
«Vrijdaegs was het stilletjes ende waren noch boven
»wint van haer, doch konden wel weder in haer Vloot
«gekomen zijn, doch lieten 't weer dryven, de Vyandt
»quam uyt de Lij hardt naecken des daeghs, 's nachts
«zeylden wy met kleyn zeyl, ende den Vyant deed sijn
«best om bij ons te komen, liep Zuidelijck, 4) doen hadsden zij de wint van ons, doen leijden wij tegens haer
«aen, ende brachten het soo nae, dat met eenighe van
»ons Esquadre twee 5) van haer schepen afsneden, daer
«ick een 6) van soo veel gaf, dat hij niet een schoot meer
1) Do eapiteyn van de „Oostergo."
2) Men vergete echter niet dat het opperbevel, aan dezen dapperen en, vooral te lande, zeer verdienstelijken krijgsman, bepaald tegen
zijn wil was opgedrongen.
3) „maer lietent boven haer leggen" zegt het Journael, wat trouwens op hetzelfde neerkomt.
4) Namel. de wind.
5) Namel. „the Charity" en „the John & Abigäil (verslag v. Coventry).
6) „the Charity" (Holl. Merc. p. 72; zie ook p. 488, noot 2 ,
hiervóór).
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»schoot, noch niet een man boven bleef, soo passeerden
»wij raalcanderen voorby ende leijden doen tegen malkander
»weer aen, doen zag ick strack wel dat het werck niet
»wel aengeleydt wierde. Ick sal hiervan niet meer schrij»ven. Den vijand wende doen loefwaert van ons, en met
»ons heen, doen vochten eenige van onse schepen hart,
»ende lagh onse Vloot soo 't zamen getropt in de Ly en
»in de roock sonder ghesicht: de Engelsche hadden en
» hielden soo de loef, dat konde soo niet wel uytvallen,
»dat men konde en moeste doen werde naegelaten, doen
»onse voorste schepen de wijck gaven en sackten af, en
»den vijant met haer, doen konden wy de Engelsche vloot
sdoorghesneden hebben, en so de loef van veel of wel de
»meeste Vloot gekregen hebben, maer doen de Vlagghen 1)
»altemael sackten, volghden de rest mede. Ick was tot
»seconde van den Admirael Stellingwerf gekozen, ende hebbe
» volgens acte ender ordre op hem gepast, ende al door
»dicht achter hem gehouden, watter meer van valt te
«adviseren geschied mondeling.
»Ick hebbe gisteren bij de Staten Generael geweest, aen
»Boordt van den Admirael Tromp, die mij schriftelijcke
»ordre gegheven heeft, het schadeloos geschotene op het
»spoedighste te repareren, dat ick sal doen. Myn Boegsspriet is geschooten datter een ander moet wesen, de
sgroote Mast moet oock verandert zijn, daer steeckt een
>>kogel boven in 't hart van deselve Mast, maer de oude
»Mast sal voor een Boeghspriet goedtgemaeckt konnen
»worden, soo 't mij toelijckt, vier à vijf stucken van mijn
»zwaer Kanon zijn gescheurt ende stucken afgesprongen."
1) Namel. de vlaggeschepen, die der opperhoofden. En daar deze
pas afhielden (zie p. 490) om de vluchtenden te dekken, toen de
aftocht algemeen werd, volgt ook hieruit weer, dat Tierek Hiddes tot
diegenen behoorde, die het allerlaatst stand hielden»
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Heeft deze brief, gelijk wij reeds zagen, uit een meer
algemeen historisch oogpunt, hooge waarde, in het bijzonder
is het een belangrijk stuk, omdat daaruit zoo duidelijk
spreekt de kloeke geest van dezen grooten voorzaat en
omdat het, voor zoover bekend, het eenige 1) stuk van
zijne hand is, waarvan de inhoud is bewaard gebleven.
Gelijk hiervoor reeds werd aangestipt, waren er, nadat
de vloot reeds was uitgezeild, 9 schepen ter versterking
nagezonden, waar onder ook de capiteynen der Priesche
Admiraliteyt Canter en Clant. Het bevel over die scheepsmacht was tijdelijk aan den eerstgenoemde toevertrouwd,
doch of dit smaldeel de vloot nog vóór of tijdens den slag
bereikt heeft, bleek mij niet. Uit hetgeen Swinnas 2)
meedeelt, moet men echter opmaken, dat de wijze, waarop
Canter en zijne capiteynen zich van hunne opdracht kweten,
althans in den eersten opslag, niet de onvoorwaardelijke
goedkeuring der Overheid heeft weggedragen, daar hun,
volgens dien schrijver, hunne ^schepen en de Zee" tot nader onderzoek werden ontzegd. Wat dit »nader onderzoek"
later aan het licht heeft gebracht, wordt niet gemeld,
maar dat het, wat Canter en Clant betreft, wel gunstig
moet zijn uitgevallen, is haast niet te betwijfelen, daar
beide, een paar maanden later, weer in denzelfden rang
op de vloot voorkomen.

Al zeer spoedig na dezen rampvollen tocht werd Tierck
Hiddes, in Stellingwerf's plaats, tot Luitenant Admirael
1) Vgl. p. 380, noot 1.
2) Ie d l , p. 21.
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ter Admiraliteyt van Vrieslandt benoemd en den 29 Juni 1)
reeds als zoodanig beëedigd.
Ontegenzeggelijk had hij deze even spoedige als hooge
bevordering, die hem zelfs zijne superieuren, den ViceAdmirael Coenders en den Schout-bij-nacht Brunsveldt,
over het hoofd deed springen , eenig en alleen aan eigen
verdienste te danken; doch hoe groot zijne verdienste ook
was en hoe gelukkig de op hem gevallen keuze ook mocht
worden genoemd, oppervlakkig schijnt toch de hem boven
Coenders toegekende voorrang, de verdiensten van dezen
laatste eenigermate te verkleinen. Immers Coenders, als
Vice-Admirael, was de naaste in rang tot het LuitenantAdmiraelsehap; hij was, wat in die dagen vaak niet weinig
gewicht in de schaal legde, 2) gesproten uit een deftig,
oud geslacht en, niettegenstaande hij uitdrukkelijk wordt
genoemd onder die bevelhebbers, welke in den laatsten
slag den aiouden Nederlandschen zeeroem waardig hadden
gehandhaafd, 3) werd toch, nu het op bevordering aankwam, een lagere in rang boven hem gesteld.
De reden daarvan is echter niet in zijn persoon, doch
elders te zoeken. Coenders was een Groninger en, terwijl
de Vice-Admirael bij deze Admiraliteyt werd benoemd door
de Gedeputeerde Staten van Groningen, die ook de capiteynen der uit de subsidiën van Stadt en Lande geëquipeerde
schepen, aan H.H. Mo. voordroegen, 4) hadden de Gede1) Volgens aanteek. ter Prov. Bibl.; zie de kennisgeving aan H,H.
Mo. als bijlage 5 hierachter.
2) o. a. bij de benoeming van van Wassenaer tot Adml.-Genl. van
's Lands vloot en later, bij die van van Aylva, tot Luit.-Adml. van
Vrieslandt.
3) Mr. de Jonge II, p. 17.
4) Dit was een doorn in het oog der Harlinger Admiraliteyt. Men
leze daarover haren brief dd. 19 Juli 1665, aan H.H. Mo. (eopie ter
Prov. Bibl.)

33
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puteerde Staten van Vrieslandt de keuze van den Luitenant- Admirael. 1) Het gevolg hiervan, waartoe deze regeling trouwens zelf aanleiding gaf, was, dat beide provinciën , van hun benoemingsrecht, steeds ten voordeele
hunner eigen gewestgenooten gebruik maakten. Zoo werd
dan ook, na den dood van Tierck Hiddes, de wel verdienstelijke Friesche krijgsoverste Hans Willem Baron van
Aylva, die evenwel nimmer ter zee had gediend, boven
den kundigen Groninger zeeman Enno Doedo Star, tot
Luitenant-Admirael benoemd.
Eene loffelijke uitzondering op deze gewoonte om, vóór
alles eigen gewestgenooten te kiezen, gaven de Staten
van Groningen, toen zij, kort na Coenders dood, de keuze
van diens opvolger als Vice-Admirael aan De Ruyter opdroegen : t>oordeelende dat de gemelde Generaal de beste
T>kennisse hadt van de qualiteiten, die tot bekleeding van 't
^gemelde ampt werden vereischt, ook mede van zoodaanige
y>persoonen, die in de voorgaande gevechten genoeghzaame
y>proeven van hunne moedt en dapperheit hadden gegeven." 2)
Aldus wist Groningen liet algemeen belang boven een
bekrompen provincialisme te stellen I
De Ruyter verkoos daarop Enno Doedo Star 3) »als
1) Zie o. a. bijlage 5.
2) Brandt, p. 529.
3) Uit Harkenroth's Oostfriesche oorsprongkelijkheden, deel I, p.
181, blijkt, dat Star omstreeks 1611, is geboren te Oosterhuusen, in
het huis alwaar in dat jaar, ten overstaan van Gecommitt. van H.H.
Mo., tusschen Graaf Enno van Oostfrieslaad en de Standen van dit
land , een accoord werd gesloten; dat hij te Hinta werd gedoopt, „zijnde
„de Gecommitteerden van de Hoogmoogende Heeren Staaten Generaal zijne
„Peters, hem den Naame gevende van den Grave, en den Praesident
„van den Ridderschap {in Oostfriesland) alzoo Enno Doedo"' en eindelijk , dat hij in 1705, op zijn goed („het Bolhuis") bij Wirdum, in de
Ommelanden, is overleden. K. v. S. in Nav, 1856, p. 81 , stelt zija
overlijden eehtor in 1707. Zijn kleinzoon Cornelis Starr was lange jaren
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»een ervaaren soldaat en zeeman, die 't stuk der equipagie
»grondig verstondt en daarenboven van ouder tot ouder uit
»de Provincie van Stadt en Lande was gesproten." Deze
laatste aanbeveling had een man als Star voorzeker niet noodig, zelfs niet nu de Groninger Staten onbekrompen genoeg
waren geweest om de Ruyter's keuze daaraan niette binden.
Houdt men derhalve in het oog op welke wijze, namelijk
door benoeming van eigen gewestgenooten, in den regel
van het benoemingsrecht werd gebruik gemaakt, dan wordt
daardoor elke gedachte aan een voorbijgaan van Coenders,
door de verheffing van Tierek Hiddes boven hem, noodzakelijk uitgesloten, terwijl, afgescheiden nog van laatstgenoemdes werkelijk buitengewone verdiensten, die verheffing
voor Coenders te minder stootend kon zijn, daar hij als
onüintms-capiteyn slechts 4 maanden langeren diensttijd had
dan Tierek Hiddes en zijne benoeming tot Vice-Âdmirael
nog slechts van de maand Maart deszelfden jaars dagteekende. 4)
Eenigszins anders was het evenwel met Brunsveldt; deze
toch was een uit een niet onaanzienlijk geslacht gesproten
Fries, 2) en, hoewel ook nog pas sinds Maart te voren,
als Schout-bij-nacht, toch reeds in 1662 als ordinariscapiteyn bij de Vriesche Admiraliteyt in dienst. Hij werd
dus feitelijk overgeslagen of gepasseerd; doch neemt men
in aanmerking dat in die dagen het getal dienstjaren lang
Taelman en gezworen Gemeensman te Groningen en stierf aldaar 9
Januari 1748, oud 64 jaar. (Ned. Jaarb. 1748, p. 71).
De familie Star Lichtenvoort, te Onderdendam, bezit een aantal
brieven en papieren den Vice-Admirael betreffende, welke door haar
nog met zorg worden bewaard.
Een Doede Star komt in 1682 , als schipper der O.-I. Comp. voor.
(Nav. 1860, p. 258).
1) Zie deze benoemingen hiervoor breeder vermeld.
2) Zie de Haan Hettema & Halmael's Stb. v. d. Fr. Adel II, p. 59.
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niet altijd voor bevordering den doorslag gaf en zeker wel
het minst als regel kon worden aangenomen bij de Vriesche
Admiraliteyfc, wier meeste capiteynen zoo weinig met elkander in anciënniteit verschilden ; dat voorts Tierck Hiddes'
verheffing tot Admirael, eenig en alleen haren grond vond
in diens meer dan gewone 1) bekwaamheden en andere persoonlijke eigenschappen, waardoor hij, vooral in den jongsten
zeeslag, zoozeer had uitgeblonken — dan behoeft men zijne
verheffing boven Brunsveldt eigenlijk nog niet noodwendig
ten nadeele van dezen laatste uit te leggen.
Mettemin is het opmerkelijk, dat hij, ook na het
sneuvelen van Tierck Hiddes en Coenders, hoewel hij zich
nog kort te voren in den Vierdaagschen Zeeslag bijzonder
had onderscheiden en niettegenstaande hem zelfs de waarneming van het Luitenant-Admiraelschap voorloopig was
opgedragen — dat hij ook toen weer voor de definitieve
benoeming werd voorbijgegaan. Daaruit moet men wel
opmaken dat hem, tegen zijne opklimming in het algemeen,
iets in den weg moet hebben gestaan en, mag men den
ongenoemden schrijver in de Leeuw. Courant dd. 25 Juni
1890, gelooven, dan was dit bezwaar (waarin het bestond
wordt niet gemeld) meer gelegen bij H.H. Mo. dan bij de
Vriesche Admiraliteyt, eene omstandigheid, die al dadelijk
doet vragen of het dan misschien in zijne staatkundige
gevoelens lag; was hij wellicht Prinsgezind ? 2)
1) Zoo zegt b.v. Booth in zijn brief dd. 6 Aug. 1666 (O.S.): „dat
„onder alle captn. nimand op verre na hy hem komt, noch tot de Vlagge
„so bequaem is."
2) Dit waven de Friezen echter in het algemeen en vooral het
Friesche evenals ook het Zeeuwsche zeevolk. Mr. de Jonge I I , p.
315, haalt b.v. ter weerlegging van het aan Cornelis de Witt te laste
gelegde, als of hij in den slag bij Solebay, de Fransehen zou hebben
gespaard, aan, dat het juist waren de Zeeuwen en Vriezen „die bekend
„stonden der Stadhouderlooze partij en nog veel minder den Fransohen,
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Intusschen heeft hij nog vele jaren 1) den lande met trouwen met eere gediend en verdient zijn naam eene waardige
plaats naast die van de andere Priesche zeeridders uit het
tijdperk onzer grootste glorie ter zee.
Tierck Hiddes had dan nu het Luitenant-Admiraelschap
aanvaard en toen men hem de sierlijke Admiraelsrok aantrok, moet hij hebben uitgeroepen: y>Hwat scil uws Tryn
nou sizze. 2)
Eene andere bijzonderheid ter gelegenheid zijner aanvaarding dezer waardigheid, was, dat zijne medeleden der
Harlinger Vroedschap weigerden hem nu verder tot hunne
werkzaamheden toe te laten, waarmee hij echter weinig
gediend schijnt te zijn geweest, daar de beslissing van
Princes Albertina werd ingeroepen. Deze Regentes, »na
deliberatie ende rijpe examinatie" van y>wederzijtse" stukken , stelde evenwel bij haren, den 4/14 December 1665, uit
Groningen geschreven brief, de Vroedschap in het gelijk, met
uitnoodiging om tot de benoeming van een nieuwen Vroedsman over te gaan ; »alsoo in deese Provintie noyt gebruicke„toegedaan te zijn", welke de zeemacht van Koning Lodewijk hadden
bestreden, op de vlucht gejaagd en vervolgd.
1) In 1674 maakte hij, op de „Oosterc/o'\ den bekenden tocht
van Tromp langs de Fransche kusten meê. Zijn journael daarvan,
dat mede eenig licht op zijne persoonlijkheid werpt, berust met verschillende andere van hem afkomstige stukken, in H. S., ter Prov.
Bibl. (Gat. V, p. 1811). Hij is vóór 1698 overleden, waarna zijne
weduwe te Groningen is gaan wonen. Zijn zoon Theodorus schijnt aldaar toen secretaris te zijn geweest. (Vgl. o. a. Stemcoh. 1698 en 1728
op Kimswerd, no. 13. Zie ook p. 391, noot.
2) Dr. J. H. Halbertsma zegt in „Twigen uwt ien âlde stamme" :
„Dit is my sein fen ien âld Secretaris fen Boalswert, dy it uwt
„de hân hie fen ien Harnzer, dy er by stie, do de admirael him
„klaeide." Dat die oud-Secretaris het „uwt de hân", nl. door nagelaten geschrift, van dien Harlinger had vernomen, is aan te nemen,
maar dat deze het hem mondeling zou hebben meegedeeld, is naar
de tijdrekening, niet wel mogelijk.
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»hjk ende admissibel is geweest dat een persoon tegelijek
spolitycq ende militaire functiën heeft becleedt." 1)
Het tractement van den nieuwen Luitenant-Admirael
werd, bij resolutiën van Gedeputeerde Staten dd. 10/17
Februari 1666, aanvankelijk op ƒ 2 0 0 . — , doch nader op
ƒ 300.— per maand bepaald. Wel zegt dr. H. J. Broers 2)
op eene lijst van alle tractementen in de provincie Friesland , dat van Tierck Hiddes tot een, bedrag van ƒ 3000.—
te hebben aangetroffen, doch 't is te betwijfelen of die lijst
wel eene tractementslijst is geweest en niet die, waarop de
bedragen waren uitgetrokken, welke alle burgerlijke en
militaire waardigheidbekleeders hadden bij te dragen in
zekere gedwongene leening. Op deze laatste lijst, waarvan
nog een geschreven exemplaar ter Prov. Bibl. berust, komt
namelijk Tierck Hiddes tot een bedrag van ƒ 3000.— voor. 3)
H.H. Mo. hadden den 11 Augustus 1665 besloten dat,
onder opperbevel van de Ruyter, o. a. wegens de Vriesche Admiraliteyt, als Hoofdofficieren, op de vloot zouden
commandeeren: Tierck Hiddes de Vries, als Luit.-Adml.,
Rudolf Coenders, als Vice-Adml. en Ilendrick Brunsveldt,
als Schout-bij-nacht. Na door den Raadpensionaris Johan
de Witt en door den Vrieschen afgevaardigde van Haren 4)
met Z. en Z.W. wind, door het Spanjaardsgai te zijn uitgeloodet, liep 'alands vloot nu, den 14n derzelfde maand,
1) Resolutieboek, fol. 58. De vraag ligt voor de hand waarom
deze regel dan niet reeds, bij zijne benoeming tot „ordinaris-capiteyn",
was toegepast.
2) In zijne Bijdr. tot de Geseh. v. h. Ned. Zeew. bijeengebrachte
uitgegeven en onuitgegeven stukken, p, 292.
3) Op eene dergel, lijst bij v. Aitzema V, p. 783 echter voor ƒ 2000.—.
4) Blijkens brief van Johan de Witt zelf, dd. 17 Aug. 1665, geschreven uit het schip „de Liefde" en gericht aan den pensionaris
Vivien, te vinden in de „Copye van eea Missive Aen een goet Vrient"
enz., gedrukt „Tot Delft. In 'tjaer 1666", brachten de Witt en van
Haren elk een der grootste schepen uit, waarna de anderen volgden.
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•weer in zee, waarop zij, den 15n en 16n, nog werd versterkt met eenige schepen, die, toen de wind naar 't E\O.
liep, het Landsdiep waren uitgezeild.

Onder deze laatsten

bevond zich Tierck Hiddes met het Vriesche smaldeel. 1)
De geheele vloot telde nu 93 schepen van oorlog en
fregatten,

ruim 20 jachten en galjoten, 12 branders en

ettelijke behoefteschepen. 2)
In

afwachting der komst van de Ruyter,

was binnengevallen,
opperbevel

nam de Luit.-Adml.

waar en, in zee gekomen,

die te Delfzijl
C. Tromp het

was diens eerste

werk om de vloot in drie Eskaders te verdeelen. Het 3e,
waartoe het Vriesche smaldeel behoorde, werd gesteld onder
Tierck Hiddes en zou den wimpel 3) van de kruissteng
voeren.
werd

Later echter,

na de aankomst van de

Ruyter,

dit in zoover gewijzigd, dat Tierck Hiddes' Bskader

nu het 4e werd, met de geus 4) op de boegspriet. 5)
1) Brief van den heer J. Boreel dd. 14 Aug. 1665. (Cod. Dipl.
Neerl. v. h. Hist. Gen. te Utrecht). Brunsveldt was echter reeds 29
Juni met zijn schip in Texel. (Ordres en Zeynboek).
2) Brandt p. 405/7; mr. de Jonge II, 45.
3) Bestaande uit de nationale kleuren: rood, wit en blauw. In
den regel voerde het Ie Eskader, het corps de bataille, dat door den
opperbevelhebber zelf werd aangevoerd, dezen wimpel aan de groote
steng, het 2e (meestal de voorhoede) aan de voorsteng en het 3e (veelal
de achterhoede), gelijk ook hier, aan de kruissteng. De hoofden der
verschillende Eskaders voerden bovendien in de vlag, die zij van de
voor- of van de kruissteng lieten waaien, het wapen der Provincie
of der Admiraliteyt, waartoe zij behoorden, terwijl de opperbevelhebber zijne admiraelsvlag boven den wimpel, van de groote steng,
voerde. (Mr. de Jonge I, p. 710).
4) Eene kleine vlag waarin, over 't algemeen, de kleuren voorkomen van de vlag der natie, waartoe het schip behoort. Bij ons bestaat
zij uit rood, wit en blauw en bij de Engelschen uit het zoogenaamde
spirineweb hunner vlag.
5) Het vorenstaande is, evenals de hierna volgende daadzaken,
voor zoover niet anders gemeld, hoofdzakelijk ontleend aan Brandt's
Leven van de Ruyter.
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Dit Eskader, dat den linkervleugel uitmaakte, 1) bestond
uit de volgende schepen, 2) die weer in drie smaldeelen
waren onderverdeeld, 3) als:

VIERDE Ei3KAJDER
ie Sma deel.
Stuk- Ma- Mari- Sol- Landoff. over
de
ken. troz. niers. daten soldaten. 4)

Lt.-Adml. Tierck Hiddes
de Vries s) . . . •tide Steeden"
Cap. Jan Jansz. Vyseiaer •bIFestergo" 6)
Transportere . . .

57 231 14
54 196 12

47
36

111 427 26

83

Capt. Johan
Treslongh.

1) Brief Boreel, dd. 18 Aug. 1665.
2) v. Aitzema V, p. 4J9, geeft eene lijst, die nog al van deze afwijkt, maar dan ook opgemaakt schijnt te zijn naar de voorloopige
Bskader-formatie van Tromp. Overigens schijnt zij echter ook minder
juist, daar de „Frisia", „'t Kasteel van Medembück", „de Witte Eenhoorn" en de „Zutfen" er in 't geheel niet op voorkomen. Zij heeft
echter deze verdienste, dat zij ons de namen der op sommige schepen geplaatste bevelhebbers der Landsoldaten doet kennen.
3) De samenstelling van elk dezer blijkt uit eene bij het Fr. Gen.
berustende, door des Admiraels schrijver B. Gabbema, in dorso geteekende H. S. lijst; hetzelfde stuk dus, dat, gedurende dezen tocht, zich
in Tierck Hiddes' kajuit zal hebben bevonden. Bij geen enkelen schrijver vond ik deze smaldeeling vermeld. De namen dor schepen en eapiteynen van de Vriesche Admiraliteyt zijn gecursiveerd door schrijver dezes.
4) Voor zoover er hierna, achter verschillende schepen, geene namen
van landoffîcieren worden genoemd, stonden de op die bodems ingedeelde landsoldaten onder het bevel van gegradueerden van lageren
rang, zoo als adelborsten, sergeants of corporalen.
5) Nergens blijkt wie zijn vlaggecapiteyn was, of het moet zijn
vroegere Luit. Albert Lammertsz Moy zijn geweest. In een brief dd. 19
Juli 1665 (in copie ter Prov. Bibl.), waarbij de Gecommitt. Raden ter
Admt. v. Vriesl. aan H.H. Mo. kennis geven van diens benoeming tot
eersten capiteyn aan boord van Tierck Hiddes, wordt hij namelijk genoemd
„desseïfi gewezen Lt.", doch aangezien, volgens aanteekening op die
copie (van den heer Leupe ?), uit het Commissieboek van H.H. Mo. niet
blijkt, dat deze, die, naar het schijnt, de electie aan zich wensehten
te houden, die benoeming hebben bekrachtigd, — is het, hoewel niet
onwaarschijnlijk, toch niet zeker, dat zij feitelijk in werking is getreden.
6) In 1666 kwam dit schip, met 50 st., onder capt. Wytze Beyma.
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Stuk- Ma- Mari- Sol- Landoff. over de
soldaten.
ken. troz. niers, daten
Transport . . ,

111 427 26

83

Cap. Barent Hiddes de
Vries . . . . 3

54 160 29

48

ïiZevenwolden" 1)
Jan Adelaer A. ) . »'t Raadhuis v.
Haerlem"
Henrick Vollenhove
A.
»de Zon."

»

»

Cominr. 4) Yde sHyïkesz
Colaert )

îiPostiljon"
»de Kleene
Harder."
»
Gerrit Boos N.K. »'t Kasteel van
Medemblick"
B r a n d e r : 6j
Commr. Olivier Aggesz. ^Abrahams
(of Ages) . . . . . Offerande"
»

38 170

2

Cap. Jacob Hogisv. ^)
Willem Catz,Lt.
31 v. Otto Gansneb.
Gerrit v.Mierop,
26
Lt. v. Cap.
Mario.
29

36 118

5

15

30 116 17

9

52 178 18
50 152 23

Hein Brouwer A.

Galjoot:

Schipper Dirck Reiners »de FortudrC
Transportere . . .

371 1321 120 241

Den 7 Juni 1672, in den slag bij Solebay, toen het gecommandeerd
werd door Yde Rylkesz Colaert, weerde het zich bijzonder dapper, ten
bewijze waarvan mr, P. Valckenier ('t Verwerd Europa p. 449) vermeldt, dat het dien dag van de 14000 pond buskruid, die't aan boord
had, niet minder dan 11000 pond verschoot. De overgebleven 3000
pond strekten echter tot zijn eigen verderf, daar het, den volgenden
morgen te 5 uur, door ongeluk of onvoorzichtigheid, in de lucht vloog.
Zie hieromtrent verder het stukje „Friesl. ter zee", Fr. Volksalm. 1891.
1) Ten vorigen jare het Adml. schip van Stellingwerf.
2) Vermoedelijk dezelfde die, in 1662, capt.-luit. der comp. van den
Gouverneur van Sluys was, en, den 25 Juni van dat jaar, te Dordt
trouwde met JvMth Carnou, j . d. aldaar.
3) A. beduidt hier: Amst. collegie; N.K.: Noorderkwartier; en
O.I.C,: O.-I. Compagnie.
4) en niet capt. Eerst den 19 October 1666, werd hij , tengevolge
het sneuvelen van Tierck Hiddes, als extra-ordin. capiteyn voorgedragen.
5) Zie over hem en anderen het m. a. stukje „Friesland ter zee.''
De voordracht van Yde Hyïkesz Colaert tot extra-ordin. capt. was
echter niet van 13, maar van 19 Oct. 1666,
6) De branders voerden blijkens de Eskaderlijst van 11/21 Aug.
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2e
Smaldeel.
'2e Smaldeel.
Stuk- Ma- Mari- Sol- Landoff. over de
soldaten.
ken. troz. niers. daten

371 1321 120 241
Vice-Adml. Rudolf Coen- itStadt en
Lande."
ders . . . . . . . .
CaP. Wiilem Canter 3) . » Groeningen '*)
» Cornelis flllardtsz
v. O o s f r u m . . . . »Ometandia"
» Karsten de Rechtere »'t Huis te
O.I.C.
Zwieten"
» Pieter Klaasz. Wyn- »West Vriesbergen N.K. . , ,
landt"
» Jan Raap s ) . . . . . »St. Paulus"
» Elandt du Bois e) A. »de Vreede."
» Cornelis Victol N.K. »de Witte
Eenhoorn."
Brander:

Commr.

7

')
54 215 —
44 150 13

42 Cap. PercevalP29

48 144 28

22

70 246 —

77

50 144 27
44 155 —
40 127 —

42

31 123 18

17

35 Robbert Paen ,
18

vendrig van
. . . Sanderlant.

)

Jan Hesselsz.
Wiersma

»de Hobbe"

Galjoot:
8)

752 2625 206 523
1665, mede in M.S. bij het Fr. Gen. berustende en door den schrijver
B. Gabbema geteekend, elk 2 stukken en 12 matrozen.
1) Zoowel volgens Brandt, als volgens cvengemelde Eskaderlijst.
Op de Smaldeellijst komt dit schip daarentegen met 50 stukken voor,
wat echter wel niet juist zal zijn.
2) Vermoedelijk Meinart de Perceval, heer van Wychern, in 1681
Luit.-Coll. (N. Familiebl. 1889, p. 66).
3) Zie noot 5 vorige pag.
4) Dit schip komt later niet weer op de Eskaderlijsten voor.
5) 't Bleek mij, bij nazage van verschillende lijsten niet, waar deze
thuis behoorde.
6) Zie omtrent hem, zoomede een brief van zijne hand: Navorsch.
1853, 3e jaarg., p. 65.
7) Zie noot 6 vorige pag.
8) Een, uit de Groninger subsidie'n, gehuurd vaartuig, welks
naam, evenmin als die van den schipper, op de Smaldeel- of op de
Eskaderlijst wordt genoemd.
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Be Smaldeel
Stuk- Ma- Mari- Sol- Landoff. over de
ken. troz. niers. daten
soldaten.
Transport .. .
Schout-bij-N.

752 2625 206 523
1!

Hendrick

BrunsveSd! . . . . ïiAlbertina"
Cap. Aibert Pïetersz de
y>OosteTgo"
Boer
Commr. 2 ) Joost Michielsz
ïiHollandia"
(Ouyck)
» Tsbrant de Vries A.

» Doesburg"
4
» Jan Vinckelbos 3) vFrisia" )
Cap. Arent Simonsz Va- »de Wakende
der A
,
Boey"
» Simon Jansz. 5) . , »de Hoope"

54 205 —

61») Cap. Doubleth.

68 216 54

31

40 136 33
50 174 22
40 116 40

30 Gerrit Meylin26
gen , Lt.
30 van . , . Smith.

52 176 10
44 150 —

35
30

Galjoot:
Schipper Piefer Jochems v>de Fortuin"
Totaal van het geheele Eskader
waarbij Brandt nog voegt:
cap. Jacob Philipsz. 5 )

6

)...

»Zutfen"

1100 3798 365 766
38 120 —

ibuiten de bran'ders en galjoten,

35

1) Ia strijd met de M.S. Eskaderlijst en ook met Brandt, geeft de
Smaldeellijst hier het getal 50, terwijl de Eskaderlijst, in afwijking van
Brandt, het getal landsoldaten, hier op 42 stelt.
2) Werd den 23 Nov. 1665, in de plaats van A. P. de Boer, tot capiteyn
voorgedragen met de aanduiding van: „Commandeur op de Hoïïandia."
3) Zie pag. 513, noot 5.
4) Later, ter onderscheiding van het nieuwe Admiraelschip, „Klein
Frisia" genoemd.
5) Zie noot 5 vorige pag.
6) Hiervan telde het Smaldeel Stukk. Matr. Marin. Landsold.
551
der Vriesche Admt
1939
225
405
Telt men hierbij de „St. Pieter",
29
waarover nader, met
40
153
—
4
,
24
—
de branders met
en het galjoot van Dirck Reiners
2

voerde, dan blijkt, dat de Vr. Admt.,
buiten de bemanning der drie galjoten , die niet wordt opgegeven, in
zee had:
. , : . . . . . .

597

2116
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De üZutfen" komt echter noch op de, pag. 513, noot 6,
vermelde Eskaderlijst, noch op de Smaldeellijst voor.
Boëthius Gabbema, die bij 't leven van Stellingwerff
schrijver op diens Admiraelschip was, schijnt later als
zoodanig bij Tierck Hiddes te zijn overgegaan. Immers de
orders, die laatstgenoemde van den Opperbevelhebber of van
H.H. Mo. Gevolmachtigden op de vloot ontving, en die
alsnog in H.S. bij het Friesch Gen. bewaard worden, dragen
meest alle het opschrift: -»pro me" , waaronder Gabbemas
naamteekening.
Gelijk bekend is, had deze tocht een tweeledig doel: nl.
om de uit de ïfoord verwacht wordende O.-I. retourschepen,
die, daar het Kanaal door den vijand onveilig werd gemaakt,
benoorden Schotland of, zooaîs het destijds werd genoemd,
% achterom" waren gezeild, en andere koopvaarders, die men
mocht ontmoeten, — naar het vaderland te convoyéren en
tevens om de Engelsche vloot aan te tasten en uit zee te
slaan.
Aldoor op de koopvaarders kruisende, bevond 's Lands
vloot zich den 22 Aug. 10 mijl benoorden Doggersbank,
ongeveer oostelijk van New-Castle en bereikte zij den 29n
Bergen in Noorwegen, alwaar men de hiervoor reeds aangestipte ontmoeting der lîoll. O.-I. vaarders onder Commandeur de Bitter, met de 14 Engelsche oorlogschepen ,
vernam.
Stijve westelijke winden noodzaakten haar echter den
volgenden dag, om, ten einde uit den wal te blijven, af
en aan te houden, tengevolge waarvan zij wel 30 mijlen
benoorden het punt geraakte, waar de koopvaarders uit
Bergen zouden worden opgewacht; doch nadat den 3 Sept.
de wind tot N. en N.O. was uitgeschoten, werd den volgenden dag, de afgesproken plaats tusschen het Noorder-
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en Zuidergat weer bereikt. Gelijk reeds meermalen was
geschied, werden ook nu van tijd tot tijd oorlogsehepen
uitgezonden om koopvaarders op te halen en zoo werd ook
de y>Frisia' ingedeeld bij vijf andere schepen, die den 3
Sept., met gelijke bestemming, onder den Schout-bij-nacht
Stachouiver, uit de vloot zeilden en, weinige dagen later,
weer bij de vlag terug kwamen..
Hoewel er nog verscheidene koopvaardijschepen door den
ongunstigen wind belet werden uit te loopen en er een
O.-ï. schip aan den grond zat, achtten de Gevolmachtigden
van H.H. Mo. het, uit aanmerking van het groot aantal
bodems met kostbare ladingen, dat reeds onder de vlag
was verzameld, onverantwoordelijk om zich, ter wille der
achterblijvers, langer onder deze gevaarlijke kust op te
houden; een besluit, dat te eerder werd genomen, omdat
de Gevolmachtigden ook van oordeel waren, dat het hoofddoel van dezen tocht eigenlijk was om de Engelsche oorlogsvloot op te zoeken en aan te tasten.
Er zouden twee oorlogsehepen worden achtergelaten, om
de achtergebleven koopvaarders te beschermen. Verder
werd er een zeilorde vastgesteld, krachtens welke Tierck
Hiddes met zijn Eskader, de achterhoede zou vormen en
de koopvaarders tusschen de vier oorlog-Eskaders in zouden
zeilen, met dien verstande echter, dat zij, ingeval men in
gevecht mocht geraken, moesten zorgen zooveel mogelijk
uit het gedrang en boven den wind te komen.
Daarop werden, op ongeveer 6 mijlen westwaarts van
Bergen, de ankers gelicht en de koers Z.W. gesteld.
De zorg voor de koopvaarders baarde den vlootvoogden
geene geringe moeite. De heer Boreel beklaagt zich aldus
over hen: i>dat (zij) altijt voorloopers ende baetsoeckers sijn
•aalse maer eenichsints vooruyt konnen komen ende als sy de
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,-^
i

»achterste sijn, moet men se inwachten, ja dyckwyls en
^willen na behoor en geen seyl maecken, 't welck ons alle
»dese sorgen ende desordre heeft veroorsaeckt, want wij heby>ben altijt moeten voortseylen om de tragen metten tayen
»hals te trecken, ende des auonts deselue noch moeten iny>wachten" enz.
Al spoedig, in den voornacht van 8 op 9 Sept. begon
de wind hoe langer hoe sterker uit het N.W. en N.W.
ten N. op te steken, om den volgenden dag tot een geweldigen storm over te gaan, die meest uit het N.N.Westen, tot den morgen van den l l n aanhield en de vloot,
niettegenstaande de Ruyters pogingen om haar zooveel
mogelijk bij elkaar te houden, dermate verstrooide dat hij,
reeds des morgens van den lOn, slechts weinige schepen
meer bij zich had. De een stormde hier-, de ander daarheen.
Vele capiteynen, wellicht beducht voor het inslaan hunner spiegels door de van achteren aanrollende zeeën, staken bij den wind; anderen echter, onder wie, voor zoover
het opwachten van achterblijvers zulks gedoogde, ook de
Ruyter's ranke bodem »Delfland?' 1) zich bevond, lieten
1) Hier aan boord bevonden zich H;H. Mo. Volmachtigden de H.H.
Johan de JVitt, de 78 à 79-jarige afgevaardigde Huygens uit Gelderland en Boreel uit Zeeland, welke hooge dignitarissen ruim hun deel
in de zorgen, vermoeienissen en ontberingen van het zeeleven meedroegen. Een staaltje daarvan geeft laatstgenoemdes brief aan den
Raadsheer Kinschot (Cod. Dipl. Neerl. van het Hist. Gen.):
„Maandaeh 17 Sept. op de kust van Bergen 6 mijlen van de wal:
„Nu sal iek beginnen te verhaelen onse oeconomie, welcke bestaat in
„den cajut, daerin vijf personen, yder een bedt, ende voor alle raedt„kamer, eetkamer, secreetkamer, halle offe spijskamer, broodkamer,
„harinckkamer, keerskamer, kaeskamer, wijnkelder, byerkelder, apo„theeckerswynckel (doeh dese is nu geremoveert), financiekamer, kleer„kamer, artilleryekamer, etc,, wat sal iek seggen, het is een chaos
„ende woelt als een myerennest; ten anderen so is al het water, meest
„in de vloot seer stynckende, ende heb desen middach bijna voor
„de eerste mael een bouillon gegeten, gekoockt van goet water, alle
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ter lens of voor den wind af loopen, waardoor zij

minder last van den slag van het water hadden en 't met
veel minder pompen en baliën konden stellen.
Behalve onderscheidene
verging in dezen

schepen van andere collegiën,

storm de Vriesehe brander »Abrahams

Offerande", i) gevoerd door den Commandeur Olivier Ag~
gesz, waarvan slechts drie man werden geborgen.

De an-

dere Vriesehe, doch uit de subsidiën van Stadt en Lande
uitgeruste brander, »de Robbe", commandeur Jan Hesselsz
Wiersma,

2) was reeds op de kust van Noorwegen zoo

lek geworden, dat men zich genoodzaakt had gevonden
„het byer is seer suyr ende veel stynckender, omdat het in de somer
„is gebrouwen; het geeft ons alle wonder te sien de gesontlieyt ende
„dispositie van den heer Huygens , die „Hollant" (de Witt) „en Zee„lant" (Boreel) ,,overtreff(t) in alles. Op eenen middaeh eet men gort,
„harynck op den rooster gebraden, stockvis, gesoutten vleesoh ende
„andere ruyehte, ende alles smaeekt ende dat noch meer is, bekomt
„ons alle wel; het middaeh ende avontmael is altijt beset ten minsten
„met acht gasten, de nachtrust geinterrompeert door menichfuldige
„incidenten, behalven de domestike offe schepelijke; — de dagelijek„sche affaires geven ons niet veel leedigen tijt, den meesten is door
„noot van de hooghe Zee, en dan arbeyden wij voor een dobbel man.
„in ziel ende lichaem!"
Deze brief geeft een blik op het scheepsleven van die dagen, en de
ongekunstelde woorden, zoo zonder eenigen ophef, daar neergeschreven , geven wel eene sprekende getuigenis van de kloekheid, vaderlandsliefde en toewijding dezer hooge Landsbestuurders.
1) Eigenaardige naam voor een brander; maar daarin waren onze
voorouders vindingrijk; zoo heette er ook een „de Lydtzaamheif'. Enno
Doedo Star's behoefteschuit, die zeker groen geverfd was, droeg den
naam van „de Groene Kameel", twee andere, die van „de Zwarte-' en
„de Witte Tas(ch)"; een waterfluit heette min of meer ironisch „de
Wijnrank," Vreemd, voor een oorlogschip, klinken verder de namen
„'t Groenwijf" en „'t Melkmeisje."
2) Deze komt in 1674 weer voor, eerst als luitenant en later als
commandeur op de Vriesehe snauw, bij het Eskader, dat onder Tromp
op de Fransche kusten kruiste, doch wordt, in de Holl. Merc. 1674,
p. 222 (zooals bij vergelijking met de bij het Friesch Gen. in H.S.
berustende lijsten blijkt) abusievelijk J. Hesselsz Wientsma genoemd.
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hem het naaste land te doen kiezen. Met de branders der
andere Admiraliteyten, schijnt het trouwens niet veel beter
gesteld te zijn geweest; althans in een hunner missives 1)
aan de Staten-Generaal, klagen de Gevolmachtigden op
de vloot, naar aanleiding der bij dezen tocht opgedane ervaring, over het verkeerde, om aan slechte en zwakke
schepen de kosten te doen, om ze als branders toe te rusten; beter ware het daarvoor i>goede suf fisante schepen" te
nemen, üdewyle doch deselve het voorgestelde effect tegen
9den vyandt uytwerckende , de kosten wel sullen zijn besteel,
nende geen occasie sich daertoe presenterende, de schepen
•s>in wesen blijven."
Ook Tierck Hiddes behoorde tot degenen, die van de
lioofdvlag v/aren afgestormd, doch de woede der elementen
had hij gelukkig doorstaan.
In den morgen van den 13n, bevond hij zich, met »de
Steeden", bezuiden Doggersbank, alwaar hij eerst door twee
en daarna door vier Engelsche schepen, werd vervolgd.
Hetzij nu dat, in de gegeven omstandigheden, de voorzichtigheid verbood om zijn door den storm gehavend
schip 2) aan een strijd tegen dergelijke overmacht bloot
te stellen, of wel dat de Instructie, ten einde verbrokkeling
der vloot zooveel mogelijk te voorkomen, aan de afgedwaalde schepen voorschreef, om vóór alles, ten spoedigste,
de vlag weer op te zoeken, — zeker is het, dat hij het
raadzaam vond den strijd te ontwijken, wat hem, hoewel
de vijand »omtrent binnenschoots" was, ook gelukte.
Toen hij namelijk 's namiddags nog twee van onze
1) Overgedrukt in „Copye van een Missive Aen een goet Vrient
geschreven enz. Tot Delft. In 'tjaer 1666", waaraan ook deze bijzonderheid betreffende „de Robbe" is ontleend.
2) De Engelschen hadden den storm, veel minder hevig gehad.
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schepen bij zich kreeg en de Engelsehen, evenals hij zelf,
al spoedig daarna, 's Lands vloot in 't gezicht kregen,
wendden zij, bij het vallen van den avond, den steven oostwaarts, naar het gros hunner eigene vloot. "Wel zag hij
deze nu seinen doen, maar 't was door het donkere weer,
niet mogelijk hare juiste sterkte te onderkennen. Zijn volk
echter meende, van de stengen af, een zestigtal zeilen te
kunnen tellen.
's Avonds 9 uur bereikte hij, met de twee bij hem gekomen schepen en een brander, het gros der Nederlandsche
vloot en dadelijk daarna zien wij hem naar de valreep van
de •»Delfland?' roeien, om van zijn wedervaren, aan de
Ruyter verslag te doen en de richting aan te wijzen, waar
's vijands macht vermoedelijk te vinden zal zijn.
Bij de hier, onder de hoofd vlag, verzamelde 37 schepen,
bevinden zich ook de i>Alberlina" en de nStadt en Lande"
van de Harlinger Admiraliteyt. Na het hooren van Tierck
Hiddes' verslag, wordt, in weerwil van de geringe beschikbare macht, besloten den vijand op te zoeken, alles slagvaardig gemaakt, de ankers gelicht en de koers O. t. Z.
gesteld.
Ook den volgenden morgen blijft men oostelijk aanzeilen,
totdat 's namiddags een Zeeuwsche kaper in de vloot komt,
met de tijding, dat hij oostwaarts een Engelscli fregat
had gezien, dat voor hem vluchtte en N.O. t. O. aanliep.
Daarna wordt weer, tot den avond, in denzelfden koers als
's morgens, doorgezeild, doch zonder iets te ontdekken,
zoodat men begint te twijfelen of de door Tierck Hiddes'
volk geziene scheepsmacht wel de Engelsche vloot en niet
een naar Hamburg of de Sont gedestineerd Engelsen convooi was geweest en of zij zich niet, door het donkere weer
en den verren afstand, het getal zeilen grooter hadden
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voorgesteld dan het werkelijk was. 1) Men wendt het dus
over den anderen boeg en loopt, West of Z.W.waarts aan,
langs Doggersbank.
Den volgenden morgen echter bleek ook dit niets op te
leveren. De bijeenzijnde schepen worden nu in drie Eskaders verdeeld, waarvan het 3e, sterk 13 schepen, 2)
met de geus op de boegspriet, onder bevel van Tierde
Hiddes, den jongsten Lt.-Adml., wordt gesteld, terwijl
tevens wordt besloten te trachten 3) nabij Texel te komen,
om daar de afgedwaalde schepen te verzamelen en, zoo
mogelijk, den vijand te ontmoeten.
's Morgens van den 16n, bevond men zich dientengevolge
tusschen Doggersbank en 't Witte Water, 16 à 18 mijlen
N.N.W. van Texel, doch de wind, die tot Z.W. en somtijds tot Z.W. t. W. uitschoot, maakte het onmogelijk om
's nachts westelijker te komen dan voor 't land en 't gat
van Terschelling, alwaar, wegens windstilte, het anker
werd uitgeworpen.
Nadat 's morgens van den volgenden dag, Cornelis Tromp
nog met acht schepen van oorlog en twee fregatten, bij de
vloot was gekomen, -4) zoodat deze nu 50 zeilen telde,
vond men goed haar, In plaats van in drie, weer in vier
Eskaders te verdeelen, en werd aan Tierck Hiddes het 4e,
met de geus van de boegspriet, opgedragen. Hieronder
waren, behalve de Vlagofficieren Coenders en Brunsveldt,
1) Brief van Johan de Witt dd. 16 Sept. '65, te vinden in meergemelde „Copye" enz.
2) De samenstelling van dit Eskader is te vinden :' ï het (H.S.) Ordres en Zeynboek van den Sehout-bij-nacht Brunsvt.dt, berustende
ter Prov. Bibl. v. Friesl.
3) De wind was toen zuidelijk, zoo niet min of meer westelijk.
4) Zij hadden bij zich 4 koopvaarders, waarvan nog denzelfden
avond 2 binnen 't Vlie geraakten; bovendien waren er aldaar, na den
storm, nog 23 binnengevallen.
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de volgende capiteynen bescheiden als: Jan Adelaer, Jan
Croock, Claes Ancker, Arent Simonsz Vader, Willem Marinier
(Marimisz), Floris Florisz (Blom), Philippus van Almonde ,
Gerrit Cornelisz Posthoorn, Ysbrant de Vries en Jacob
Piteys. 1)
De vloot bleef zich nu ophouden tusschen Texel en 't VHe ,
om den vijand te beletten de achtergebleven koopvaarders ,
die wel in het eerste het beste zeegat zouden binnenvallen ,
te onderscheppen, terwijl er brandwachten werden uitgezet
en galjoten uitgezonden, om de vermiste schepen op te
sporen en, zoo mogelijk, den vijand te ontdekken.
De volgende dag werd hoofdzakelijk besteed aan het
houden van spiegelgevechten en verdere oefeningen in de
uitvoering der vastgestelde instructiën, die evenwel aan
den dag brachten, dat de bedrevenheid daarin, bij verschillende capiteynen, nog al te wenschen overliet. En met
deze oefeningen zou men dan ook den volgenden dag zijn
voortgegaan, ware het niet, dat toen 3 galjootschippers bij
de vloot kwamen met de tijding, dat zich, ten noordwesten
het Vlie, bij de staart van de Breêveertien, juist dáár,
waar naar alle waarschijnlijkheid de achtergebleven oorlogschepen en koopvaarders zouden passeeren, een groot getal
Engelsche oorlogschepen ophield.
Onaangezien de veel grootere sterkte van den vijand,
werd nu besloten hem op te zoeken, dadelijk zeil gemaakt
en de koers ÏT.N.W. gesteld.
Nadat zich dienzelfden dag nog de fregatten van de
capiteynen Barend Hals en Willem van Bergen bij de vlag
1) Zie H.S. Eskaderlijst bij het Fr. Gen. Bij Brandt vindt men
deze Eskaderverdeeling niet. Uit het feit, dat het 4e Eskader, behalve de drie Vlagoffieieren, geheel bestond uit schepen van andere
Admiraliteyts-Collegiën, schijnt men te mogen opmaken, dat de overige
Friesche schepen nog verstrooid waren.
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hadden vervoegd, zeilde de vloot, 's nachts, wel 7 mijlen
N.N.W. aan, doch ook nu weer zonder eenigen uitslag;
bij de Breêveertien was geen enkel schip te zien.
Den volgenden dag, bracht capiteyn van Kruiningen,
een der buitenwachten, eene Hollandsehe fluit, de »Sï.
MichieV', op, welk schip door de Engelschen was genomen
en aan boord waarvan, zich nu een Engelsche luitenant
bevond. Deze verhaalde, dat zijne landgenooten, daar de
storm in Engeland minder hevig was geweest, reeds den
8 en 9n waren uitgeloopen en eenige hunner, met sommige onzer schepen, eene ontmoeting bij Doggerszandt hadden gehad, waarbij de onzen waren genomen.
Gelijk nader bleek, waren dit — behalve twee OostIndievaarders —• vier oorlogschepen, w.o. de »Zevenwolden"
en de »Groeningen"'. Er waren echter twee schepen bij
's Lands vloot, die beide den naam » Groeningen" droegen,
doch het eene, gevoerd door capt. P. Uitenhout, 't welk bij
den aanvang van den tocht, onder Tromp's Eskadergerangeerd was, bevond zich, volgens Brandt p. 422, op den
dag dezer ontmoeting, bij het gros der vloot, zoodat de in
's vijands handen gevallen »Groeningen" niet anders kan
zijn geweest als die dör Vriesche Admiraliteyt, gevoerd
door capt. Willem Canter. i )
Blijkens den brief van H.H. Mo. Gevolmachtigden, dd.
20 Sept. '1665, voerde de » Groeningen", die genomen werd,
een dubbelen zwarten arend in den spiegel, waardoor liet
zich ook laat verklaren, dat GK van Borth dit schip in zijn
verslag 2) »de Zwarte arend" of weî het »Wapen van
Groeningen" noemt.
1) Deze heeft dit ongeval niet lang overleefd ; immers blijkens eene
10 Maart 1667 gedane nominatie, was hij toen reeds overleden.
2) Bij v. Aitzema V, p. 708.
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Eenige capiteynen hadden zich bij deze gelegenheid dapper
geweerd. Met name wordt genoemd P. K. Wijnbergen 1)
van de »West Vrieslandf', terwijl de Oost-Indievaarder de
» Vergulden Fenix" zelfs een vijandelijk fregat in den grond
had gezeild. Bij geen der schrijvers vindt men echter
melding gemaakt van het gedrag der capiteynen van de
beide Friesche schepen. 2)
Deze ontmoeting had plaats op het westend van Doggersbank , den 13 Sept., dus denzelfden dag, waarop de Nederlandsche vloot er langs was gezeild en Tierck Hiddes, op
de zuidzijde, door de vier Engelsehen werd nagejaagd. Eindelijk vernam men van den Biïtschen luitenant, dat de
vijandelijke vloot, behalve de kleine en bijgehuurde vaartuigen, 90 zeilen telde.
's Namiddags, weinige uren nadat de »Sï. Michiel" was
genomen, kwam capt. Wildschut met zijn fregat y>Ilarderwyck" en twee galjoten, in de vloot, rapporteerende, dat de
Vice-Admirael van Nes met nog 13 oorlogschepenen eenige
koopvaarders , 's daags te voren , eene ontmoeting met de
Britten had gehad, beoosten de plaats waar 's Lands vloot
zich nu bevond. Onmiddelijk werd daarop koers gezet naar
't Vlie en Texel, in de hoop van Nes aldaar te vinden en
hem zoo noodig te ontzetten.
Groot was de vreugde toen men hem, den volgenden
dag, werkelijk vond. Uit het verslag, dat hij deed, bleek
1) Na, op voorspraak van zijn edelen overwinnaar, eapt. Gay, op
zijn eerewoord, uit hechtenis te zijn ontslagen, wendde hij, bij de
machthebbenden te Dover, alles aan, om zijne hulpbehoevende landgenooten naar het vaderland te doen terugkeeren.
2) "Van geen dezer beide schepen heeft de vijand lang genot gehad.
Nog geen jaar later, in den vierdaagschen zeeslag, werd de „Zevenwolden" door capt. van der Zaen heroverd en de „Groeningen" door
capt. Marrevelt in den grond geschoten.
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o.a. dat hij den 12 Sept., behalve verscheidene koopvaarders,
12 oorlogschepen onder zijne vlag had verzameld, w.o. ook
de » Oostergo", capt. de Boer en de y>St. Pieter", capt. Clant.
Oostwaarts koersende, hadden zich nog, behalve een capt.
Niedek, bij hem aangesloten de Friesche schepen » Westergo",
capt. Vyselaer en »Omelandia'', capt. van Oostrum , zoodat
hij nu in 't geheel 15 oorlogschepen sterk was, terwijl
zich 30 gewone koopvaarders en een Oost-Indievaarder
onder zijne vlag bevonden, waarbij zich, den 18n, nog
voegde de Oost-Indievaarder »d' Oyevaer, die zijn roer had
verloren ?>ende", volgens den heer Boreel, vswyert als een
•nexler sonder steert, dat (het) schrickelyck is om (er) by
(te) komen."
Toen nu den 18n, vier Engelsche oorlogschepen in
't gezicht kwamen, verdeelde van Nes zijne macht in drie
smaldeelen, over het derde waarvan, het bevel als Schoutbij-nacht, werd opgedragen aan den Harlinger capiteyn
Albert Pietersz de Boer.
Aldus voorbereid, ontmoette hij, den volgenden dag, de
Engelsche vloot, met een deel waarvan, schutgevaart werd
gehouden. Dit was echter niet de bedoeling der Britten:
zij sloegen begeerige oogen naar de rijk beladen koopvaarders , doch toen het hun, na eenige vruchtelooze pogingen,
niet gelukte er ook maar éen van machtig te worden,
trokken ze tegen den donker weder af. 1)
Van Nes leverde voorts zijn beklag in tegen de capiteynen
Wildschut van de y>Harderwyck" en van Oostrum van de
»Omelandia", die hem, terwijl hij door de vijandelijke
overmacht werd bedreigd, lafhartig in den steek hadden
1) Een meer gedetailleerd verhaal van deze ontmoeting, waarbij
van Nes weer zoo zeer uitblonk door kloekheid en kalm beleid, vindt
men bij Brandt, p. 428.
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gelaten, en die dan ook later daarvoor ter verantwoording
werden geroepen. 4)
Een ander gedeelte der verstrooide vloot, bestaande uit
10 oorlogschepen, w.o. eapt. Yde Hylkesz met den nPostüjon",
begeleidende drie Oost-ïndievaarders en een fluit, kwam
den l l n , toen de storm wat bedaarde, onder de vlag van
capt. Adriaen Dircksz Houtluyn, die, bij afwezigheid van
Stachouwer, in diens plaats de Schout-bij-nachtsvlag voerde.
Deze liep, tot 's avonds, met hen vóór den wind af en kwam
den 12n bij Doggersbank, vanwaar de koers om de Zuid
werd genomen en gehouden tot 's morgens van den 13n,
toen het stil werd en zij den wind uit het Z.Z.O. kregen
met mottig buiig weer. Dit deed hen Z.W. aanleggen, tot
dat ze, na den middag, bezuiden Doggersbank, te loefwaarts
vooruit, zeilen in het gezicht kregen, die al spoedig bleken
de geheele Engelsche vloot te zijn, welke het nu op hen
aanzette.
't Mocht hun echter gelukken dit gevaar te ontzeilen,
waarna Houttuyn, den 4 October, met 8 schepen, de onzen
weer bereikte, terwijl het 9e bij Texel ten anker kwam.
Keeren wij echter tot den 21n September terug. Op den
avond van dien dag, stelde 's Lands vloot, nu sterk tusschen de 60 en 70 oorlogschepen, zich, dwars van 't noordeinde van Texel, in beweging, om opnieuw te trachten de
Britsche zeemacht te ontmoeten. Zij nam daartoe haren
koers N.W. aan, en, na 7 á 8 mijlen in die richting te
hebben afgezeild, werd zij den volgenden morgen, in 4
Eskaders verdeeld.
Uit eene bij het Priesch Genootschap in H.S. berustende
Eskaderlijst, blijkt, dat er toen 67 schepen en fregatten
bijeen waren, dat het 4e Eskader onder bevel van
1) Zie hierna op pag. 529 en 536.
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Tierck Hiddes werd gesteld en daaronder, behalve zijn
Admiraelschip, gerangeerd waren: Vice-Admirael Coenders,
Schout-bij-nacat Brunsveldt met de capiteynen Vyselaer,
Jan Adelaer, Jan Croock, Ysbrandt de Vries, Claes Ancker,
Arent Simonsz Vader, i) Jacob Piteys, Corn, Cl. Posthoorn,
Alb. P. de Boer, K. A. v. Oostrum, Boos, Victol, Wütschut
en Smient, terwijl voorts werd bepaald, dat alle schepen,
die zich verder bij de vloot mochten vervoegen, zich hadden
te begeven onder het Eskader, waartoe zij, volgens de
oorspronkelijke door de Ruyter gemaakte indeeling, hadden
behoord, tenzij hun, door de opperhoofden der Eskaders,
anders mocht worden bevolen.
Ook van deze Eskaderlijst, wordt nog een geschreven
uittreksel bewaard, 't welk, als alleen de schepen die onder
Tierck Hiddes waren gerangeerd, bevattende, waarschijnlijk
hetzelfde is, dat bij hem aan boord als legger heeft gediend.
Achter op dit uittreksel staat, bij wijze van memorandum,
eene aanteekening, die, de vermoedelijke herkomst van het
stuk en den in die aanteekening voorkomenden naam Maycke
(zijne dochter heette Maryke) in aanmerking genomen,
blijkbaar door Tierck Hiddes zelf daarop geschreven is. Zij
luidt aldus:
•»memorie voor ons mayke om een hlau verwiel valfrongh
wan de rnoyste, met breed lint tot het kruis mede brengen."
Vermoedelijk wordt met dit fluweelen tooisel iets bedoeld,
dat aan of op het achterhoofd werd gedragen, maar hoe
dit zij, in elk geval verraadt deze aanteekening eene aardige
trek, die ook al weer herinnert aan de Ruyter, toen deze
uit de Middellandsche Zee aan zijn zoon, den Sehout-bij1) In de Smaldeellijst van dit Eskader, opgenomen in het (H.S.)
„Ordres en Zeynboek" van Sehout-hij-naeht Brunsveldt, komt in
plaats van dezen, voor: Jan dn Bois.
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nacht Engel de Ruyter, die het Smyrnaseh convooi commandeerde, na het behandelen der dienstzaken, schreef:
»Hier gaen twee halve aemen Rynschen wyn, een vaetgen
smet Hollandsche boter en een tonnetjen Engelschen ge»droogden haring voor UBd., met een Amsterdammer soete
Dkoeck voor Michieltje" (zijn kleinzoon).
De N.O. winden dreven de vloot nu zoover zuidwaarts,
dat het raadzamer werd gevonden om, zoo spoedig mogelijk
de vastgestelde verzamelplaats bij Goereê, op te zoeken ten
einde aldaar, de schepen die, de een hieraan en de ander
daaraan, gebrek hadden, opnieuw te voorzien.
Dientengevolge werd den 24 September, dwars van de
Maas, het anker uitgeworpen en door den opperbevelhebber
het sein gegeven tot belegging van den hoogen Krijgsraad.
Daarin werden o.a. behandeld de beschuldigingen tegen
de capiteynen van Oastrurn en Wildschut ingebracht, wegens
hunne tekortkoming jegens van Nes.
Van Oostrum. wist het een en ander te zijner verontschuldiging bij te brengen, maar dat hij zich toch niet
geheel heeft kunnen vrijpleiten, blijkt uit de sententie,
waarbij hij een jaar in zijne bediening werd geschorst met
verbeurdverklaring zijner gage. Na de expiratie zijner
schorsing, treft men hem echter niet weer op de Eskaderlijsten aan.
Wildschut ontving eene veel zwaardere straf.
Intusschen moest de vloot van verschillende behoeften
worden voorzien. Wel is waar had zij, volgens het vastgesteld plan, reeds dadelijk voldoende moeten zijn uitgerust
om 3 maanden zee te kunnen houden, doch alleen Vrieslandts
Admiraliteyt had te dien opzichte haren plicht gedaan.
Tot hare schade echter! want ettelijke fluiten, die hare
oorlogschepen voor magazijnen dienden, waren, na van
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de vloot te zijn afgestormd, in 's vijands handen gevallen,
zoodat op het Vriesche smaldeel nu het grootste gebrek
heersehte. 1)
Sommige schepen hadden zoo weinig drinkwater, dat er
in 2 à 3 dagen geene spijs kon worden gekookt.
Den 25n, begon het stijf te waaien, waardoor het overnemen van scheepsbehoeften onmogelijk werd, terwijl de^
wind, den 27n en 28n, uit het Z.W. en daarna uit het
J O L W . meer en meer opstak en den 29n, in een zwaren
storm uit het N. t. W. en het N., overging.
Hoewel de meeste schepen, reeds den 27n, hunne stengen
en ra's hadden gestreken, werden toch vele hunner van
de ankers geslagen en leed de vloot, zoowel door den storm
als door de hooge zeeën, groote schade. Ook de » Westergo",
»een der capitaelste Vriesche schepen", sloeg voor zijn
anker weg, 2) verloor al zijne ankers en kabels, kreeg zijn
roer onklaar, terwijl er bovendien nog 4 zware balken aan
boord werden stuk geslagen, zoodat capt. Vyselaer gelast
werd naar Texel op te zeilen om te repareeren.
Toen eindelijk de storm wat bedaard was, werden dadelijk
alle handen aan 't werk geslagen om de verschillende
behoeften uit de fluiten over te laden. 3)
Intusschen waren twee schepen, zonder verlof, uit de vloot
geloopen en naar Texel opgezeild, nl. de »Oostergo", capt.
A. P. de Boer en de y>St. Pieter', capt. J. H. Clant.
't Laatste was een gehuurd, uit de subsidiën van Stadt
1) Zie brieven van Johan de "Witt dd. 11 en 27 Sept. '65.
2) Brief der Gevolm. v. H.H. Mo. dd. 2 Oct. '65, te vinden,
evenals die in noot 1, in de aangehaalde „Copye van een Missive Aen
een goet Vrient" enz.
3) Den In Oct. had Tierck Hiddes zijn Eskader op nieuw gesmaldeeld, gelijk vermeld staat in het Ordres en Zeynboek van den Sehoutbij-nacht Brunsveldt.
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en Lande geëquipeerd, schip dat, op de Eskaderlijst bij
Brandt, opmerkelijk genoeg, onder Tromp''s Eskader gerangeerd staat en wel met 40 st., 153 matr. en 29 sold.
De Boer en Clant beriepen zich, ter hunner verdediging,
op 't gebrek, dat bij hen aan boord heerschte, en dat dit
ook werkelijk bestond, hoewel 't hun gedrag niet kon
rechtvaardigen, blijkt uit de missive van Johan de Witt,
dd. 4 Oct. 1665, 1) volgens welke, hunne beweegreden
tot dit vergrijp gezocht moet worden in een zekeren wrevel,
opgewekt door dat zij zelf, voor hun eigen volk, niet genoeg hebbende, van het weinige dat ze hadden, nog aan
anderen moesten afstaan.
De Boer werd uit Texel naar de vloot teruggezonden en
aldaar in hechtenis gehouden, doch zijn volk weigerde
weer in zee te gaan, voorgevende dat het schip lek was.
Wel maanden eenige Admiraliteyts-Raden van Vriesland
en ook de Gecommitteerden van H.H. Mo. hen herhaaldelijk
tot hun plicht aan, doch de muiters hadden daarnaar geene
ooren, zoodat men zich eindelijk genoodzaakt zag om den
sterken arm te gebruiken en den busschietersmaet, den
hoogbootmansmaet, den schiemansmaet, twee kwartiermeesters en een matroos, met de koord te straffen. 2)
Den 5 October, werden de ankers weer gelicht om de
uit Texel verwacht wordende schepen op te halen, die
men den volgenden dag reeds, ter hoogte van Zandvoort,
ontmoette, 't Waren 18 oorlog- en 22 proviandschepen,
onder welke eersten zich bevonden Jacob Binckes, 3) capt.
1) Zie de daaruit geciteerde clausule hierna. De brief zelf komt
voor in de m. a. „Copye van een Missive" enz.
2) Swinnas, Eng., Ned. en Munst. krackeelen, Ie dl., p. 32.
3) Bijzonderheden omtrent zijn van Koudum of Stavoren afkomstig
Friesche geslacht en omtrent de verschillende verdienstelijke bevelhebbers , die het aan 's Lands vloot heeft geleverd, zijn te vinden o. a.
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op de >->Star" van de Amsterdamsche Admiraliteyt en Anske
Fockes, wellicht ook een bij diezelfde Admiraliteyt dienende
Fries, 1) met de »Schagerroos."
Stormweer en hooge zeeën verhinderden echter, tot den
lOn, het verder overladen der scheepsbehoeften.
Den 9n, was de Schout-bij-nacht Stachouwer met nog 5
oorlogschepen, waaronder

de

»Frisia", uit de Sont weer

bij de vlag gekomen, nadat hij ettelijke koopvaarders, van
daar, onder de vaderlandsche kust had gebracht.
in „Leeven en Daden", p. 438, mr. de Jonge II en IV (zie den index) en Navorscher 1873, p. 376/7, alwaar eene stamlijst.
De heer Eekhoff, Bekn. Geseh. v. Friesl., p. 470, rangschikt Jacob
Binokes ten onrechte, onder de Vriesehe Admiraliteyt.
1) Eekhoff, p. 469, '70, noemt Anske Fockes ook onder de Friesche
zeehelden en zijn naam geeft daartoe werkelijk eenige aanleiding.
Zoo b.v. komt, op het jaar 1698, in het Stemeohier van IVarns, in
welk dorp destijds vele zeelieden woonden, een Focke Anskes voor.
Verder rangschikt de heer Eekhoff onder hen: Sipke Fockes (gesneuveld in 1652 als eapt. op een Amsterd. Birectieschip — zie Holl. Merc.
p. 37; Joris Andringa, secretaris van de Ruyter (later capt. op „Stadt
en Lande" ter Admt. v. Amsterdam), den brandercommandeur Simon
Poppinga, doch ook hunne herkomst uit Friesland eischt, ondanks de
klank hunner namen, die destijds echter ook veel in N. Holland voorkwamen, nadere bevestiging.
Men treft in dat werk, betrekkelijk dit onderwerp, nog enkele kleine
onjuistheden aan. Zoo b.v. dienden niet ter Admt. van Vrieslandt de
capiteynen Andries Douwes (Pascaert) en Adriaan Hens Kleintje, maar
waren doze Harlmger-Directeicrs-cfnpiteyaen (zie p. 343 hiervóór); zoo
werd Stellingwerff''s admiraelsehip de „Zevenwolden" niet na zijn sneuvelen , maar eerst op den volgenden zeotocht, toen het geen admiraelsehip meer was, door de Engelschen genomen (zie p. 524 hiervóór) en
dit is een punt van belang, daar er, sinds het bestaan van het Gemeenebest, nog nimmer een schip van een Nederl. Vlagofficier, in
handen des vijands was gebleven (vgl. mr. de Jonge III, p. 408); zoo
eindelijk namen in 1676, aan den tocht naar de Oostzee, niet „verscheidene", maar slechts twee Friesche schepen deel (vgl. Foppe Foppesz
Aenm. Voyagie e. a.) en heette de capiteyn op het fregat „de Brak",
1689, niet „D", maar Tierck Hiddesz de Vries. Deze laatste onjuistheid heeft de Europ. Merc. echter op zijne rekening.
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's Morgens van den l l n , werden de ankers gelicht 1) en
dreef de vloot met de eb westwaarts af, om yerder, aî
kruisende, 2) de Engelsche kust te bereiken, terwijl inmiddels jachten en galjoten op verkenning werden uitgezonden.
In den avond van den 16n, kwam zij eindelijk, op 2V2
mijl beoosten Lowestoft, ten anker en liep den volgenden
dag naar Solebay, zonder echter eenige vijandelijke schepen
te ontdekken.
Op verschillende plaatsen aan de Eagelsche kust zag
men vuren branden, ter waarschuwing dat de Hollanders
onder den wal waren, terwijl op de aankomst der onzen,
16 Britsche oorîogschepen de wijk van Harwich naar de
Theems namen.
Niettegenstaande dat het hard woei uit het westen, zette
de vloot, den 17n, koers naar de Theems, waarop zij al
spoedig 13 Engelsche oorîogschepen het Koningsdiep zag
inlaveeren, zonder hen echter, daar zij wel 3 mijlen boven
den wind waren, te kunnen achterhalen, 's Nachts werd
yoor de rivier geankerd en den volgenden morgen ging
men, met W.Z.W. wind, onder zeil naar Duins, om de,
volgens ingewonnen berichten, aldaar liggende Britsche
1) 's Voormiddags bracht van Nes Let voor de Ruyter bestemd
Admiraelsehip „de Zeven Provinciën" in de vloot, 't Werd beschouwd
als een der beste en sterkst bewapende strijders van zijn tijd, was 163
voet lang, 43 wijd en 15 voet hol en uitsluitend met metalen stukken
bewapend.
In of vóór 1694 eindigde dit schip, waaraan, uit een roemrijk tijdperk, de roemrijkste herinneringen waren verbonden, zijne schitterende
loopbaan en werd voor sleet verkocht (mr. de Jonge). De gemeente
Rotterdam bezit van dit schip eene, door Willem v. d. Velde vervaardigde, teekening in O.-ï. inkt. (Cat. Tent. Delft 1863, p. 140).
2) Den 13n en 14n was zij, bij Noordelijken wind, op de hoogte
van Scheveningen, Katwijk en Noordwijk, circa 6 à 7 mijlen uit den
wal. (v. Aitzema V, p. 655).
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achepen aan te tasten. Dan een zware W.Z.W. storm
verijdelde dit plan en deed 'sLands vloot, denzelfden dag,
weer voor de rivier, ten anker komen.
De storm nam intusschen in hevigheid toe, doch nu uit
het N . , N.N.W. en N. t. W., zoodat men, met het
Noordvoorland 5 mijlen ten Z.W. t. W., tot den 23n, bleef
liggen en veel schade aan ankers en kabels beliep.
Den 23n werd er weder zeil gemaakt, om opnieuw een
aanslag op Duins te beproeven.
Aan Evertsz en Tierck Hiddes werd opgedragen om
het Noordergat te bezetten, terwijl de Ruyter zich voor het
Zuidergat zou posteeren. Doch ook nu werd die toeleg
door windsverandering verijdeld.
Eerst naar 't westen loopende, kromp de wind hoe langer
hoe meer zuidwaarts, zoodat Evertsz en Tierck Hiddes
's nachts niet ver genoeg konden vorderen, om bij 't aanbreken van den dag, vóór het Noordergat te zijn; en dit
was bepaald aoodig om de Engelschen den tijd te benemen
om te ontloopen, waarvan zij nu ook niet verzuimden gebruik te maken. Immers, toen de Ruyter met het Hollandsche Eskader, ook door tegenwind en stilte, ver beneden
de Goeying {Goodwinsand) in de Hoofden, was vervallen,
zag hij reeds uit de verte, drie Britsche schepen het Noordergat uitloopen, vóór dat Evertsz en Tierck Hiddes zoover
hadden kunnen oplaveeren.
Nu derhalve met dezen wind aldaar niets viel uit te
richten, keerde het gros der vloot onverrichter zake voor
de rivier terug. Wèl mocht dus de Heer Boreel aan zijn
vriend van Kinschot schrijven: »Amice, siet eens hoe »wij
y>altijt achter het net visschen, behalve daer stormen ende
j>ongemacken te haelen syn, doch desélue komen alle van
»den Hemel."
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Evertsz en Tierck Hiddes kregen thans de opdracht, om
met hunne eskaders, 't zij onder zeil of wel ten anker ,
al naar de gelegenheid van weer en wind zou vorderen ,
zich, vóór of bij Marygate, te stationneeren, ten einde aldaar
alle schepen, die door de Lassen de rivier mochten afkomen , aan te houden, terwijl een ander smaldeel, onder
den eapiteyn Christiaen Ebelsz Uma, 1) dienstdoende als
commandeur of schout-bij-nacht, met hetzelfde doel, naar
het Koningsdiep zeil maakte.
Tierck Hiddes had, evenals Uma, verder in last om zich
met 8 dagen weer bij de vlag te vervoegen, tenware
noordewind hen dat mocht verhinderen, in welk geval de
Ruyter zich bij hen zou aansluiten, doch, indien zij, na
verloop van dien tijd, door storm of mist mochten afdwalen,
zouden zij zich gemachtigd kunnen rekenen om, met het
oog op den naderenden winter en 't verminderen der proviand, naar de Vaderlandsehe zeegaten op te zeilen.
Terzelfder tijd werden, wegens hun ontredderden staat
of om de vele zieken onder het scheepsvolk, 10 oorlogschepen, waaronder de DFrisia", commandeur Vinckelbos,
1) Hij komt reeds als eapiteyn voor in Aug. 1652, toen hij onder
den Adml. M. H. Tromp bij Hitlant kruiste (zie Ned. Familiebl. 1886,
p. 48 en 49), alwaar hij op de eene plaats Corstïaen Èîdersz en op
de andere Christiaen Eldersz wordt genoemd, trouwens die namen
werden ook door elkaar gebruikt (vgl. o. a. Ned. Familiebl. 1885, p.
177). Zeer waarschijnlijk diende hij toen, evenals in 1657/58, ter
Adtnt. van de Maze. Van Aitzema IV, p. 266, verhaalt een eigenaardig
voorval, dat hem destijds, met een Lubeeker schipper en een Turksehen
roover weêrvoer. Bij den vorigen zeetocht in 1665, commandeerde hij
de „Uytrecht" (Eskaderlijst mr. de Jonge I, p. 777), met welk schip
hij, ook nu weer, bij den aanvang van dezen tocht, onder het Ie
Eskader was gerangeerd. Zijne plaatsing op de „Omelandia" en later
op de „ Vredewoldf' doet vermoeden, dat hij een Groninger was. Zie
verder omtrent hem, het m. a. stukje „Friesland ter zee", alwaar echter de slag van Nieuwpoort, in plaats van dien bij Terheyde, vermeld staat.
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naar huis gezonden. Zes anderen zeilden naar Noorwegen,
om vandaar, in vereeniging met nog 6 schepen, die zich
uit Texel bij hen zouden voegen, de daar nog verblijvende koopvaarders op te halen, zoodat de vloot nu 70
schepen sterk bleef. Deze werden verdeeld in 4Eskaders,
waarvan het 4e, sterk 16 schepen, onder bevel van Tierck
Hiddes kwam. Bovendien werden er nog, sedert den îaatsten storm, 5 schepen vermist, die echter voor en na allen
weder bij de vlag kwamen.
De Gevolmachtigden van H.H. Mo. achtten deze macht
sterk genoeg en de schepen nog wel in zoodanigen staat,
dat men den vijand daarmede het hoofd kon bieden, doch
deze liet zich niet alleen te vergeefs wachten, maar ook
vruchteloos zoeken.
Intusschen nam de ziekte op de vloot meer en meer
toe, zoodat den 27n, het getal aangetasten reeds 970 1)
bedroeg. Op de Friesche schepen schijnt zij zich echter
minder hevig te hebben vertoond dan op die van andere
Admiraliteyten. 2)
Nadat Tierck Hiddes dan met zijn Eskader naar Marygate
was gezeild, werd reeds tegen den 27n, de Krijgsraad bijeengeroepen , o.a. om de vierschaar te spannen over de capiteynen
Attart of Albert Pietersz de Boer en Joost Herman Clant,
beschuldigd van, zonder verlof, naar Texel te zijn gezeild,
zoomede over den opperstuurman Willem Everts van de
i>Omelandia", wegens het opzetten van capt. Wildschut,
om van Nes in den steek te laten. Het eerste feit had
1) Behalve deze waren er 140 gestorven en 350 naar 't vaderland
opgezonden. (Brandt).
2) Den 4 Nov. werden alle Admiraliteyten aangeschreven om voorziening te nemen, dat hunne zieke soldaten, mariniers en matrozen,
dadelijk bij thuiskomst der schepen, afgehaald en in de naaste Gasthuizen verpleegd zouden worden, (v. Aitzema V; p, 500).
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plaats gehad in de laatste dagen van September of in de
allereerste dagen van October, en het tweede den 19 Sept.,
terwijl, volgens Brandt, de Boer reeds settelyke weeken in
hechtenis was gehouden" en de medeplichtigen van Willem
Everts, reeds den 26n Sept. hun vonnis hadden ontvangen.
Wat, mag men vragen, kan van deze trage berechting,
die zoo zeer afwijkt van de vlugheid en den eenvoud, welke
de behandeling der rechtszaken op de vloot gewoonlijk
kenmerkten, de reden zijn geweest ? Waren deze zaken,
die juist alle, personen in dienst der Vriesche Admiraliteyt
betroffen, met opzet opgehouden tot na het vertrek yan
Tierck Hiddes met zijn Eskader ? Het heeft er allen schijn
van, doch dan rijst de vraag: waarom ?
Was het misschien om den invloed van den Admirael
en verdere officieren van het Vrîesche smaldeel, daarbij te
weren of heeft Tierck lîiddes zelf zich er wel van willen
onthouden, om mede te werken tot eene veroordeeling, o.a.
van zijn krijgsmakker, dien hij, hoewel zooveel minder
dienstjaren tellende, binnen zulk een korten tijd, toch zoover
boven het hoofd was gewassen en aan wien hij, èn als
stadgenoot èn als dienaar derzelfde Admiraliteyt, waarschijnlijk door vriendschapsbanden verbonden was?
Dit uitstel in de behandeling dezer zaak door den Krijgsraad was in elk geval te exceptioneel, dan dat er geene
bepaalde reden voor geweest moet gijn.
Intusschen, de Boer bekende zijn eer en eed niet te
hebben betracht en werd daarop, door den Zeekrijgsraad, van
zijn ambt ontzet met onbekwaamverklaring, om ooit weer
den Lande te water te dienen en verder met verbeurte zijner
gage. En nu moge dit nog eene genadige sententie zijn
geweest, daar bij eene, tijdens den eersten Engelschen
oorlog vastgestelde verordening, op het zonder verlof
35
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wegzeilen uit de vloot, niet minder dan de doodstraf was
gesteld, zeker toch moet dit vonnis den manhaften capiteyn
zwaar hebben getroffen bij de gedachte van, op deze wijze,
zijne jarenlange en roemvolle loopbaan verwoest te zien,
enkel tengevolge van een, in een oogenblik van stijfhoofdigheid, bedreven misslag, die zelfs door den strengen Raadpensionaris de Wilt werd vergoelijkt, met de woorden: ithet
^schijnt wel wat hardt te wesen d' authoriteyt van den Staet
y>te gébruycken om capitainen die selfs te weynigh voorsien
~»zijn, noch van dat weynich aen anderen te doen overgeven." 1)
Willem Everts werd afgezet en eerloos verklaard. Ten
aanzien van Clant, die, ofschoon ook tegen hem, een bevel
tot opzending naar de vloot waa uitgevaardigd, 2) afwezig
bleef, werd besloten, ook hem voor den Krijgsraad te dagen,
doch wat daarvan later gekomen is, bleek mij niet. In
Juni van 't volgend jaar, treffen wij hem echter weer op
de vloot aan, als capiteyn van de y>Stadt en Lande."
Nu er dan geen vijand meer în zee was te wachten,
werd, ook met het oog op de toenemende ziekte en op de
naderende winterkou, waartegen de meeste matrozen en soldaten niet voldoende uitgerust waren, zoodat ook daaruit vermeerdering van zieken te duchten stond — den 1 November,
besloten om naar huis te zeilen, doch eenige der meest
versche schepen in zee te laten om deze veilig te houden en
de nog uit Noorwegen verwacht wordende O.-Indievaarders
op te wachten, terwijl nog 6 van de lichtste fregatten en
4 galjoten drie dagen voor het Koningsdiep bleven kruisen.
Aldus hield Neêrîands Zeeleeuw, 18 dagen lang, den
mond der Britsche hoofdstad toegesnoerd!
1) Zie zijn brief van 4 Oet. 1665, hiervóór aangehaald op p. 531.
2) Boreel, brief 8 Oet, '65.
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Reeds 's namiddags van denzelfden dag ging het gros
der vloot, Oost voorleggende, onder zeil.
Tierck Hiddes' Eskader zeilde aan bakboord van de
Ruyter en Tromp, die den middentocht hadden. En nadat
de schepen, die onder Isäac Siveers in zee zouden blijven,
van proviand waren voorzien, liet de Ruyter, den 2 Nov.
de witte vlag, van de voorsteng waaien en 3 kanonschoten
doen, ten teeken dat men vaneen zou gaan.
Tierck Hiddes geeft, g'elijk de andere Lt.-Admiralen,
daarop een saluut van 7, de Vice-Admiralen van 5 , en
de Schouten-bij-nacht elk van 3 schoten, waarop de Ruyter
hen gezamenlijk, met een saluut van 9 schoten uit halve
kartouwen, beantwoordt en de vloot uiteengaat.
De schepen van de Maze en van Zeeland zetten rechtstreeks koers naar huis; Tierck Hiddes zeilt met de Ruyter,
naar Texel, neemt van dezen, den volgenden dag, buitengaats , afscheid en valt daarna, met het Vriesche smaldeel,
het Vlie binnen.

Ver van alle oorlogs- en zeegevaren, doch, gelijk straks
zal blijken, niet vrij van andere ambtsplichten en zorgen,
ging de Luit.-Adml. nu in zijn woonhuis, aan de noordzijde
der Voorstraat te Harlingen, in den schoot van zijn gezin,
den winter doorbrengen.
Dat gezin bestond toen uit zijne vrouw Nannetie Atsedr. 4)
1) In de hierna (p. 544, noot 4) te vermelden, koopaete, wordt zij
Anneke genoemd. Uit die acte volgt tevens, dat haar vader A tse
Harmens heette en een zoon was van Harmen Atses, die vermoedelijk
te Bolsward heeft gewoond. Hare zuster Geertie Atsedr. was gehuwd
met den eapiteyn TiaUingh Rinses, van wien ik overigens nergens
melding vind gemaakt.
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en twee kinderen: Maryke en Hidde, 1) terwijl Gerryt
Sybbrants en Antie Andries er als knecht en meid dienden. 2)
Het huis, dat zij bewoonden, doch blijkens de op den
inventaris voorkomende post: »De huyshuier beneffens 't
vpackhuys ƒ215.—•", den Admirael, niet in eigendom toebehoorde , is het 5e pand aan de Voorstraat, westwaarts
van de straat de Katrug en was, nu ongeveer 20 jaar
geleden, in gebruik bij de familie de Vries Binksma, die
er eene apotheek in uitoefende. 3)
't Is een breed huis met een 17-eeuwsehen, spitstoeloopenden gevel, zeker nog dezelfde, waarachter eens Prieslands groote Vlootvoogd, in stillen huîseljjken kring, zijn
laatsten winter doorbracht.
Behalve »cte binnencamer en de vorder e camers" bevatte
het, volgens den inventaris, een keuken, zolder en een
vertrek , dat mouterij werd genoemd, doch als provisiekamer
dienst deed. In den eersten opslag, zal men zich verwonderen over de, in verhouding tot de betrekkelijk kleine
huishouding, groote hoeveelheid proviand, die aldaar was
opgestapeld en bestond uit: 15 oxhoofden hard brood, 2V»
vat spek, een partij zout, een partij stokvisch en . . . . .
1) De inventaris vermeldt „drie naagelaetene weeskinderen", doch
daaronder was Tteroh begrepen, die eerst na 's vaders dood geboren werd.
2) Namel. tijdens den inventaris.
3) De overlevering wijst ten minste dit huis aan en ze wordt vrij
wel bevestigd door eene post in den Invent. dd. 3 Jan. 1667j des boedels van . Hylek Aates, wed. Edger Feddes Banga, „in leeven capitainske van de turfmee(t)sters'' (Inventarisboek van Harl.), luidende:
„jaarlioks grondpacht uit de huisinge toebehoorende Claes Braam, staende
„aeu de Voorstraat, waeruît althans d' admirael Tierck Hiddes de Fries
„is verstunen". De evengemelde eigenaar was zeker dezelfde als de
apotheker Claes Gerrits Braam.
Mevr. de wed. P. de Vries—Binksma zond, in 1877, een „zilveren
„cachet van Tjerk Hiddes de Vries" ter Friesche Tent. (Zie catal. p.
130, no. 52).
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43 zoetemelks kazen. En voegt men daar nog bij de partijen witte en grauwe erwten en gort, die op zolder waren
geborgen, dan zou dit een en ander allicht tot het vermoeden leiden, dat de Admirael, tegelijk met zijn Grootschippersschap, »de negotie" nog niet geheel vaarwel had
kunnen zeggen.
Doch voor de aanwezigheid van al die eetwaren, ia eene
meer voor de hand liggende reden bij te brengen.
In de 17e eeuw en reeds vroeger, was nl. het schaften
(de voeding van het scheepsvolk) opgedragen aan den
capiteyn van het schip, 1) die daarvoor eene bepaalde
vergoeding genoot. Voor elk matroos, bedroeg deze 6 à 7
stuivers per dag, doch voor de kajuitsgasten meer.
's Lands vaderen, die vooral in dit tijdperk, de zorg voor
handel en zeevaart, destijds de hoofdbronnen van volkswelvaart, als een der eerste en voornaamste punten van hun
Regeeringsprogram beschouwden, zouden zeker, in de vervulling hunner roeping, zijn te kort geschoten, indien zij
hunne goede zorgen niet ook hadden uitgestrekt tot het op
's Lands vloot zeer belangrijk œconomisch onderwerp der
volksschafting. En zoo kwam het, dat de spijskaart van
Janmaat, in 1654, een punt van deliberatie op de groene
tafel der Hoogmogende Heeren Staten-Generael der Vereenigde Nederlanden ging uitmaken.
Reeds in 1636 had liet Collegie ter Admiraliteyt te
Dockum, dit punt voor zijne eigene schepen geregeld,
doch, hoewel de schrijver van de »Tegenwoordige Staat van
1) Zoo beleed, blijkens het hypotheekboek van Harlingen (1653,
p. 134/5) de bekende capiteyn Hendrick Jansen Camp-(úe p. 359, noot
hiervóór) aan Jan Popta te Harlingen, gelden schuldig „ter causa ontvangen vleis en butter". Ter bevordering van het crediet der eapiteynen ,
was aan de leveranciers , preferentie op hunne tractementen toegekend,
(v. Aitzema V, p. 426).
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Friesland" 1) die regeling, nog in 1786, van kracht rekent,
komt het mij niet twijfelachtig voor, of zij was, reeds in
1654, door het evenbedoeld besluit der Hoogste Staatsmacht, buiten werking gesteld.
Dat besluit van H.H. Mo., dd. 26 Juni 1654, 't welk
dus mag worden geacht te hebben gegolden in het tijdvak,
waarin wij ons thans verplaatsen, luidt: 2)
yyOrdre wegens 't schaften.''
»8 o n d a g voor zes -personen
»de vroegkost: Een bak grutte
(deze) i>te bekomen zijn."
»''s middags: Een bak grauwe
y>dien dag, voor ieder hoofdt."
»'savonds: Wederom grauwe

«Maandag, Dingsdag,

aen een bak.
met een pekelharing, als"
erten en 1 ff vleesch voor
Erten"

Woensdag."

>V's morgens: Een bak grutte met de man een pekelharing
»afô die scheep zijn."
»'s middags en 's avonds: Stokvis met doop, met een
T>bák groene erten vooraf."
»D o n d e r d a g."
» Vroegkost: Een bak grutte met een pekelharing alsvooren."
»'smiddags: Een bak grauwe erten vooraf, en een ®
y>vlees voor dien dag. 's avonds mede eenbak grauwe erten"
» V r y d a g en S a t u r d a g als hiervooren gesegt ü
•uvan Maandag, Dingsdag en Woensdag."
5 Ä hard brood
Dyder kop:

1 ffi kaes

ter

week,"

VÎ ® boter
1) III, Ie st., p. 55, noot, alwaar men deze regeling vindt opgenomen.
2) Volgens oene copie, afkomstig van het Vriesche AdmiraliteytsCollegie, doch zij komt ook in Tjassens Zeepolitie, p. 198, voor.
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»Somwijle voerde geschaft met haring in plaats van stokvis
»op visdagen."
»Des sal aen de resp1'. Cottegien ter Admiraliteit geschreven
»worden" enz.
Deze spijslijst stemt in hoofdzaak met de Friesche van
1636 overeen, behalve dat in de laatste eenige meerdere
afwisseling was, door het facultatief aanbrengen van witte
erwten en spek, en daarin (tot kaap Finisterre) ook het
naar genoegen drinken van bier was voorgeschreven. Bij
beide ordres was aan Janmaat dus eene stevige kost verzekerd, wat echter niet uitsloot, dat bij die van 1636, aan
hen, die daaraan nog niet genoeg hadden, maar het snoode
plan koesterden om y>met geweld eenigen Kost of Drank uit
y>de Bottelary" te halen, de welwillende wenk was gegeven,
dat zij, in dat geval, vdrie maaien gekield en van al het
»scheepsvolk gelaarsd" zouden worden, 't geen nu juist niet
bevorderlijk voor den eetlust was.
Was de capiteyn in zee, dan droeg de Admiraliteyt het
aankoopen der proviand op, aan zijne vrouw of moeder en ,
vooral in lateren tijd, aan zijn zaakgelastigde (solliciteur), die
dan zorgde, dat voor de volgende reis alles in orde kwam.
Nu was Tierck lîiddes wel geen scheepsbevelhebber meer,
maar eene bijzonderheid dier regeling was ook, dat op het
Admiraelschip, niet de capiteyn van dien bodem, maar de
Admirael zelf in het schaften voorzag. 1)
Dit gebruik, dat bovendien een eigenaardig licht werpt
op het scheepsleven dier dagen en alleen daarom reeds
vermelding verdient, verklaart dus volkomen de groote inslag
ten huize des Admiraels.
Gaat men verder den inventaris in al zijne onderdeelen
na, dan blijkt daaruit, dat de huishouding niet alleen op
Ij Vgl. mr, de Jonge I, 320, 699, 700.
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een degelijken en voor dien tijd deftigen voet was ingericht,
maar dat er ook lang niet alle weelde ontbrak. 1)
Vooral de Oost-Indiesche —• vermoedelijk Japansche 2) —
porceleinen, het zilveren tafel- en drinkgerei, het overvloedig
huis- en lijflinnen, strekken daarvoor ten bewijze.
De gouden keten,

wegende

»30 Vu engelsen", maakte

ongetwijfeld het destijds gebruikelijk blijk van waardeeiïng
uit, voor de volvoering van de eene of andere opdracht of
wel van eenig heldenfeit ter zee.

Vroeger, in de eerste

jaren der Republiek, werden daarvoor fraaie zilveren bekers 3) vereerd, en 't is dus niet onwaarschijnlijk, dat de
beide hier aanwezige, ook op die wijze, door Tierck Hiddes
waren verkregen, é)
Behalve de reeds vroeger vermelde »dwarshuysinge ten

1) 't Zelfde valt te getuigen van den boedel, in 1683, nagelaten door
don hiervóór meermalen genoemden eapiteyn Jan Jansz Vyseluer (Invent, dd. 18 Aug. 1683 in 't Harl. In vent. boek). Onder do daartoe
behoorende baten. trekken de aandacht schuldbekentenissen ten laste
van eapt. Ruyrdt Jansen Sanstra en van den op pag. 514, als brandercommandeur , voorkómenden Jan Hesselsz Wiersma, onderscheidene
boekwerken (die in Tierck Hiddes' boedel al zeer weinig worden aangetroffen), een jacht met zeil en treil, een graf op 't nieuwe kerkhof
en een in de Groote kerk, 1 / 15 in den Kerkpoortsmolen, x/0 in den
Noordermolon (die dus, naar het schijnt, bij associatie gedreven werden), terwijl in het passief eene schuld voorkomt aan Carst Bastiaens
en Grietie Diræ, echtelieden te Harlingen, hun aangekomen van hunne
Bestemoer, de weduwe van den hiervoor meergenoemden eapiteyn
Yde Hylkesz Colaert.
2) Het gebied der O.-I. Cie strekte zich destijds ook tot Japan uit.
H) Mr. de Jonge I , p. 316.
4) Op de, 15 I)ee. 1887, bij den heer S. B. Bos te Harlingen gehouden auctie, werd verkocht (Cat. no. 78 a en 6) een zilveren drinkbeker met graveerwerk, voorstellende Geloof, Hoop en Liefde en twee
wapens ^vermoedelijk van Tjerk Hiddes de Vries en zijne echtgenoote".
wegende 230 gram, welk gewicht vrij wel overeenstemt met dat deibeide hier bedoelde bekers, die Ü31/,, en 23 1 /, lood wogen.
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udeele beclemt in de huysinge daer de heren man uithangt" 1),
bezat hij nog in eigendom: »een seste part van sekere huyvsinge staende binnen Bolswaert, op de Campen" ; 2) voorts
obligatiën

en

reversalen tot een bedrag,

renten, van 9798

Caroli guldens,

behoudens

de

2 stuivers en 8 pen-

ningen , ten laste van: de Stadt Franequer, Sioerd Sioerdsen,

besemmaker c.u.,

Hopman

Frans Laesen,

Arien,

Jan

en

Claes Everts, 3)

4) Jacob Hiddes c.u., 5) Fedde

Symons Doncker c.u., 't Landschap,

Tierck Sanstra 6) c.u.

1) Welk huis dit was, blijkt verder niet, maar zal misschien in
het Harl. Archief nog wel zijn na te sporen. Volgens overlevering ,
zou het huis van Mevr. Rodenhuis, op de Kleine Breedeplaats, aan
Adml. de Vries hebben behoord, maar de betrouwbaarheid dier overlevering laat ik in het midden.
2) Blijkens eene, mij door bemiddeling van den Heer J. van Loon Jz.
te Leeuwarden welwillend verstrekte copie eener acte uit het Bolsw.
archief, behoorde dit huis „met hoff', loodts, ende plaetse op de Groote
„Campen, streckende voor van de straet tot achter aen de Stads vesten,
„met vrijen uytgwng aen die vesten, hebbende Mr. Jurjan Orgists huysinge
„ten noorden ende Dirck Tyssen huysinge ten suydeti" in 16/0 a a n :
„Pytter Jansen van Neerden in syn qlt. voor | ,
„ D. Capt. TiaUingh Rinses, voor hem ende als man ende vooght van
„Geertie Atsedr., voor 2/„ en
„aen de nagelaetene weeskinderen van wl. Tierck Hiddes de Vries. in
„leven Admiraal van dese Provintie, by Anneke Atsedr. echtelieden ge„proereërf, voor het resteerend 'jc , als „erfgenamen van wl. Harm,en
„Atses, haeren bestevader."

Kooper van het pand, werd bij aangehaalde acte dd. 13 April 1670,
Harmen Dircæ, voor 185 goudguldens.
3) Deze laatste zal de grootvader zijn geweest van Claes Everts
Oosterbaan, die in 1730/40, van uit Harlingen, „de Groenlands- en Straet
Davis-visscherij" uitoefende.
Even verder komen in den inventaris voor: Arien Jans en Claes
Everts, zoodat men, ten aanzien van den eerstgenoemden, op een van
beide plaatsen, aan eene schrijf- of drukfout te denken heeft.
4) Hannema. Deze was geh. met Aegje, dochter van den Predikant Mauritius Stansius en stierf 1679, als controleur der convoyen en
licenten , te Coevorden. (Inlichtingen van Mr. S. Hannema).
5) Zie p. 375 hiervóór.
6) Deze geslachtsnaam treft men meermalen onder de Harlinger
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en Lolle Tierix 1) c.u. (doch deze onwis); ruim ƒ 4700.—•
aan contanten en '/ e4 ûi een, vroeger door Albert Symons,
doch nu door Cornelis Comelisz de Oude, bevaren schip.
En eindelijk zou men, het huisraad nagaande, zich des
Admiraels woonkamer ongeveer kunnen voorstellen: met
den ijzeren vuurwagen onder de door een groen lakensch
schoorsteenkleed afgezette schouw, waarboven twee groote
schotels; bij den haard de ijzeren vuurstang; de tafel overdekt met een groen lakensch kleed en daaromheen of langs
den wand, zes zwarte gedraaide stoelen met lederen of bij
feestelijke gelegenheden met lakensche kussens; voorts de
groote eikenhouten keeft, bewaarplaats der lijfdrachten en
van het linnen, waarop twee groote koppen (kommen) prijken , evenals de kop en de schotels boven de deur, van OostIndieseh porceîein. Aan den wand hangen schilderijen met
gevlamde lijsten, waaronder de portretten van den Admirael,
zijne vrouw en dochter en eindelijk voor de ramen en de
deur, groen saaien gordijnen.
Gelijk hiervoor reeds werd aangestipt, bracht Tierck
Iliddes dezen winter niet werkeloos door.
Evenals de Lt.-Admiralen bij de andere collegien, ontving ook hij van de Generale Staten eene aanschrijving, om
zich bij zijn collegie te vervoegen, ten einde het oog te
laten gaan over de buitengewone toerustingen, die er voor
het volgend jaar gemaakt werden en er op te letten, dat
H.H.Mo.'s bevelen, zoowel ten opzichte der schepen van oorlog , fregatten, advysjachten, branders, galjoten als anderszins
gegeven, naar behooren werden uitgevoerd en daaromtrent
regeeringsleden van dien tijd aan. De Lt.-Adml. Stellingwerffhaû eene
vrouw uit deze familie.
1) Vrij waarschijnlijk een broeder van zijne moeder, daar hij meer
dan eens in het Sexbierumer kerkeboek voorkomt en eene dochter
had, die, evenals Tierck Hiddes' zuster, Eentie of Iintie heette.
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aan H.H. Mo. verslag te doen. Tot dat einde werd hem,
den 11 November 1665, het door de gemachtigden uit de
verschillende Admiraliteyten 1) vastgesteld plan 2) van uitrusting toegezonden, terwijl de opdracht, in Januari d.a.v.
nog eens werd vernieuwd. Men leide daaruit echter niet
af, dat de Friesche oorlogschepen allen te Harlingen werden
gebouwd; ten aanzien der grootsten was dit althans zeer
zeker niet het geval. Niet alleen toch, dat de toenmalige
haven, gelijk die door Ubbo Emmius is beschreven, 3)
tegen het uitbrengen van linieschepen, wel een groot bezwaar
zou hebben opgeleverd en de havenbrug destijds wel geene
doorvaartswijdte zal hebben gehad, voldoende voor schepen
van ruim 40 voet breedte, maar de schrijver van de «Tegenwoordige Staat van Friesland" vermeldt, dat vóór 1781,
zelfs op de toen reeds bestaande groote werf tegenover het
Collegïegebouw, niet meer dan één schip, van hoogstens
54 stukken, tegelijk gebouwd kon worden. In Tierck Hiddes tijd bestond die werf echter nog niet eens, 4) maar
behielp men zich nog met de zoogenaamde kleine werf, bij
en ten N.W. van de Zuîderbrug. De Vriesche Admiraliteyt
moest destijds dus nagenoeg al hare schepen van oorlog
elders laten bouwen en, daar zich, ook overigens in Friesland , geene daartoe geschikte werven bevonden, ligt het
1) Hunne bijeenkomsten die in den Haag werden gehouden, heetten „de Haagsche Besoignes.''
2) De uitvoering van dit plan, in zijn geheel omvattende 72
schepen van oorlog, 12 fregatten, 12 branders, 12 advysjachten, 12
galjoten en 24 behoefteschepen, was, boven en behalve de bijdrage
dei- O.-I. Cie, geraamd op ƒ 11,648.640.—. Tegenwoordig worden er,
door de groote mogendheden, wel schepen gebouwd, die alleen 12
millioen gulden kosten (zie o. a. N. v. d. Dag 23 Aug. 1892 „Marinezaken"), doch men neme daarbij in aanmerking het verschil in de
waarde van het geld, bij toen vergeleken.
3) Zie p. 36/ hiervóór, noot 2.
4) Vgl. de kaarten bij Schotamis e. a.
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meest voor de hand, dat dit doorgaans te Amsterdam, aan
de Zaan of in eenige andere Hollandsche plaats geschiedde,
van waar zij dan vóór Harlingen werden gebracht, om van
daar uit, door middel van kleinere vaartuigen, y>medebrengers" genoemd, opgetuigd, 'bewapend en toegerust te worden , waardoor de ingezetenen de daaraan verbonden voordeelen voor zich behielden. 4)
Veelomvattend moeten de bemoeiingen zijn geweest, die
door den aanbouw, de herstelling, bewapening, toetakeling,
uitrusting, bemanning en approviandeering van het geheele
smaldeel, van den Admirael werden gevorderd, doch mag
men naar den uitslag daarvan oordeeîen, dan zijn zijne
daaraan bestede zorgen niet vruchteloos geweest, want
nimmer tot dusver, bracht de Yriesche Admiraliteyt een
smaldeel van kloeker en zwaarder bewapende strijders in
zee, dan juist in het au volgend jaar, tevens het glansrijksie van haar bestaan.
Nadat het voorjaar met de yoitoüiiag van het werk der
uitrustingen was heengegaan, hield Tierck Eiddes zich reeds
in Mei, voor korter of îanger tijd, in 't Nieuwe diep of
Texel op, ongetwijfeld om nog eens het oog te 3 aten gaan
over de, daar of in de Vlieier, van tijd tot tijd aankomende
Friesche schepen. Den '25n, toen hij zich met den Lt,Admiraeî van Nes toevallig op het jacht van H.H. Mo.
bevond, kwam aldaar de tijding, dat aes Engelsche fregatten, dicht onder den wal, zeven Nederlandsche koopvaarders genomen en eenige andere in 't Vlie gejaagd hadden.
Onmiddellijk werd door H.H, Mo. Gedeputeerden met van
Nes, Tierck Iliddes en de aanwezige Gecommitteerden uit
de Admiraliteyts-collegïen geraadpleegd, wat te doen, Aanvankelijk waren allen van oordeel, dat men eenige oorlog1) Vgl. p. 328, bovenaan.
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schepen naar buiten moest zenden om de Engelsehen »fe
»attrapéren ende verder onheylen voortekomen , te meer alsoo
i>het een onlydelijcke saecke scheen te zijn, ondertusschen
ïidat sich $00 een considerable Vloot Oorlogsschepen daer
Mnnengaels bevondt, ie moeten aensien, dat een vyandt
T>met weynich schepen voor de kust quam braveren",—doch
bij nader inzien kwam men hiervan, om verschillende
redenen, die van kalm overleg getuigden, terug. Het
groote doel, de aanstaande zeeiocht, mocht in 't minst niet
benadeeld worden; daarbij moesten alle andere operatiën
achterstaan. I)
Tegen de maand Juni, waren do saken zoover gevorderd,
dat Tierck ffiddes zioh, den 5n dier maand, reeds bij de
vloot vervoegde met A Friesche schepen, die, in den avond
van denzelfden dag, nog door anderen werden gevolgd. 2)
Het Vriesche smaldeel, aooals het nu in zee kwam,
bestond uit tien schepen en één brander, terwijl twee oorlogschepen, bij gebrek aan volk, moesten achterblijven.
Op de lijst bij van Âitzema (Y p. 698) staat aangeteekend,
dat ôf de »Ommelanden" ôf de * Klein Frisia" is blijven
liggen, doch op die lijst komt, behalve ook de brander
»cfc Groene Ridder, commandeur Meyndert Soetjens" (lees :
Meyndert Jentjes), nog voor het oorlogschip vRievan Sneeck,
commandeur Runstil", voerende 66 stukken en 246 matrozen,
wat hetzelfde schip is, dat later, door denzelfden schrijver
(p. 722 en 819), wordt aangeduid als de »Sneeck", 3) gevoerd door Ruart Hillebrantsz en bewapend met 66 stukken.
1) v. Aitzeraa V, p. 807.
2) Zoo kwam capt. Vyselaer, met Z.W. wind, door 't Spanjt
en V.-Adml. Coenders, met oostel. wind, door 's Landsdiep, buitengaats.
3) Bij de vloot, die in 1688 Prins Willem ÏII naar Engeland
bracht, was ook een schip „Sneeck" genaamd, dat gevoerd werd door
capt. Ph, v. d. Goes, doch tot de Amst. Âdmt. behoorde.
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Dat echter dit schip, en niet de »Ommelanden" of de
»Klein Frisia", een der beide is geweest, die zijn blijven
liggen en dus niet in de glorie van den vierdaagschen
zeestrijd hebben mogen deelen, volgt hieruit:
1°. komt het niet voor op de Eskaderlijst bij Brandt,
waarop wel de beide andere vermeld staan; en deze schrijver
putte o.a. uit een der beste bronnen, nl. het journael van
den Opperbevelhebber met de aanteekeningen van dezen zelf
en van zijn secretaris, 1) waarvan dus meer actualiteit verwacht mag worden, dan van de lijst bij van Aitzema, die
hoogstwaarschijnlijk den toestand binnengaats weergeeft. Op
zich zelf is het dus niet vreemd, dat de » Sneeck" daarop
voorkomt, daar dit schip ook wel degelijk voor dezen tocht
was aangewezen;
2°. komt het nergens onder de na den slag binnengevallen
schepen voor; al de andere Friesche schepen daarentegen
wel; en
3°. schreef de Commissaris Knijff, die zich, bij het binnenkomen der schepen, in Texel ophield, den 16 J u n i ' 6 6 , 2)
dus na den slag: vhet schip Sneeck waerop capiteyn 3)
TiRuart Hiüebrantsz, van 't Collegie van Vriesland, manc>yqueerde noch (behalven dat mede onversien was van volckj
»36 stucken, ende soude de denderende van de inkomende
^schepen konnen gelicht ende daerop gheimbarqueert werden."
Welk het andere Friesche schip was, dat volgens Brandt,
p. 471 , wegens gebrek aan het noodige volk, is blijven
liggen, blijkt niet.
Trekt men dus de »Sneeck" af van de door van Aitzema
opgegeven eigenlijke oorlogschepen, die aan den tocht
1) Zie de voorrede bij Brandt.
2) Zie bij v. Aitzema V, p. 819.
3) Namel. met den lageren rang van Commandeur; vgl. brief Booth
6 Aug. '66 (O. St.)
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deelnamen, dan stemmen beide schrijvers omtrent het tfetal
derzelve overeen , doch niet wat betreft hunne bewapening
en bemanning, gelijk uit de volgende lijst blijkt:
Volgen
v. iitzema.
Stuk- Ma- Sol- Stuk- Ma- Solken. troz. daten ken. troz. daten
Volgens Brandt.

Lt.-Admirael Tlerck
Hlddas de Vries op:
ie eapt. Yde HySkesz
(Kollaert of Colaert) ! )
Vice-Adml. Rudolf
Cnendors
. . . . .
Schout-bij-N. Hendrick Brunsve!dt . .

y> Groot Frisia"

2

)

» Groeningen"
r>Prins Hendrick
Casimir"

72 340

55

72 360

70 300

,

70 306

72 330

50

72 320

50

60 225
56 200

45
33

64 246
56 205

40
30

54 200

36

52 200

30

54 200

.

54 195

30

55

Capt. Jan Jansz Vy-

selaer
. .
•t) Oostergo"
Wyfze Bsyma
t>JVestergo"
Barend Hfddes
tide. Steeden"
de Vries . .
» Joost Herman 3 )
Ciant. . . .
tiStadt en Lande"
» loost Michielsz
(Cuyk) . . . vPrinces Albertina"
Commr. Christlaen
» Ommelanden"
Ebeisz (Uma).
» Jan Fiefersz
»Klein Frisia"
Vinckeibos .
»
»

Samen .

.

50 294

23

582 2344 272

36 155

B

)

2

14

1) Zie de m. a. voordracht dd. 19 Oet. '66. Dat hij Tierck Hiddes' vlaggeeapiteyn was, blijkt uit de hierna, als bijl. 6 gevoegde „Lyste."
2) Een splinternieuw schip, lang over steven 150 en wijd 42 voet
(v. Aitzema V I , p. 102). Ten ourechte wordt dit Admiraelsehip bij
v. Aitzema V, 698, die zieh trouwens op p. 711, daarin zelf tegenspreekt, „West-Vriesîandt" genoemd.
3) v. Aitzema noemt hem Joost Harmans.?. De geslachtsnaam
Brant, die hij hem geeft, is in elk geval eene drukfout.
4) Dit zal, de bewapening in aanmerking genomen, wel 194 moeten zijn.
5) De door v. Aitzema vermelde brander „de Groene Ridder",
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en Commandeur Roelof JaHSZ de Rob met

den brander »de Rob"

30

48 189

52 200
38 154

52 227 —
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Weldra worden nu de ankers gelicht, 't welk mr. Deketh 1) aldus bezingt:
»De seinvlag wappert, en 't gebulder van 't kanon
«Begroet reeds d' Oostenwind, bij 't rijzend goud der zon.
»De zeilen losgerukt! nu de ankers opgewonden!
»De zeisings aan het zeil, van mast en steng ontbonden!
»En 't hoera, ten vaarwel aan 't lieve Vaderland,
ïWeergalme wijd en zijd naar 't ouderlijke strand."
Buitengaats gekomen, wordt de vloot in drie Eskaders
verdeeld en, gelijk zoo menigmalen, wanneer het de handhaving van Neêrlands Zeeroem gold, worden ook nu weder
de Friezen en de Zeeuwen tot één Eskader vereenigd, aan
welks hoofd, de Lt.-Admiraien Corndis Evertsz en Tierde
Hiddes zijn gesteld.
Dit Eskader, dat den wimpel van de voorsteng voerde,
bestond, behalve uit de reeds genoemde Friesclie schepen,
nog uit:
Colle81e.
Z. Lt.-Adml. Cornelis Evertsz met
Vice-Adml. Banckert
»
Schout-bij-nacht Cornelis
Evertsz de Jonge
»
»
Capt. Simon Blok
»
» Jacob Pensen
» Jan Matthijszoon
»
» Adriaen de Haaze
»
»
» Jan P. Tant
» Adriaen v. Kruiningen »
»
O.I C. » Dirk Schey

z.
z.
z.
z.
z.
z.
z.
z.

de »Walcheren"
» »Ter Thoolen"
»
»
»
»
»
»
»
»

»Zierikzee"
»'t Hof v. Zeelandt"
»Middelburg"
»Vlissingen"
»Ter Veere"
» Uitrecht"
»Dordrecht"
»Gouda"

Transportere

.

Stuk- Kopken. pen.
68
60 296
58
58
50
50
50
50
49
46

259
256
210
210
218
220
200
230 2

539 2463

commr. Meyndert Jentjes, laat ik hier buiten rekening, omdat hij bij
Brandt niet wordt genoemd.
1) Dichtstuk in vier zangen „Tjerk Hiddes" enz., vervaardigd 1819,
en later uitgegeven.
2) W,o. 30 soldaten.
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Collegie.
Transport .
O.I.C. Capt. Joost Verschuur
»
» Thomas Tobias
»
» Jacob Pauw
A.
» Hendrik Vroom
Z.

z.
z.
z:
z.
z.
z.
z.
z.

z.

»
»
»
»
»
»
»

met de »Jaarsvelt"
»
» »Harderwyk"
»
» «Staveren"
»
» »De waakende

Willem Mariniszoon »
Dirk Jobsz Kiela
»
Abraham Krijnszoon»
»
Jan Krijnszoon
»
Gillis Gelijnszoon
Klaas Reinierszoon »
»
Frans Rooijs
»
Daniel Verdiesl
Engel Adriaensz
»
Willem Meerman »

Boeij" 2)
» »De Zeeridder"
» »Delft"
» »Zeelandia"
»Schaakerloo"
» »De Souke"
» »Souielande"
»Wester Souburg"
» »Ooster Souburg"
»De Vryheit"
» »De Hoope"
Samen .

Stuk- Kopken. pen.
539 2463
46 230 »)
46 230 ')
46 230 ')
46
34
34
34
29
6
6
6
6
2
6

230 ')
156
160 Fregat125
ten.
129
29 Een Kits.
21
13 lioeK13
14 Branl ders.
13

886 4056

Het geheele, tweede, Eskader was dus, met inbegrip der
Friesche schepen, bewapend met 1470 stukken en bemand
met 6264 matrozen en -422 soldaten.
Evenals de beide andere Eskaders, 3) werd het in drie
Smaldeelen verdeeld, terwijl

het, volgens de voor dezen

tocht vastgestelde instructie, 4) vóór den wind, aan stuurboordzijde van de liuyler zou varen en bij den wind, de voorhoede uitmaken zou.

Deze zeilorde werd reeds dadelijk in

toepassing gebracht, met bedreiging van ƒ 2 5 . » boete voor
de eerste, van ƒ 5 0 . »

voor de tweede en van zwaardere

3) W.o. 30 soldaten.
2) Dit eeno Amst. schip behoorde, ook op den vovigen tocht, tot
Tierck Hiddes' Eskader, terwijl het, op den volgenden zeetocht, ook
weer bij de Zeeuwen en Friezen , was ingedeeld.
3) Het eerste stond onder de Ruyter en A. J. van Nes en het derde
onder de Lt.-Admiralen C. Tromp en van Meppel.
4) Zie bij Brandt p. 473.

36
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straffen voor de derde keer, tegen ieder capiteyn, die niet
in zijn rang bleef zeilen.
Aldra vernam men, dat de Engelsche vloot reeds ia
zee was, doch de onzen konden, door het groot aantal
schepen, die elkander den wind uit de zeilen hielden en
ook door tegenwind en stilte, slechts langzaam vorderen.
Eindelijk, Donderdag den 10 Juni, gelukte het met
zeilen, getij-stoppen en drijven, op 5 mijl bewesten Ostende
te komen.
De wind was toen Koordoost en, onder Begunstiging
eener flinke koelte, zette 's Lands vloot van daar koers
naar de Hoofden en het Noordvoorland,
Dienzelfden dag, seinde de Ruyter alle vlagoffioieren en
capiteynen bij zich aan boord en sprak hen in de hem
eigene korte, man'lijke taal toe, waarop door allen plechtig
werd geantwoord: »dat ze voorneemens waren en bedooten
vhadden, hun leven voor 't vaderlandt op te zetten."
Verder werd, ter vermijding van het gevaar om bij averij
aan roer of masten, op de vijandelijke kust te geraken,
bepaald, dat men zich, zoolang de wind oostelijk bleef,
niet door de Hoofden zou begeven.
's Kachts werd het stil weer en 's Vrijdagsmorgens
haalde de wind wel aan tot eene stijve koelte uit het
Zuidwesten, doch daarmee kreeg men zoowel wind als
stroom tegen, zoodat de vloot 7 à 8 mijlen O.Z.O. van de
Engeîsche kust, tusschen Duinkerken en het Noordvoorland i) in eene K.O.—Z.W. loopende linie, ten anker
1) Deze peiling is ontleend aan de Ruyter's brief dd. 14 Juni '66,
aan H.H. Mo. en aan het rapport door T. Gerlacius, den 26 dier
maand opgemaakt ter ordonnantie der Ged. en Gevolm. v. de StatenGenerael (Holl. Merc. p. S2 en 86). Daarmee stemt vrij wel overeen
het verslag van Capt. Ruth Maæimilîaen (t. a. p. p. 83), die zegt:
„omtrent Nieupoort, halver Zee", zoomede een Eng. bericht, dat zegt:
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kwam. Van daar werden, N.W, en W.N.W.waarts, 1)
buitenwachten op verkenning uitgezonden, die te 9 uur
den vijand in 't gezicht kregen en daarvan 's Lands vloot
verwittigden.
Zonder verwijl, lieten nu onze Vlootvoogden het gebed
doen, den kok schaften en alles slagvaardig maken, terwijl
zij, te 11 uur, de Britsche vloot, hoewel toen minder schepen tellende dan de onze, 2) te loefwaart op hen zagen afkomen , waarop de Ruyter, nog vóór het middaguur, het
sein gaf om onder zeil te gaan. Het holle water en de
spoed , waarmede gehandeld moest worden, lieten echter
niet toe om de ankers binnenboord te krijgen, zoodat deze
alle gekapt werden.
De wind was inmiddels W.Z.W. 3) geloopen en, onder
een stijve koelte, met holle zee, legden de beide vloten het
nu weldra zuidwaarts tegen elkaar over.
De Engelschen hadden de loef, doch niet tot hun voordeel , want hunne, meest alle, fregatsgewijs gebouwde, 4)
hooggetuigde en zwaar bewapende schepen, door den harden
7 mijl van Ostende. De Vice-Adml. de làefde en Capt. Hondius geven
eene noordelijker peiling; de eerste nl. op 22 vadem met Nieuwpoort
Z. t. O. en Z.Z.O. en de laatste: 9 à 10 mijl N.W. van Ostende. In
dat geval echter zouden de buitenwachten, gelijk Capt. Hondius zelf
opgeeft, niet N.W. en W.N.W. zijn gezonden, daar men toch wist,
dat de Eng. vloot uit Thans moest komen.
1) Zie brief van Capt. Hondius dd. 12 Juni '66, aan de Admt. v.
Amsterdam (Holl. Merr. p. 81).
2) Mr. J. C. de Jonge II, 70, soort, zwaarte, bewapening en bemanning in aanmerking nemende, komt evenwel tot de slotsom, dat
de sterkte, aan weerszijden, ongeveer gelijk stond.
3) Volgens Capt. Hondius.- Z.W. en Z.W. t. W. Tn 't aangehaald
verslag van Gerlacius wordt echter eveneens gezegd W.Z.W.
4) Onze groote schepen waven over het algemeen logger gebouwd,
waardoor zij steviger lagen. Dit kwam natuurlijk ten goede aan het
gebruik en de uitwerking van het geschut, maar deed hen minder
goed bezeild zijn.
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wind, vrij sterk over bakboord hellende, konden daardoor
liunne onderste geschutlaag niet gebruiken.
Het Eskader van Evertsz en Tierck Mades lag aanvankelijk
op den N.O.vleugel onzer linie, dus beneden den wind,
zoodat het niet dadelijk aan den strijd kon deelnemen,
«doch", zegt Henrick Plondius, kapitein van Tromp's
Admiraelschip, in zijn rapport aan de Amst. Admt, 1)
op Evertsz en Tierck Iliddes doelende: »(zij) quamen alle
t>in korten (al spoedig) met goede ordre en postuyr, na
»(iiaar) dat sij geordonneert waren, in rang ons volgen" en
toen 's namiddags 5 uur, de Engelschen, vermoedelijk om
de Vlaamsche banken te vermijden, het ÏLW. overlegden,
raakten de Zeeuwen en Friezen met hen in een heetert
strijd, waarin zich ons volk man'lijk kweet. Beîialve in
menig ander rapport, wordt dit getuigd door den Opperbevelhebber de Ruyter 2) en wel in deze woorden: »De
7>vvjandt hem dus om de noort gewent hebbende,, geraeckten
• »de admiraelen Evertsen en de Vries mede dapper aen
y>de man,"
't Is zeker hier de plaats, om een oogenblik stil te staan
bij de maatregelen, die destijds, vóór het begin van liet
gevecht, aan boord van een Lands oorlogschip, genomen
werden en die, hoewel hier ontleend aan het werk »Aeloude
en Hedend. scheepsbouw en bestier", 3) van den bekenden Anislerdamschen Admiraliteyts-Raad Mcolaes Witsen,
1) Holl. Merc. p. 81.
'2) In zijn bovenaangehaalden brief. De Gevolmachtigden van II.H.
Mo. schreven in hun rapport (gedrukt te 's Hage bij Hillebrandt van
Wouw Ao 1666): nende als doen raeckten 'tvoorsz. Bsquadre van de
„Luitenant Admiralen Cornelis Evertse ende Tierck Hiddes de Vries
„mede met den vyandt heftich in den strijdt, die luier ooch met hungant„sche JEsquadre loffelyck ende cowagieuselijck hebben geevertueert"

3) Verschenen Amst. 16/1. Zie aldaar p. 383 en 404.
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toch ook op de Friesche oorlogschepen, gebruikelijk
waren.
Bij het naderen dan van den vijand, was al dadelijk een
man, op de steng, ten uitkijk geplaatst, de kardoezen, 1)
voor zoover niet reeds vroeger gereed gemaakt, werden
gevuld en in de kmitkamer gebracht, waar vertrouwde
personen bij de kisten werden gesteld om ze uit te reiken.
De enterdreggen werden vervolgens vastgemaakt, het handgeweor uitgedeeld, eenige karabijnen en donderbussen in
de kajuit klaar gelogd, de handgranaten en stinkpotten 2)
uitgereikt, het scherp en de proppen bij de stukken gebracht , de overloop, tegen de gladheid, met zout bestrooid,
het schip overal genat, koelbaliën, brandzwabbers, brandemmers en brandspuiten bij de stukken, rondom het schip
en in de marsen geplaatst, of ook wel, gelijk op de Zeeuwsclie schepen gebruikelijk was, hier en daar versche buiden,
tot wering van brand uitgespreid, de ra's in kettingen
gevangen, touwen en lijnen, ter herstelling van het meest
beschadigde, voor den dag gehaald, alles wat hinderlijk
kon zijn opgeruimd of vastgesjord, de timmerlieden boven
en onder verdeeld en van het noodige gereedschap voorzien ,
de klok driemaal geluid, ten teeken dat elk zich op den
hem aangewezen post moest bevinden, een dronk wijn aan
ieder der manschappen rond geschonken, de alarmtrompet
geblazen en eindelijk het bevel tot aanval of verwering
gegeven. Aldus zal liet zich ook nu op het Vriesohe
Smaldeel hebben toegedragen. .
1) Vroeger werden deze van papier (kardoespapier), doch in dezen
tijd reeds, zooveel mogelijk, van perkament vervaardigd.
Ü) örn bij het enteren in 's vijands schip geworpen te worden, ten
einde verwarring te veroorzaken en daardoor het overspringen gemakkelijker te maken.
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Intusschen werden, door de onzen, eenige lijwaartsche
Engelsohe schepen van hunne vloot afgesneden en veroverd.
De capiteyn Wiüem van der Saen vermeesterde, bij die
gelegenheid, het ten vorigen jare door de Engelschen genomen schip de •»Zevenwolden."
Den geheelen dag werd er dapper gestreden, totdat het
nachtelijk duister, 's avonds 10 uur, de vechtenden scheidde.
's Lands vloot, die zich in lij des vijands bevond, verzamelde
zich, nu en legde het Zuid over, de nacht bestedende aan
het stoppen van lekken, 't vullen van kardoezen, 't splissen
en knoopen en 't geen verder noodig was, om den volgenden morgen den vijand, in zoo goed mogelijken staat,
weer het hoofd te kunnen bieden.
Het Zeeuwsen-Vriesch Bskader had echter op dezen dag
een gevoelig verlies geleden. Zijn Ie Opperhoofd, de verdienstelijke Cornelis Evertsz, werd, na een heet gevecht
met den Engelschen Schout-bij-nacht John Ilarman, 's avonds
omstreeks 9 uur, 1) door den laatsten, uit 's vijands reeds
zinkend schip, geschoten kogel, doodelijk getroffen. Hierdoor
werd nu Tierck Hiddes, bij het 2e Eskader, de hoogste
in rang e n , hoewel het bij geen schrijver, met zoovele
woorden, te lezen staat, ligt liet toch in den aard der zaak,
dat het Opperbevel over1 liet geheele Eskader nu op zijne
schouders viel. Wel hadden H.H. Mo., vooral naar aanleiding van het in den slag van 13 Juni 1665, met het
Admiraelschip van Cortenaer voorgevallene, om te voorkomen dat het gezag weer in verkeerde handen mocht vallen —
bij besluiten dd. 4 en 28 Juli van dat jaar, bepaald dat
zich, o.a. bij eiken Luit.-Admirael, behalve de gewone
scheepscapiteyn, nog twee capiteynen aan boord zouden
1) Dit uur wordt aangegeven in mr. de Jonge's Levensbeschrijving
der Evertsen, p. 237.
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bevinden, bekwaam om dadelijk op te treden, wanneer den
Admirael zelf iets menschelijks mocht overkomen — maar
deze maatregel had toch kennelijk geene andere strekking , als alleen, om in de oogenblikkelijke leiding en
aanvoering van het betrekkelijk Eskader of Smaldeel, te
voorzien. En neemt men daarbij in aanmerking, dat de
strijd 's nachts geheel werd gestaakt en 's Lands vloot
daarna, gescheiden van den vijand , zich weer verzamelde,
dan is het niet aan te nemen , dat deze tijdelijke maatregel,
ook den volgenden morgen, weer opnieuw in werking zou
treden. Immers, de nacht bood tijd en gelegenheid te
over, om op de gewone en regelmatige wijze, nl. door de
in de plaats treding van den naaste in rang, in het Eskaderbevel te voorzien,
Ten opzichte der vervanging van den Oppervlootvoogd,
was deze wijze van handelen uitdrukkelijk voorgeschreven.
Ook bij dezen aan boord, bevonden zich twee reserve-capiteynen 1) en wanneer de Opperbevelhebber kwam te sneuvelen »staande het gevecht ende gemesleert weezende onder
»'s vyandts vloote", mochten sgeene de minste teekenen
»van zoo droevige toevallen, ofte eenige de minste veran»deringe in 't beleit der zaaken, werden bespeurt, maar
»alles in staate gehouden-, omme, by verwisselinge van koers
»der respedive Vlooien, of diergelyke bequaame occasiën,
«daarvan notificatie te worden gegeven aan de Succederende
7>Hooftofficiereii; ten

einde

als vooren ge'tnelt" 2) (nl. om

den gesneuvelde te gaan vervangen). En hierin ligt tevens
eene bevestiging van de hierboven aangenomen opvatting
der taak van de zich aan boord bevindende reserve-capi1) Vgl. mr. de Jonge I , p. 684.
2) Aldus was het laatst bepaald bij H.H. Mo. Resol. van 6 Mei
1666. Zie Brandt p. 466. De eursiveering is van schrijver dezes.
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teyiien, die zich dan, althans wat de voorziening in het
opperbevel der vloot betreft, geheel aansluit aan den inhoud
der instructie van 6 Mei 1666.
Was dit punt, voor het geval dat de Opperbevelhebber
mocht komen te vallen, dus uitdrukkelijk geregeld, dezelfde, motieven, waarop die regeling steunde, deden zich,
zij het dan ook in andere mate, evenzeer gelden bij het
buiten gevecht geraken van Eskader-commandanten, zoodafc
niet is aan te nemen, dat in dusdanig geval, anders werd
gehandeld, te minder, daar ook de taak der reserve-capiteynen aan boord van de Luit.-Admiralen, niet blijkt, met
die aan boord van den Opperbevelhebber, eenig verschil
te hebben opgeleverd.
't Is waar, wie den Opperbevelhebber zou vervangen,
werd voor eiken tocht, bij besluit van H.H. Mo., uitdrukkelijk bepaald, i) terwijl die besluiten iets dergelijks, ten
opzichte der verdere Hoofdofficieren, niet inhouden. Zeer
waarschijnlijk moet daarvoor dus een vaste regel hebben
bestaan, dien ik echter nergens te boek gesteld vond, doch
welke deze ook moge zijn geweest, nimmer kan hij hebben
medegebracht, dat aan een Fice-Admirael, boven een Luitenant-Admirael, zij het ook van verschillende coüegiën, den
voorrang werd toegekend; en de hoogste Zeeuwsohe vlagofficier bij het vereenigd Eskader, Adriaen Banckerts, was
destijds nog Fz'ce-Admirael. 2) Wanneer Brandt, op p. 487
beneden, dus spreekt van Banckerts Eskader, en in een,
door hem, op p. 4 9 3 , geïnsereerd verhaal betrekkelijk den
4n dag, gezegd wordt: »De L.-Admiraal Banckert voerde
smet de Zeeuwen en Vriezen, de slinkervlougel van de
svloot", dan is het niet gewaagd deze lezingen voor onjuist
1) Zie o. a. de aangeh. Resol. dd. ü Mei '6t>.
2) Brandt p. 470, mr. de Jonge I I , p. 149.
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te houden, te eerder omdat zij in het verband, waarin, zij
voorkomen, slechts bijzaak zijn.
Ware 's Lands zeemacht destijds onder één departement
van bestuur vereenigd geweest, dan zouden wellicht, voor
de opvolging in het hoofdbevel van het Eskader, den morgen
na Evertsz overlijden, in aanmerking zijn gekomen die
Luit,-Admiralen, welke, ofschoon bij andere Eskaclers ingedeeld , ouder in rang waren dan Tierck Iliddes, doch nu
elk Collegie zijn eigen Luit.-Admirael of Admiralen had,
zou zoodanige regeling, in de gegeven omstandigheden,
alleen reeds ondenkbaar zijn met het oog op den naijver,
die er steeds tusschen de collegiën onderling bestond.
't Was niet overbodig bij dit punt even stil te staan, om
te doen uitkomen, dat Tierck Hiddes niet als jongste Admirael bij, maar daarentegen áls hoofdaanvoerder, hetgehe.de
2e Eskader, — dat niet alleen uit de Priesche, maar ook
uit de Zeeuwsche en uit andere schepen bestond, — drie
daijen lang, op den moeielijken weg tot de overwinning heeft
geleid, en dat ook hij het wus, die, op het beslissend oogenblïk, dat geheele Eskader onder zijne bevelen had,.
Daardoor laat zich dan ook te eerder verklaren de getuigenis van den Comte de Guiclie, 1) die den geheelen
slag bijwoonde, dat aan Tierck Iliddes (of Kierkides, zooals
hij hem noemt) een voornaam deel der beh.aalde zege toekwam.
Des Zaterdags, bij liet aanbreken van den dag, wordt hij
evenals de andere hoofdbevelhebbers en capiteynen, weer bij
de Iluyter aan boord geseind, die verslag omtrent den staat
hunner schepen inwint en allen tot nieuwen moed opwekt.
De beide vloten waren nu ongeveei' 2 mijlen van elkander
verwijderd; dan weldra ontbrandt de strijd opnieuw. De
1) In zijne „Mémoires conecrnant les Provinees Unies" p. 2(>"2:
„qui ent grande Part à nos Avantages."
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wind was weer W.Z.W., 1) maar veel handzamer dan den
vorigen dag.
De vijand, die de loef heeft, legt het Zuid en de onzen
leggen het If.W. over, elkander onder een geweldig vuur
tweemaal 2) voorbijzeilende, waardoor beide zeer veel schade
aan zeilen, touwen en rondhout beloopen.
Intusscken gaat de wind liggen en doet voor eenigen
tijd den strijd staken, die echter, nadat te 10 à 11 uur,
de koelte weer aanwakkert, dadelijk met verdubbelde
kracht, wordt hervat.
De Nederlanders hebben nu de loef, met uitzondering
van den Luit.-Admirael Tromp, die met eenige schepen
beneden de Britten is vervallen en als een woedende leeuw
om zich heen slaat, totdat hij door de Ruyler wordt ontzet. Daardoor geraakt onze vloot eenigszins uit elkaar,
doch weer verzameld zijnde, zot zij liet opnieuw tegen den
vijand aan. Tot drîemalen toe, trekken de onzen, onder
den Luit.-Admirael Aerl Janssn van Nes, die, omdat de
Ruyter's groote steng was afgeschoten , tijdelijk liet opperbevel
voert, onder het hevigst vuur van weerszijden, den vijand
voorbij, boren 5 à 6 vijandelijke schepen in den grond en
zouden ten vierdemale wenden, toen de Britten het minder
geraden vonden dit af te wachten. 3) Alles bijzettende
wat goed kan doen, wijken zij naar hunne kust, nagezet
door de onzen, die hen echter, door de invallende stilte
en den nacht, niet kunnen achterhalen.
's Nachts bleef het kalm , en 's morgens 3 uur van Pinksterzondag , kwam er een flauw koeltje uit het N.O. 4)
1)
2)
3)
4)

Volgens een Éngelsch bericht: W.Z.W. en Z.W.
Mr. de Jonge.
Dezelfde.
Ook volgens het Engelsehe bericht bij v. Aitzema.
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Op 's Lands vloot worden nu alle bram- en lijzeilen bijgezet
om te trachten den vijand te naderen, doch deze spant,
zelfs door 't nat maken zijner zeilen, alle krachten in, om
den mond der Theems te bereiken. Inmiddels trekt de wind
naar het Oosten en daarna, met flauwe koelte, naar het
O.Z.O. zonder dat onze wel vaster liggende, maar ook daardoor minder goed bezeilde schepen, den vijand kunnen
achterhalen. Slechts sommigen der best bezeilde Nederlandsche bodems gelukt het, van tijd tot tijd, eenige kogels
met hem te wisselen. 1)
Men zou dan ook zeker den strijd als geëindigd hebben
beschouwd, ware het niet dat, omstreeks 2 uur in den
namiddag, de Engelschen, West ten Noorden van zich,
Prins Robert met 25 versche schepen hadden ontdekt, waarop
zij hun koers West ten Zuiden en W.Z.W. stelden.
Zoodra krijgt Tierck Hiddes niet dit nieuwe Smaldeol,
Z.W.waarts van zich, in het gezicht, of hij zet, niettegenstaande zijne schepen gehavend en zijne manschappen
door den langdurigen strijd afgemat zijn, liet er moedig
op toe, maar de Prins ontwijkt het gevecht en loopt terug
naar het gros der Engelsche vloot, waar hij zich met Monk
vereenigt.
Na deze belangrijke versterking, telde 's vijands vloot nu
nog 60 à 61 oorlogschepen, terwijl de Nederlandsche nog
64 sterk was, die echter, door den driedaagschen strijd,
reeds veel hadden geleden.
Mocht dus al, wat van sommige zijden wordt beweerd,
bij het begin van dezen zeeslag, de overmacht aan de zijde
der Nederlanders zijn geweest, door Prins Roberts komst
met zooveel versche schepen , sloeg nu ongetwijfeld de schaal
ver naar 's vijands zijde over.
1) Mr. de Jonge.
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Desniettegenstaande toonde alles aan, dat dezo liet niet
geraden oordeelde, bij het vallen van den avond, zijne kracht
te beproeven, maar zich liever voorbereidde, om den volgenden dag, met vernieuwde moed en kracht, in het strijdperk te treden. 1)
De Ruyter, dan ook een zwaren strijd tegemoet ziende,
houdt, om de zandbanken te vermijden en meer ruimte te
krijgen, 's nachts, onder klein zeil, oostelijk aan, seint
den volgenden morgen, de hoofden en de capiteynen weer
bij zich aan boord en spreekt hen, op de hem eigene
wijze, met eenige hartige woorden toe. 2)
Begunstigd door een Z.Z.O.wind, 3) wendt 's Lands
vloot daarop weer den steven westwaarts en geraakt 's morgens 8 uur, tusschen het Noordvoorland en de Vlaamschr.
banken., in volle zee, 4) opnieuw met den vijand slaags.
De Friezen en Zeeuwen hebben den linkervleugel.
Op drie verschillende punten, breken de drie Nederlandscho Eskaders in 's vijands slaglinie en slaan er doorheen.
Daarna gaan zij over stag en loopen Zuidwaarts over,
weôr op den vijand in. Tot driemaal toe, wordt dit herhaald en even zoovele malen loopen beide vloten tegen
elkaar in, malkander telkens met een verschrikkelijk vuur
begroetende, dat de zee schudden doet.
in hevigheid, langen duur en hardnekkigheid, overtrof
1) Vgl. mr. de Jonge.
•J) Deze toespraak is te vinden hij Brandt p. 490. Bij mr. de Jonge
komt ze ecnigszins anders voor.
3) Het meeraangehaald Bngelseh bericht vermeldt, doch zeker abusief, „Z.Z.W." en later „Z.W." Zoowel bij Brandt en mr. do Jonge,
als in 't voreiiaaugehaald relaes van (i. Borth, staat echter duidelijk
Z.Z.Oost en die lezing moet de juiste zijn. wanneer men den loop
der zaak, ook zelfs volgens het Engelsch verslag, nagaat.
4) Circa 8 mijlen uit den wal (G. Borth).
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deze strijd al de vorige, en meer dan eens scheen het twijfeltachig, aan wien de zege zou verblijven. 1)
Eindelijk, 's namiddags 4 uur, laat de B.uyler de roode
vlag van de bezaanroê waaien, daarmede het sein gevende :
om mei alle slagorde, Ie gelijk, in den vijand te breken;
een bevel dat onmiddellijk, met wakkerheid en nauwgezetheid, wordt uitgevoerd. Hij zelf loopt niet een gedeelte der
vloot boven den vijand om en overvleugelt hem, terwijl
een ander deel beneden de Britten blijft.
Tegelijk en met onweerstaanbare kracht, breken nu Tie.rck
Iliddes en van Meppel, de Vice-Admiralen Banckert*, ,
Schram en Coenders, de Schout-bij-nacht Brunsveldl en
alle capiteynen, die boven den wind zijn, door de Ruyter
aangevoerd, van alle kanten in 's vijands slaglinie, die
daardoor gebroken en vaneen gescheurd wordt, en waardoor een groot deel der Engelsche schepen, van weerszijden , tusschen ons vuur beklemd raakt.
Spoedig is er geen orde meer In 's vijands rangen te
ontdekken; 't is niet meer een geregeld gevecht van vloot
tegen vloot, maar van schip tegen schip.
Van alle kanten verspreiden 's Lands schepen schrik en
verwoesting. Hier vallen stengen, daar ra's, doch de vijand
verweert zich kloekmoedig.
Eindelijk echter geraken Monk en Prins Robert, buiten
staat om den strijd langer vol te houden en, na anderhalf
uur dapper weerstand te hebben geboden, wenden zij den
steven en zetten het, onder volle zeilen, in de grootste
verwarring, op de vlucht. 2)
1) Mr. de Jonge.
2) „De Mok zes v,ren begon de vijandt generaalyek te vluchten; wij
„achter aen, 't jagen" zegt Capt. Rutli Maximiliaen, in zijn belangrijk
ï'elaes van dezen slag.
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Sommigen loopen vóór, anderen steken bij den wind,
doch allen worden door de onzen nagezet.

Ieder Nederl.

capiteyn, die een Engelsch schip aan boord kan komen,
neemt het weg.
tuigd.
geheel

Ook de Friezen laten zich niet onbe-

Schout-bij-nacht
alleen,

fregatten,

Brunsveldt

entert

en

twee aan elkaar vastgeraakte

verovert,
Engelsche

de vBull" (40 st.) en de »Essex" (58 st.), 1)

die echter, tengevolge van onvoldoende bezetting, door de
Eng-elschen hernomen,
Pauw

doch daarna, door capiteyn Jacob

van de »Staveren", voor de 2e maal, genomen

worden. De Vice-Admirael Coenders verovert en brengt in
Texel binnen, het ten vorigen jare, aan ons ontnomen schip

1) Het „ZeejournaeF', destijds onder den naam van „Nieuwstijdingen" verspreid, geeft eene éenigszins andere, niet minder roemrijke lezing van dit feit, dan Brandt en de Jonge, nl. deze, dat
hij „sich wonder mannelijk queet: want van twee vijandts scheepen
„ter wederzijde aan boord geklampt zijnde, sulcx dat hij in het mid„den was leggende, soo heeft hij in plaats van sich (gelijk de Engel„sche Admirael George Ascue ghedaen heeft) op te geven en om quar,,tier te roepen, sijn Volk tot dapperheydt aangemoedight, en gheor„dineert, dat se ter weder zijden souden overspringen en Enteren,
„gelijk ook aanstonts soo gheseght soo gedaen wierdt, nemende de
„valjante Brunsveldt eer hij eenige assistentie konde bekomen, beijde
„zijn Bespringers vregli en maakte hun beijde tot sijn ghevangens."
Over de vraag wien de „JSssex" nu toekwam, heeft verschil bestaan. De Admt.-Raad Booth schrijft nl. in zijn brief dd. 4 Maart
1667 (O.S.), dat den vorigen dag, te Harlingen, waren aangekomen
de heeren Boetselaer, Reijgersberch en Raesvelt, gecommitteerden
van het Admiraliteyts-Coll. te Amsterdam, om met de Vriesche Admiraliteyt „te accorderen nopende de bewuste prijs het schip „Bsseæ."
Hieromtrent was te voren, blijkens brief van denzelfde dd. 1 Aug.
1666, eene sententie van den Krijgsraad gevallen, waartegen echter
Vriesland zich had verzet. De clausule, waarbij zij van dat verzet
had doen blijken, is, daar het papier van den brief gedeeltelijk is
vergaan, niet meer te ontdekken. Beide brieven zijn in M.S. ter
Prov, Bibl. voorhanden.

Wumkes.nl

FRIESLAND'S ZEEGESCHIEDENIS.

567

T)dc Nagelboom" 1) en Vinckeïbos het fregat y>'t Wapen van
Schotland". 2)
Dit nazetten des vjjands duurde tot laat in den avond.
Te 7 uur, was er echter eene dikke mist komen opzetten,
gedurende welke, de onzen den vijand nog wel ongeveer 4
glazen volgden, maar die dit toch verder onmogelijk maakte.
's Lands vloot bleef daarop, den gelieelen nacht, ter
plaatse van den slag, onder klein zeil drijven en 's anderen
daags, reeds vroeg in den morgen, was er geen enkel
Engelsch schip meer te ontdekken. Zij hadden alles bijgezet wat goed kon doen om te ontkomen.
Nadat onze schepen achtereenvolgens waren binnengeloopen, bleek, dat — behalve het schip van van Ghent,
't welk, door het hevig stampen, de fokkemast had verloren
en daarom was opgezonden —• de geheele Wederlandsche
vloot 3) niet meer dan 4 schepen had verloren, waarvan
echter geen enkel in 's vijands handen was vervallen; alle
vier waren verbrand en daaronder van het Friesch-Zeeuwsch
Eskader: T>'1 Hof van Zeelandt", capiteyn Simon Blok, die
met een gedeelte van zijn volk er 't leven bij verloor.
Onder de gesneuvelden aan onze zijde, bevonden zich o.a.
twee aanvoerders der Friesche Mariniers: Jélle de Haen en

George van Ilarinxma. i)
11 In zijn laatst aangehaalden brief, meldt Booth, dat dit schip
den 31 Juli 1666 (O.S.) is verkocht aan de kamer van Enkhuizen der
O,-I.-Cie voor /18650.—, het metalen geschut, waarvan er 2 stukken op waren van 18 pond ijzer, tegen ƒ 57.— per 100 pond en de
ijzeren stukken voor ƒ8.— de 100 pond, Die verkoop heeft dus zeker
plaats gehad te Harlingen . van waar de heer Booth den brief schreef.
2) v. Aitzema V, p. 819).
3) Vele schepen waren echter zwaar beschadigd, 't welk ook reeds
daaruit blijkt, dat den laatsten dag, niet meer dan 64, aan den strijd
konden deelnemen.
4) Leupe Sf v. Braam Houckgeest p. 15.
Jiirrien of George v, Harinæma thoe Meeg was geb. te Embden, 6 Mei
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De hierachter, als bijlage 6, gevoegde staat, die getrokken
is uit de door de Gecommitteerden van H.H. Mo., tijdens
het binnenvallen der schepen, opgemaakte lijst, geeft een
overzicht van 't getal dooden, gekwetsten en vermisten,
zoomede van de onbruikbaar geworden stukken geschut
op acht schepen van het Vrïesche Smaldeel, w.o. het Admiraelschip.
De

T>Hendriek Casimir"

en de T> Klein

Frisiu"

schijnen ,

bij 't opmaken dier lijst, nog niet binnen te zijn geweest.
En daar deze beide, reeds als binnengevallen, voorkomen
in een brief van den Commissaris Knijf van den 16n, volgt
daaruit, dat de lijst vermoedelijk zal zijn opgemaakt den
15n, hoogstens den lön Juni.
Aldus eindigde deze, voor onze voorvaderen, zoo roemrijke zeetocht tegen het machtige Brittanje!
Des daags na de overwinning, vinden wij Tierck Iliddes
met de »Groot Frisia", geankerd ter reede van Vlissingen,
vanwaar hij zijn Luitenant naar Leeuwarden zond met een
brief aan de Gedeputeerde Staten van Vrieslandt, om dezen
de heugelijke tijding der behaalde zege over te brengen.
Deze namen daarop het volgende besluit:
«Saturdagh den 9 Juni 4) 1666, voor noen."
»Sijnde geleesen een missive 2) van den heere Lieutenantsadmirael de Vries uyt 's îandts schip Groot Frisia leggende
1638 en gehuwd met Gerbrecht Maria van Dvnnewoldt of Dwnewald.
Hij is, evenals later zijne vrouw, te Heeg begraven (Stb. Fr. Adel).
1) Oude stijl. "De mededeeling dezer resolutie dank ik den heer
J. v. Loon Jz., lid van Ged. Staten enz. te Leeuwarden.
2) Deze is, evenmin als eopie van het daarop aan Tierck Hiddes
gezonden antwoord, in het Prov. Archief aanwezig. Een ongeteekende
brief van hem is vermeld bij J. Koning, Cat. I, p. 543, Amst. 1833,
doch 't gelukte mg niet dezen op te sporen.
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ten ancker voor Flissingen den 5n 1) deeser verhaelende
het gevecht met de Engelsche gehouden ende dat deselve
naer een bloedige batalie waeren op de vlucht gebracht,
waerop gedelibereert sijnde is zijn Ed. voor de genoomene
moeyte bedanekt door missive ende versocht bij voorvallen
te willen continueeren ende is de Lieutenant van Sijn Ed.
de voors. missive oeverbreagende, vereert per ordonnantie
150 ƒ . "

Wanneer hier voor en na, zoowel de levende als de doode
strijdkrachten van het Vriesehe Smaldeel, gedurende het
oorlogsjaar 1666, vaak tot in kleine bijzonderheden zijn
uitgemeten, dan is daarbij nog één macht buiten rekening
gelaten, die toch wel degelijk vermelding verdient; eene
macht, die in den regel op geheel ander terrein tot haar
recht komt, dan waarop men de gegevens voor de meer
of mindere strijdbaarheid eener oorlogsvloot pleegt te zoeken.
Geen strijdkracht, maar voor anderen een kracht ten
strijde was het, die uitging van een man, niet van het
zwaard, maar vaa het woord, waarvan hij de gave in
hooge mate bezat. Doch hij bezat meer dan dat; zijne
vurige vaderlandsliefde en offervaardige toewijding ontzagen
geen lijfsgevaar, waar het gold het scheepsvolk op te
wekken en te bezielen, de gekwetsten en stervenden te
troosten en te bemoedigen, wanneer hij hen, met den gloed
zijner diepgevoelde woorden, in het gemoed etste: vhoezoet
en zalig het is voor God en de Goede-zaak te winnen of te
sterven."
Die man was de Midlumer predikant Evert Pietersz
1) Oude stijl.

37
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1) in dit jaar, door Tierck Iliddes, tot prediker

op Vrieslands Smaldeel gekozen, welke roeping hij, ook
nog in de jaren 1671 en 1672, bleef vervullen.

En toen

hij in 1672, afscheid van de vloot nam, toonden de Friesohe
Zeevoogden, met hun Admirael aan het hoofd, hem, hunne
persoonlijke toegenegenheid

en hooge waardeering zijner

verdiensten, door de aanbieding van eeii rijk met zilver
versierden

pracbibijbel, die nog heden ten dage, in zijne

î) Romein, Naaml. der Predik., zegt van hem: dat hij, ofschoon
een leek en niet gestudeerd hebbende, buitengewone begaafdheden bezat, waarvan hy der klassis van Bolsward, in 1655, over een opgegeven
text een proef gaf, 't welk hij met gunstig- gevolg voor de Synode
herhaalde, zoodat hij de vergunning ontving om zich, bij de klassis
Bolsward, te laten examineeren (vgl. Ypeij Berm. I, p. 112 en 113).
Na in 1656, tegelijk met Ds. Antonius Lentz, te Midlum, te zijn beroepen, werd hij in 't volgende jaar, op herhaald appèl, als wettig
predikant erkend en verkreeg, den 1 Juni van dat jaar, zitting in de
klassis. In 1665 , was hij veldprediker bij Prins Johan Maurits van
Nassau {den Braziliaan) en in 1666, predikant op de vloot. Den zeetoeht van 1671 maakte hij mede aan boord, van de „Prins Hendrîck
Casimir". het schip van den Schout-bij-nacht Brunsveldt, die, in zijn
journael van dezen tocht (IÏ.S. ter Prov. Bibl.) meermalen melding van
hem maakt. Den 14 Aug. 1671 daar aan boord gekomen, hield hij er
den 16n zijne eerste predikatie, naar aanleiding van den len xendbr. Pauli
a/d. Corinth., cap. 4, 't laatste vers, „wat wilt ghy" enz. Op dezen
tocht, bleek ook weer, welk een gewild redenaar hij was. Niet alleen
toch lieten, wanneer hij het woerd zou voeren, ook de Zeeuwsohe
Admiralen, Schout-bij-nacht en andere hooge Officieren, zich naar het
Friesehe schip roeien, om onder zijn gehoor te zijn, maar —- en met
zekeren trots teekent de gemoedelijke Brunsveldt dit in zijn journael
aan — zoowel van den Lt.-Admirael Banckert, als van den Schout-bijnaoht Matthyssea, ontving Nappius de uitnoodigiiig, om ook bij hun
aan boord te komen prediken, waar hij dan onderscheidene hooge en
lagere officieren van verschillende Admiraliteyts-Collogiën onder zijn
gehoor vereenigde. Ook in 1672, was hij predikant op de vloot, terwijl
hij in 1673 en Î674, weer als veldprediker, de vanen van Prins Johan
Maurits volgde. Verroepen naar Amersfoort, werd hij 11 Februari
1675, te Midlum gedimitteerd, doch bleef te Amersfoort slechts een
vierendeel-jaars, waarna hij zijne, den 5 Juli 1675, geapprobeerde,
beroeping naar Harlingen opvolgde. In 1677, was hij praeses der Synode
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familie, met zorg wordt bewaard. I) Moclit dit geschenk
reeds op zich zelf een waardig huldeblijk heeten, zijne
hoogste waarde ontleent het aan de eenvoudige, doch waarlijk treffende woorden, waarin de opdracht is vervat en de
getuigenis daarin neergelegd, juist door die mannen, welke
voorzeker, beter dan eenig ander, over zijne isewezen
te Sneek en overleed te Harlingen den (> Mei, volgens Romein, van
het jaar 1688, doch volgens Metzlar (zie Ypeij Denn. I , p. 113) in
het jaar 1689. Hij was gehuwd met Sjuke Feddes, die in 1672 nog
leefde, gelijk blijkt uit de inscriptie op een der haken van den bijbel.
Zijn te Harlingen geboren zoon, Petrus, werd, nog eandidaat zijnde, in
1686, predikant te Nieuw Brongerga. Deze had cou zwak gestel on
overleed 3 April 1703, oud 42 jaar (Romein).
1) Namel. bij den Heer Hayo Napjus te Sneek, dio hem mij welwillend ter bezichtiging afstond. Uit eene op het achterste blad gestelde aanteekening blijkt, dat deze wichtige foliant, Ao 1784 „toen
„zeer defect wesende" in 't bezit is gekomen van Helm l". Najijim ,
Majoor etc. der Stadt Sneek, die, na hem te laten herbimlen en niet
dezelfde zilveren hoeken en platen, die er in 1<>72 aan. waren, weer
voorzien te hebben, ten geschenke gaf aan zijn zoon Leonanhs Napjus , eerst predikant te "Weidum , doch toen te Garijp c. a. en aan diens
huisvrouw Margrieta Nauta, die hij „onsen Nigte" noemt. Volgens
eene, mede achter in het boek gestelde, aanteekening van 1. Kienstra
(destijds zilversmid te Sneek) weegt liet zilveren beslag (>i lood 3
Engels. De band is van rood leder met verguld en de bladen verguld
op snee. Op de 2 zware haken, 8 hoeken en schilden voor en achter , is gegraveerd:
1. op de voorzijde .• „Anno 1672", een wapen, en de afbeelding van
een schip in storm, benevens eene voorstelling doelende op Exodus 1.7 ;
2. op de achterzijde: „Anno 1784", een wapen (halve arend, zeeman en schip), vermoedelijk van. een der capiteynen of van de familie
Nauta, benevens eene boerehoeve met vee en een driemastschip;
3. op de haken .a. aan den buitenkant: een horizontaal gedeeld wapen, waarin boven
een kroon en beneden eene steel met 3 bladeren , zoomede het wapen
der v. Aylvu's • en
6. op den binnenkant: „Everhard P. tappius, predikant te Wlidlum."
„De Heer is myn Baniere."
en
„Sjuke Feddes zyn Huisvrouw."
„De Heere is myn deel"
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diensten konden oordeelen. Die opdracht, vóór in het
boek gesteld, luidt als volgt:
»Ter eeuwiger gedachtenis
wort deze

Aan den Hoogbegaafden en Onvergelijkelijken Leeraar

EVEET PIETEBSZ00F FAPPIÏÏS
Predikaat in Midlum
opgeoffert
Met zulk een genegentheyt en vuyrigen yver
als
Zijn' Eerwaardighydt

By tfjds en ontjjds, by dag eu nacht, by storm en onweer, by moedig em gruwelijk Zeegevecht, by
zieken eis geqaetste», em amderains
æijn onbesweken moedigheyt en onvcrmoeyde zorg,

zeer cîiristolijken, leerde,
hertgrondig vertrooste, tot hun plicht aanpoi'des
en yder in de borst etste 9 hoe scet en zalig
het Is voor God en de Goede-zaak te
winnen of te sterven
Zijn' Berwaardigheyts
VEKFLICHTE VRIENDEN:
Hans Wilhelm, Baron van Aylva, LU-M. van Frieslandt.
Henrik Brunsveld, Schout-by-Nacht van Frieslandt.
Jan Janszen Vyzelaar,
capitein.
Wytze van Beyma,
capitein.
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Barent Hiddes de Fries,
Jooat Micbiels Kuyk,
Yede Hylkes Koolart,
Jan Pîeters Vinkelbosch.,

573

capüein.
capüein.
capüein.
capüein.

CIOIOCLXXÏÏ."
Gelijk uit de hierboven aangehaalde lijst van 15 à 16
Juni blijkt, werden, reeds dadelijk na het binnenvallen der
vloot, alle middelen in het work gesteld om haar, zoo
spoedig mogelijk, weer zee- en slagvaardig te maken.
Van de Friesche schepen , lagen dan ook weldra weer
Tierck IEddes' Admiraelschip met 314, sde Steeden" en de
^> Westergo" elk met 2 0 1 , de ->>Alberiîna' met 194, de
»Ommelandia" met 230 en de »Klein Frisia" met 154
matrozen op, onder Texel, terwijl de »Groeningen" met
273, de vHendrick Casimir" mei '238, de s> Oostergo" met
155, de y>Stadt en Lande" met 180 en ook de -»Stadt
Sneeck" met 161 matrozen op, nog onder de Vlieter i )
lagen, ia afwachting dat »de soldaten-mariniers" over hen
verdeeld zouden worden, 2)
Den 4en Juli en volgende dagen, liep 'sLands vloot
reeds weer uit, hopende de Engelschen te verrassen of iets
tegen een der Engelsohe zeehavens te ondernemen, vóór
dat de vijand zijne schepen weer in zee had.
Stilte, tegenwind en nu en dan onstuimig weer Yerfjdeiden echter aanvankelijk dit plan en waren oorzaak, dat
men den lOen, nog niet verder dan tassehen Ostende en
Nieuwpoort en eerst den 13en , tot voor het Koningsdiep, was
gevorderd. Dan, om verschillende gewichtige bezwaren,
werd nu van den voorgenomen aanslag afgezien. »Men
1) In de Zuiderzee, oostwaarts van Texel, tuaschen het Vogehand
ter eene en 'tBreézand met de zandbank de Waard, aan de andere zijde,
2 v. Aitzema V, p. 721/2.
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werdt" nl., zegt Brandt, Dliaast gewaar dat dit stuk zoo
plicht niet was als men zich in den Ilaage inbeeldde."
Intusachen liet de vijand zich, tot den 29en, wachten
en zag men hem, eerst dien. dag, de Theems afkomen,
die, door de Nederlandsche zeemacht, nu reeds ettelijke
dagen bezet was geweest.
Den volgenden dag, na gehouden krijgsraad, zeilde 's Lands
vloot buiten de banken van Harwich, ten einde den vijand 1)
ruimte te geven om. uit te komen, waarvan hij den volgenden dag gebruik maakte.
Den 2ea en 3en Augustus, woedde een zware storm met
onweer en regen, en !s avonds van deiî 3en, kwamen beide
vloten ten anker, zoodat men den strijd tegen den volgenden
morgen tegemoet gag.
Inmiddels werd de nStadt en Lande", capiteyn J. IL
Clant, die onder aijne bemanning van 212 koppen 2) —• vermoedelijk tengevolge slecht voedsel — niet minder dan 95
«leken telde en dientengevolge geen dienst kon doen, naar
liet Vaderland opgezonden.
De geheele vloot, behalve de behoefteschepen, bestond
nu uit 117 zeilen 3) en was in drie Eskaders verdeeld,
terwijl, evenals bij den vorigen tocht, ook nu weer de
Friezen en Zeeuwen in één Eskader waren vereenigd, dat,
1) üuzü, besloten als hij was om, het kostte wat het wilde, zich
over du in don. laatstun slag geleden nederlaag te wreken, had alle
krachten ingespannen om zijne zoo deerlijk gehavende vloot te herstellen en te versterken, tengevolge waarvan zij in zulk een toestand
werd genraeht, dat ze, volgens den Engelsehen schrijver S. Pepij
(Memorials T. I, p. 433) zoo in grootte en getal van schepen en
manschappen, als in kracht van geschut, de beste was, welke GrootBrittanie immer had bezeten (mr. de Jonge II, p. 122).
2) Volgens de bovenstaande lijst, moest hij, behalve 40 soldaten,
217 matrozen voeren.
8) Later kwam de brander „de Brielle" er nog bij.

Wumkes.nl

575

FRIESLAND S ZEEGESCHIEDENIS,

als het tweede, den wimpel, van de voorsteng, voerde pn.
bestond uit;
Admt. of
Comp.

Bevelhebbers.

Schepen.

Lt.-Adinl. Johan Evertsz (de Oude) ') s.Walcheren"
Friesland
»
ïierek Hïddes* de Vries »Groot 1'rûia"
Zeeland Vice-Adml. Banckert.
»Thoolen"
Friesland
»
Soendere iiGroeningen"
Zeeland Schout-b/n. C. Evertsz
(Johsz.) . . . .
»Zierixzee"
Friesland
»
Bransvefd! •fiHenrik R'asimir"
Zeeland üapt. Jacob Pensen .
»iffiddelburg"
id.
» J a n Maühyszoon
»Vlissingen"
» AdriaendeMaaze
id.
» Veere"
id.
» Jan T a n t . . . . .
«Uitrecht"
id.
» Adriaen v. Kruiningen . , . . , ,
«Dordrecht"
» Dirk Scliey . . .
O.I.C.
»Gouda"
Amst.kamr)
Amsterdam
» Jacob Willéms
Broeder , , . . , »Dom v. Uitrecht"
» Jacob P a u w . , .
O.I.C.
«Staveren"
(Amst.kamr
» Hendrik Vroom » Waakende Boey"
Amsterdam
Friesland
» Barend Hiddes
ï>I)e Steeden"
ds Vries . . .
id.
» Jan 1 Vwseîaer
»Oostergo"
id.
i>ÏP eslergo"
» Wytee Oeyma .
id.
» Pieter Feyfces
•toAlhertina"
Eykema.....
id.
»
%t)UÏ I S I B
ILDOSZ
yiOmmelandia"
(Uma).......
id.
»
JétHi rZe wli1€áfBBa
bos . . . . . . . .
id.
» Buas-d HiSiay>Sneeck"
Snrand%z . . . .
id.
« Joost H e r m a n
î/Sttidt en leunde*''
Clarsl . . . .
Amsterdam
»l)e S o n "
» Floris Floris Blom

Stuk- Ma- Mari- Solken. troz. niers. daten

Zeeland

70

380

72
60
70

332 53
.
296
280

28

58
70
50
50
50
50

317 —
3()i > 50
131 9
210 —.
218
.
220

—
42

49
46

200
200 —

30

46
46

200
200

24
30

46

183 ——

46

54
60
56

184 35
218 40
180 34

17
17
16

50

172 29

12

48

176 —

30

38

153 22

16

65

226

52

44

217
185

4

:
61

77
__
__

a

100

§«!

13

40 ïf"S S
o

1) Gelijk bekend i s , had deze kundige en dappere vlootvoogd,
niettegenstaande de grievendste miskenning, waaraan hij had blootge-
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id.
id.
id.
id.
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Stuk- Ma- Mari- Solken. troz. niers. daten

FREGATTEN.
Willem Mariniszoon . . . . .
»De Zeeridder"
Dirck Jobsz Kiek
»Delft"
Abraham Krynszoon
»Zeelandia"
Kornelis Evertsz de Jonge ')
»Schaakerlo"
J a n Adriaensz Blankert . . »Visschers Harder"

34
34
34
29
26

110
169
173
147
65

6
6
6
6
14

29
21
13
13
27

2
4
3
2
?
?

8
14
16
9

65
—

40

ADVYSJACHTEN.

id.
id.
id.
id.
id.

«Soutelande"
»Dieshoeke"
»Wester Souburg"
Daaiel V e r d i e s t . . . . . , , . . »Ooster
»
Will. Hendr. v. der Yeere »Prins te Paardt"

—
—

48

BRANDERS.

id.
id.
Friesl.

Willem Meerman .
Engel Adriaanszoon

Msvndsri JsntïBS...

.....
.....

...

Rotterd. Jan Danielsz v. d. Rijn..
id.
Gerrit Andrieszoon Mak . .
Bartel Evertszoon Licht. .
id.

»De Eendraght"
»De Hoope"
ttBe Princesse"
»De Fortuin"
«Schiedam"
»Erasmus"

—
—

?

Overtroffen de gezamenlijke, door de Zeeuwsche en Amsterdamsche Âdmiraliteyten en door de O.-I. Compagnie, tot
dit Eskader geleverde schepen dus al, in getal, die der
Vriesche Admiraliteyt, zoo blijkt toch uit deze lijst, dat
de Vriesche schepen, door zwaardere bewapening, sterker
bemanning en, geîfjk men op grond daarvan mag aannemen,
ook door hun grooter charter, de geduchtste strijders van
het Eskader waren.
De Raadpensionaris Johan de Wilt verklaarde dan ook,
in een zijner brieven aan de Generale Staten, dat de
staan, dadelijk na het sneuvelen van zijn broeder, den Lt.-Adml.
Cornelis Evertsz, op de meest grootmoedige wijze zijne diensten weer
aangeboden. Zie verder hierover mr. de Jonge Levensbesehr. van J.
en C, Evertsen,
1) CorneliszooB.
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Friesche schepen, gedurende dezen oorlog, behoorden onder
de schoonste, best bewapende en uitmuntendst bemande van
de geheele vloot. 1)
Het Vriesche Smaîdeel bestond nu uit elf volslagen oorlogschepen, 2) bewapend met 635 stukken en bemaod met
2438 matrozen, 263 mariniers en 379 soldaten, dus samen
(behalve die van den brander) 3080 man; eene macht, die
het tot dusver, nog nimmer in zee had gebracht. 3)
Het aldus samengesteld 2e Eskader was, aangezien de
Lt.-Adml. J. Evertsz, na de Ruyter, als vlootvoogd de eerstvolgende in rang was, 4) aangewezen om de voorhoede uit
te maken, tenzij de Engelschen van den anderen kant
mochten komen, in welk geval Tromp de voorhoede en de
Zeeuwen en Friezen de achterhoede zouden hebben.
Ieder Eskader werd voorts onderverdeeld in drie Smaldeelen.
Woensdag 4 Augustus, met zonsopgang, lichtte 's Lands
vloot het anker en zag men de Engelschen, die tegen den
nacht ook ten anker waren gekomen, N.O. t. N., 5) recht
in den wind, met de zeilen op en ten strijde gereed.
De onzen bevonden zich toen in volle zee, tusschen
Duinkerken en 't Noordvoorland, dit laatste ongeveer 8
mijlen ten Z.W. t. W.
Eene doodelijke stilte heerschte er, dezen zomersenen
1) Zie mr. de Jonge I, p. 637.
2) W.o. echter de „Klein Frisia" van 38 st., dat ook wel als fregat voorkomt.
3) 't Volgend jaar, op den tocht naar Chattam, telde het 9 volslagen schepen van oorlog en 2 fregatten, voerende samen 620 stukken ,
2695 matrozen en 580 mariniers en soldaten, behalve nog het klein
vaartuig, dat bestond uit een brander, een advysjacht en vier galjoten (Brandt p. 565 en 573).
4) Deze reden geeft mr. de Jonge op, in zijne Levensbesehr. der
Evertsen p. 144.
5) Volgens een Engelsen bericht bij v. Aitzema: Noord-Oost.
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morgen, over de wateren en deed de zeilen slap tegen
mast en stengen hangen.
't Werd dan ook reeds omstreeks den middag, eer de
strijd een aanvang nam en onze voorhoede onder Evertsz
en Tierck Iliddes met die der Engelsehen ('t Eskader van
de witte vlag) gevoerd door den Vice-Âdmirael Thomas
Allen, slaags geraakte.
Moedig dringen de Zeeuwen en Friezen, van twee zijden ,
op de Britsche voorhoede in. De Ruyter volgt hen met
den middentoclit, doch door de toenemende stilte 1) of
door welke andere oorsaak dan ook, komt hij niet eerder
dan 1 uur 's namiddags, en nog slechts met een gedeelte
van zijn Eskader, in 't gevecht.
Ettelijke schepen, zoo van hem als van Euertsz, vallen
tengevolge der stilte in lij en anderen worden er door verhinderd , behoorlijk in hunne rangorde op te komen, welke
omstandigheden al dadelijk voor de onzen, van nadeeligen
invloed zijn, daar de slaglinie er door verbroken wordt en
de Britten, die de loef' hebben, nu de gelegenheid krijgen
om, in de eerste uren van het gevecht, zich, met al hunne
strijdkrachten, op de Nederlandsche voorhoede en middentocht te storten, zonder zich veel te bekommeren om
Tromp, 2) die, met de achterhoede, eerst later in gevecht
geraakt. 3)
1) „Voornamentlijk zoo het schijnt, door" enz. zegt mr. de Jonge.
De reden van dit niet eerder opkomen, maakte een voornaam punt
uit in het, wegens dezen zeeslag, tusscheu de Ruyter en Tromp gerezen geschil.
2) Mr. de Jonge II, p. 123.
3) Volgens Brandt, bleef hij wel twee mijlen bewesten de Ruyter,
met opgegeide zeilen liggen, als of de zaak hom niet aanging. Tromp
verdedigde zich hierop, doch gelijk bekend is, steeg de toch al niet
vriendschappelijke gezindheid tussehen deze beide uiteenloopende karakters, hierna, tot een hoogloopenden twist, waarin zelfs H.II. Mo.
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De zware last van 's vijands macht drukt nu alleen op
onze voorhoede en midclentocht,^ die vreeselijk worden geteisterd.
Geheel omringd van den vijand, gescheiden van het
overig gedeelte der vloot, strijden inmiddels de Zeeuwen
en Friezen een zwaren strijd, een strijd op leven en dood,
waarin zij meer dan 3 uur lang 1) manmoedig standhouden
en waarvan de uitslag zeker gunstiger zou zijn geweest, had
niet het noodlot juist hunne uitstekende hoofden getroffen.
Eerst wordt Tierck Hiddes zeer gevaarlijk aan het been
gewond, 2) waardoor hij buiten staat geraakt om verder
aan den strijd deel te nemen.
De Yice-Admirael Coenders ontvangt ettelijke wonden,
waaraan hij, twee dagen later, op 01-jarigen leeftijd, 3)
bezwijkt.
De Vice-Âdmirael Banckert, te midden van den vijand
ingesloten, moet zijn zinkend schip verlaten, dat daarop
aan de vlammen wordt prijs gegeven.
Daarna wordt de Luitenant-Admirael Johan Evertsz
gemengd werden. De Ruyter wierp de schuld van den ongelukkigen
afloop van dezen tocht, op Tromp, omdat hij de order was te buiten
gegaan en Tromp daarentegen op de Ruyter, omdat deze, Evertsz en
Tierck Hiddes niet intijds had bijgestaan (v. Aitzema p. 827). Naar
't oordeel van den Middel burgsehen Burgemeester Boreel, hadden H.H.
Mo. zich niet in dit geschil moeten mengen, want „veel schrijven ende
„wrijven onder die helden is niet goet, haero beste kennisse ende
„employ is t handelen, het jus canonicum."
1) Zie mr. de Jonge, Levensbeschr. der Evertsen p. 146.
2) Volgens nagelaten aanteek. van mr. J. C. de Jonge, als noot,
opgenomen in de Gesch. v. h. Ned. Zeew. II, p. 124. De opzettelijke
vermelding aldaar van deze bijzonderheid, geeft haar de voorkeur
boven de gewone lezing, volgens welke hem een been, en volgens
Kok (woordenboek) ook de eene arm werd afgeschoten.
3) Mi. de Jonge I I , p. 130, getuigt van hem dat hij meermalen .
en in 't bijzonder in den vierdaagschen zeeslag, ontegenzeggelijke proeven van moed had gegeven.
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doodelijk gewond,

waardoor het Eskader, geheel van de

uitmuntende leiding zijner beide opperhoofden, wordt verstoken. 1)
Ook de dappere Amsterdamsche capiteyn Hendrik Vroom,
die in dezen slag weer onder de Zeeuwen en Friezen was
ingedeeld,

sterft

den heldendood, 2) terwijl de meeste

schepen geweldig geteisterd worden.
De Commandeur

Ruard Ilïllebrandtsz, bevelhebber van

het nieuwe en kloeke schip

nSneeck",

houdt den strijd

moedig vol, totdat zijn bodem hem begint te ontzinken en
in handen

van den

vijand geraakt,

die, het schip niet

boven water kunnende houden, er den brand in steekt. 3)
1) Mr. de Jonge in „de Evertsen" zegt op p. 147: „Het sneuvelen
„van de Vries en Coenders en het te gronde gaan van het schip van
„Banckers hadden de dapperheid van sommige der Zeeuwen en Friet e n reeds eenigsints doen verflauwen, doch bij het treffen van Mvert„sen ontzonk de moed aaa allen." Hieruit volgt dus, dat de Vries,
vóór Evertsz, getroffen werd. De schrijver stelt de verwonding van
laatstgenoemde op 's namiddags 3 uur.
2) De Amst. dichter Jan Zoet maakte op de zceeapiteynen, die bij
zijne begrafenis liet lijkkleed droegen, dit vers:
„De helden die op zee, het lijf niet durven waagen,
„Die agt men hier bekwaam om 't lijkkleed na te dragen",
waarna hij in eene noot leuk weg meedeelt: „Als ik de Hopmannen
„dit voorlas, gaf con derzelvor mij een suiïbt, waarvoor ik hem be„danktc, en zeide nooit zulk oen loon voor een vers genooten te
„hebben." (Uitst. digtkunst. werken, p. 58).
3) Zie Brandt en den brief dd. 6 Aiig. 1666 (O. S.) van den Heer
Booth. Uit ^ dezen laatsten blijkt, dat het gedrag van Ruard Hillebrandtsz aanvankelijk minder gunstig was beoordeeld, doch dat hem
later deswege, door de Gecommitt. Volmachten, groote lof werd
toegezwaaid. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij , bij of tengevolge van deze
ramp. het leven verloren. In elk geval, was hij, den 10 Dcc. 1 (>66,
reeds overleden, daar in den inventaris, op dien dag, ten sterf huize
van Auch Jans wed. Pytter Clasen gehouden, zijne twoe „nayelatene"
kinderen voorkomen. Als kindskinderen der erflaatstor, werden zij
daarbij vertegenwoordigd door den broeder van deze laatste, Li'euwe
Jansen. (Vgl. Invent. boek HarUngen),
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Door samenloop van ai deze rampen, doch zeker wel
het meest door liet verlies hunner opperhoofden, ontstaat
er zulke verslagenheid onder de Zeeuwen en Friezen, dat
zij beginnen, af te deinzen en het, met de bramzeilen bij
en de blinden. 1) voor den boeg, vóór den wind af, dragende gaan houden, zonder zelfs te letten op het schieten
van de Ruyter, die hen daardoor tot staan tracht te
brengen. 2)
Op liet schip van den gesneuvelden Vice-Admirael Coenders, die zelf zijn leven aan eer en plicht had opgeofferd,
begint het volk, opgehitst door 2 matrozen, w.o. zekere
Taco Martensz, 3) van Bolsward, zelfs te muiten, staat
tegen de officieren op en weigert de handen verder aan
het werk te slaan. Een hunner ontziet zich niet, in weerwil van den stuurman, het giertouw van het schoverzeil 4)
te laten vallen, waardoor het schip , vóór den wind, wegloopt.
Ook de caplteyn van dit Vlaggeschip, Jacoh Marton,
betrachtte zijn plicht niet naar behooren en werd later
deswege afgezet.
Het verder ongelukkig verloop en einde van dezen zeetocht , doch ook de man'lijke kloekheid en het onovertroffen
beleid, waarmede de Ruyter den terugtocht wist te bewerkstelligen , zijn algemeen bekend en ons bestek gedoogt
niet daarbij verder stil te staan. Alleen zij aangestipt, dat
1) Dit waren nagenoeg vierkante zeilen, die werden gevaren van
eene aan de boegspriet bevestigde ra (de blinde ra) en alleen bij ruimschootsen wind dienst deden.
2) Uit eene vergelijking der verschillende schrijvers volgt, dat het
toen omstreeks 3 à 4 uur moet zijn geweest.
3) Deze werd daarvoor met do koord gestraft.
4) Hiermede wordt bedoeld: het groot zeil (vgl. C. Allard, nitg.
Amst. 1695). Tegenwoordig is deze benaming, naar mij door een
zaakkundige werd medegedeeld, nog ia gebruik voor een breêfok op
haringbuizen;
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hij, onder klein zeil en vechtenderhand wijkende, volgens
Wageaaar, 1) nog denzelfden avond, bij het ZeeuwschVriesch Eskader kwam, doch, volgens mr. de Jonge, i)
het meerendeel daarvan, eerst den volgenden dag, in de
Wielingen aantrof. Dit puut schijnt intusschen wel van
invloed op de beoordeeling van het gedrag van dat Eskader,
na zijn eerste wijken, 3) Doch hoe dit zij, in elk geval
werd er den volgenden dag (den 5en), een Stnaldeel uit
samengesteld, om onder den Vice-Adtnirael Banckert, de
nog in zee zijnde schepen te gaan beschermen. Tot dat
Smaldeel behoorden ook Tierde Hiddes' broeder Barend
Hiddes de Vries met »de Steeden" en capiteyn Eyckema
met de y>Albertina", doch dit laatste schip had ook zooveel
geleden, dat het, eenige dagen later, met de »Oostergo'3
en de »Ommelandia", naar eene gemakkelijker ligplaats,
beoosten Vlissingen, moest opzeilen.
Tierck Hiddes Admiraelschip de % Groot Frlsia", de machtige hand des meesters missende, was 's nachts na den slag ,
van de vloot afgedwaald, zoodat men er het ergste van
vreesde. Cornelis Tromp, die 's vijands Eskader van de blauwe
vlag tot de Calloper had nagezet, trof het schip echter, in
den laten avond van den 5n aan, zonder vlag en bramsteng
1) Dl XIII, p. 212.
2) Dl II, p. 129.
3) Volgens mr. de Jonge II, p. 132, is het niet weer tot staan
gekomen, en wanneer deze schrijver, wien de beste bronnen ten dienste stonden, dit, niettegenstaande Wagenaar's bericht, 't welk hem
niet onbekend kan zijn geweest, uitdrukkelijk verklaart , verdient zulks
alle geloof. De ter verantwoording geroepen capiteynen wisten zich
echter te verontschuldigen met de verwarring en het gebrek aan behoorlijke bevelen, tengevolge van het sneuvelen der voornaamste opperhoofden, 't Is echter moeilijk aan te nemen en uit mr. de Jonge's
werk volgt ook niet noodwendig, dat alle Zeeuwsche en Friesche bevelhebbers , die zich even te voren nog zoo dapper hadden gekweten,
zonder onderscheid, op de vlucht sloegen.
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op, 1) waaruit hij opmaakte, dat het met's Lands vloot niet
best gesteld stond. Hij nam het onder zijne vlag en bracht
het, doornageld van kogels als het was, 's middags van
den 6en, in 't Landsdiep binnen.
Eeeren wij echter tot Tierck Hiddes zelf terug. Na zijne
verwonding, zeker door een advysjacht of galjoot naar
Vlissingen vervoerd, werd hij aldaar gebracht ten huize
van Abraham Bisschop, 2) die, als Equipagiemeester van
het Noorderkwartier, destijds te Vlissingea verblijf hield. 3)
Hier genoot hij de zorgvuldigste verpleging, doch zij
was niet in staat hem in het leven en voor het vaderland
te behouden.
De predikant, 4) die hem bezocht, vond hem tot sterven
bereid, en reeds twee dagen na de verwonding, waarvan hij
den laatsten niet meer bij konnis was, blies Frieslands groote
Vlootvoogd den laatsten adem uit, algemeen betreurd als
een man: vroom van leven en begaafd met verstand, ervarenheid en moed, die, in bekwaamheid om de vlag ie voeren , door geen van alle capiteynen der Vriesche Admiraliteyt
op verre na werd geëvenaard. Aldus getuigt de Admiraliteyts-Raad Booth, in zijn meer aangehaalden brief van 6
Augustus 1666 (o. st.) terwijl hij, in dien van den In derzelfde maand, zegt: i>wiens verlies hier seer beklaecht wort,
»als sijnde een Officier geweest met ongemene bekwaemheyd
s>ende deucht versien."
De Gevolmachtigden ter zee van H.H. Mo. de Staten
Generaal betuigden, den 26 Augustus 1666, aan de Staten
1) Hij rapporteerde daaromtrent (zie v. Aitzema V, p. 827) dat:
„een schip tegen hem aanquam en voor hem wendde".
2) Mr. de Jonge II, p. 124, noot.
3) v. Aitzema V, p. 453.
4) Naar ik nit eene aanteekening ter Prov. Bibl. meen te mogen
opmaken, was deze Marinns genaamd.
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van Vrieslaiîdt, dat hij begaafd was met vele uitmuntende
hoedanigheden om zijne betrekking van Luitenant-Admfrael
waardiglijk te bekleeden en dat hij in de uitvoering daarvan
menigvuldige bewijzen gegeven heeft: 9niet alleen van
vsoldaet- en zeemanschap maer oock van goede orde 1)
y>ende conduite midtsgaders van prompte expeditie."
De Comte de Guiche 2) noemt hem een der beste en
stoutste hoofden van de géheele Nederlandsche vloot.
Verloor das het Vaderland in hem een zijner verdienstelijkste dienaren, 's Lands vloot een harer uitstekendste
aanvoerders en Friesland een zijner beste zonen, verpletterend trof de alag zijn huisgezin.
Zijner weduwe was de dood van haren man »so ter harten
»gegaen", dat zij, sedert het ontvangen der doodstijding,
niet weer bij haar kennis gekomen, den 17n October 3)
van hetzelfde jaar overleed, na nog den 9n Augustus 4)
te voren, het leven aan een zoon te hebben geschonken.
Des vaders Dongemeene verdiensten ende devoiren ten
yydienste van 't Vaderlandt in syn leeven ende selfs in 't
^sterven beweesen", 5) vonden in dit kind hunne erkenning
en vereering.
Den 29n Augustus 1666, werd het, in de Westerkerk te
Barlingen, 6) op verlangen van H.H. Gedeputeerde Staten ,
î) Dit was een der eigenschappen, waardoor ook zijn broeder Barend Hiddes uitmuntte.
2) Mémores p. 277: „ C étoii nne des meilleures Tétes et des plus
hardiss de l'Armée",
3) Oude stijl. Zie Brief Booth dd. 19 Oct. d.a.v., volgens welken
de Admiraliteyt, ook aan haar, de laatste eer schijnt te hebben bewezen.
4) Zie de stamlijst hierna. Hier is blijkbaar de nieuwe tijdrekening gevolgd. Ben dag na de ontvangst der doodstijding, zegt de
resol. v. Ged. St. dd. 9/19 Aug. 1666.
5) Resol. dd. 9/19 Aug. Bijl. 8.
6) Doopb. V. <L Herv te Harlingen,
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door het Âdmiraliteyts-Oollegie, in en uit naam van Friesland, ten doop gehouden en ontving het den roemrijken
naam zijns vaders, terwijl de Staten hem, bij besluit van
20 October d.a.v., het tractement van Zeecapiteyn verzekerden , met last om de eerst openvallende capiteynsplaats
voor hem open te houden. 1)
Het lijk van den Luitenant-Admirael, naar Harlingen
overgebracht, werd 's Woensdags den 8n Augustus (O. St.)
na noen, met groote plechtigheid, aldaar in den ouden
Dom van Almenum; begraven. Het werd, behalve door
de aanwezige Raden en den Advocaet-fiscael ter Âdmiraliteyt, uitgeleide gedaan door H.H. Gedeputeerde Staten van
Vrieslandt, die daartoe hadden gecommitteerd: Baron van
Aylva voor Oostergo, den Heer Glinstra voor Westergo,
den Heer Regn. van Andringa voor de Zevenwolden en
den Heer Unia voor de Steden, zitting hebbende, '2) welke
drie laatstgenoemden daaromtrent, den volgenden dag in de
vergadering van Gedeputeerde Staten, rapport uitbrachten. 3)
Mr. de Keth beschrijft de begrafenis aldus:
»Men hoort aan allen kant de doffe doodklok brommen.
«Reeds dekt het zwarte floers des rouws de slaande trommen ;
»De donder van 't geschut verkondigt heinde en veer:
»Hïi daalt het zielloos lijk des Helds ten grave neer!
»Een gansche Heldenstoet van land- en zeesoldaten
»En Edelen des Lands verzeilen Vrieslands Staten
1) Den loop dezer zaak vindt men in de, als bijlagen nos, 9 en 10,
hierachter gevoegde eopiën der resolutien en memorie.
L
2) De Heer v. Aytva wordt niet genoemd in de resolutie van 9/19
Aug., wel echter in den brief van Booth dd. 6 Aug. (O. St). De in
dien brief volgende clausule: ,,oock enige herwaarts aengecommandeert
yom de liegraeffenisse op de gewoonlycke wyse 't adsisteren", waar blijk-

baar een woord is uitgelaten, ziet zeker op een detachement krijgsvolk.
3) Resol. dd. 9/19 Aug. Bijl. 8.
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»Ea .Neêrlands Dapperen te water en te land,
«Regenten, Ambtenaars van hoog' en laag'ren stand;
»'t Was alles op de been, met floers en rouw omhangen,
»Het kermt, het treurt en snikt met tranen op de wangen,
»En toen het grof geschut het eervol salvo gaf,
»Stond ook de doodbaar stil, en 't lijk zonk weg in 't graf.
»En schoon het Koor der Kerk (als zooveel liefdeblijken)
»Met geen metalen naald, of marm'ren tomb mag prijken,
»Zoo roemfc het nageslacht van Vrieslands tweede stad,
»Op de eer, dat zij 't gebeent' van Held de Vries bevat."

't Is waar, geen praalgraf, als dat zijner groote wapenbroeders de Ruyter, Evertsen, van Galen e. a., in sierlijkheid hunne grootheid waardig, drukt het gebeente van
dezen Frieschen Zeeheld. Zelfs zijn wapenbord met het
opschrift :
»TLERCK HYDDES
De Admirael de Vries
Obyt 27 Julij
1666"
dat eens — met dat van zijn voorganger Sleüingwerff —•
de kerk sierde, 1) is reeds lang vandaar verdwenen en
geen enkel uiterlijk teeken, ja zelfs niet de overlevering,
wijst U zijne laatste rustplaats aan. 2)
1) Coll. Monuni. p. Timareten, Torn I , Amstel. 1684, p. 411.
2) "Volgens de verhandel, in „Levensbesehr. v. eenige voorn, meest
Ned. Mann. en Vrouw." III, p. 13 en 17, zou hij, gelijk ook zijn zoon
Tierck, hegraven zijn: „op het Koor" der Groote kerk. Deze kerk,
die destijds den gewonen langwerpigen vorm had, is echter in 1772
geheel herbouwd tot kruiskerk. De Heer C. D. Donath te Harlingen
had de welwillendheid mij mede te deelen dat, volgens een onder hem
berustend opstel, getiteld: „Grafsteden in de Groote- en Kleine Kerk
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Onopgemerkt en vergeten rust hij daar, en toch:
„filroot is do heldenles, die ons de Vad'rcn gaven !
„Hun leven was een kamp niet de overmagt. Hun graven
„Mijlsteenen langs den weg der vrijheid, die den voet
„Van 't nakroost hoeden voor 't verdwalen." 1)
Doch beter dan binnen de stille kerkgewelven, leve daar
buiten zijne nagedachtenis voort, ter aanmoediging en opwekking van volgende geslachten.
En mocht daarvoor ooit zijne beeltenis noodig zijn, 2)
zij verrijze dan aan de haven te Harlingen, te midden van
het leven en bedrijf, dat eens het zijne was, met het onverschrokken oog en den krachtigen arm gericht naar het
Vlie, de poort waardoor hij zoo vaak de hooge Zee, 't veld
zijner eer, placht te bereiken.

„en op de Kerkhoven te Harlingen", in 1834, door den Heer F. D.
Fontein geschreven, 's Admiraels graf, bij de verbouwing, onder de
Predikstoel geraakt en onzichtbaar zou zijn geworden.
1) H. M. Meijer, Heemskerk,
2) In de Prov. Friesclie courant, no. 11 van 1842, werd nl. de oprichting van een standbeeld voorgesteld.
Vaak worden aan schepen onzer Marine namen van groote zeehelden gegeven, een gebruik dat van eerbied voor het roemrijk voorgeslacht getuigt. Zoo heeft of had men „de Ruyter", „Tromp", „Cortenaer", „Wassenaer", „Evertsen", „van Galen" e, a. Er is een tijd
geweest, dat tevens Tierde Hiddes' naam, op die wijze, niet slechts in
enkele Geschiedboeken, maar ook op den Oceaan voortleefde, en het
linieschip „Admiraal Tjerk Hiddes de Vries", dat, onder den dapperen kapitein J. B. Zegers, in 1797, aan den slag bij Kamperduin
deel nam, heeft, niettegenstaande den ongunstigen uitslag, zijn naam
voorzeker niet beschaamd. Sinds jaren zoekt men dien naam echter
te vergeefs onder onze oorlogschepen.
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XVIIIe deel,
3e reeks, 6e dl., aflev. 3.
Pag. 312. Het gebruik der schippers van Stavoren om
elk jaar, met het eerste schip, dat naar de Sont zeilde,
voor den Koning van Denemarken, een stuk Leidsch laken
meê te geven, heeft stand gehouden tot 1808.
Pag. 314, 16e en 17e regel. De hier aan Dr. Uffenbach
in den mond gelegde woorden, leze men aldus: »dat hij er
niet meer dan zes à acht volwassene of oude mannen zag".
Pag. 315, noot 1. De Commandeur Auke Heins de
Vries was vermoedelijk een zoon van Hein Fem de Vries,
van Molkwerum, die 4 Maart 1714, was gehuwd met Auck
Nannes Hyhkama van Warns (vgl. Kerkeboek van Warns).
Pag 319, noot 3. Deze Commandeur Gale Hamkes,
was ongetwijfeld dezelfde, die in 1670, op 74° 10', de naar
hem genoemde Gale Hamkesbaai, ter oostkust van Groenland, ontdekte, 4) doch als men het Stbk. v.. d. Fr. Adel,
1) Vgl. Moll, „Zeetogten der Nederl." (1825), p. 96. Deze baai is
ingesloten, tussehen de eilanden, die tegenwoordig onder den naam
van Clavering en Jackson-Hell bekend zijn. Het eerste ligt ten N.
en het laatste ten Z. der baai.
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I I , p. 281, Ie kol., openslaat en daar melding vindt gemaakt
van: y>Gale Ilamckes de Baay(oî: Galama) 1), Kommandeur
y>ter zee, wiens vooronders te Bakhuizen, in een zeer groot
•»huis hadden gewoond" , schijnt het wel, dat wederkeerig,
onze Commandeur zijn geslaclits- of althans zijn toenaam,
aan die ontdekking heeft ontleend. Met het y>zeer groot
huis", dat Gale Ilamckes' voorouders te Bakhuizen bewoond
hebben, kan wel niet anders als de Galama-Stins bij Rys
zijn bedoeld, maar tot welke tak van dit aloud geslacht
onze Commandeur behoorde, blijkt uit het Stamboek niet.
Wellicht zal ook die tak, evenals zoovele andere adellijke
familiën uit dien tijd, door samenloop van allerlei omstandigheden , tot minder luister zijn geraakt en, wat lag dan
meer voor de hand, dan dat een krachtige loot uit zulk
een stam, met terzijdestelling zijner adellijke traditiën, zijn
heil ging zoeken bij de juist in die dagen zoo rijk vloeiende
bron der Groenlands-visscherij, om daardoor weer tot rijkdom en aanzien te komen.
Gale Hamkes schijnt te Stavoren gewoond te hebben,
althans in 1663 komt zijn naam aldaar onder de Vroedschap
voor 2) en Ilamke (of Hancke) Gales 3) —- Vincentius (of

1) Eene dochter van hem trouwde met Fokke Abesz. Fokkens, eigenlijk Fockema, en eene uit dit huwelijk geboren dochter, Mînfje,
werd de vrouw van Wierd Ages Wiarda, Secretaris van Baarderadeel
en in 1754, tijdens zijn overlijden, Bijzitter van "Wonseradeel.
De evenbedoelde dochter van Gale Hamckes de Baay zal vermoedelijk Aelcke of Gerlofke hebben geheeten, daar hare dochter, twee harer
kinderen, aldus noemde (Stbk. II, p. 281). De naam Aelcke kwam
ook in het adellijk geslacht der Galama's voor (Stbk. I, p. 118).
Eene Mintske Gales trouwde Seerp van Hania (id. p. 144).
2) Schotanus p. 264.
3) De namen Harnke, Hancke en Hanke worden gedurig door elkaar gebruikt.
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Winke) Gales 1) en Anthonius Gales, 2) die meermalen op
de stem- en floreeneohieren van 1698 en 1700 der dorpen
Molqueren,

Warns

en Hemelum,

als eigenaren geboekt

staan, zijn vrij zeker voor zijne zonen te houden.

Hancke

en 't kind van Vincentius bezaten o.a. een, in 1700, onder
no. 1 9 1 , en Anthonius een onder no. 192, ten floreencohiere
van Molqueren, aangeslagen stuk land, welke beide stukken, blijkens dat cohier, waren ^begrepen in de plaats aen
't Noord van Hemelum", 3) en juist dáár vindt men, op de
kaarten van dien tijd, een »Gatomra-State" aangeteekend.
Ook in deze omstandigheid ligt eene vingerwijzing, dat de
evengenoemde drie Meszonen tot het geslacht der Galama's
zullen hebben behoord.
In 1737, vond men nog onder Molkwerum, de benamingen

»Gale

Hanckeslandt",

»Hancke

Gales Stocken"

en

» Galemaleeglandt", A)
1) Vincentius was in 1670, Secretaris van Doniawerstal, eerst geh.
met Botitie Terwisga, wed. Hendrich Rutgers en daarna met Margaretha ten Toorn, die hem overleefde en bij wie hij eene dochter Johanna Dodnia had. Hij was een hardhandig heer. Toen hij in 1686,
eens te Joure met zijn Grietman W. van Haren verschil kreeg, gaf
hij dezen een slag om de ooren, dat zijn hoed op den grond viel,
waarvoor hij tot ƒ100.— boete werd veroordeeld. (Burmania, II. S.
Nml. v. Secret, ter Prov. Bibl.) Hij heeft als Old-Secretaris te Idskenhuizen gewoond en was Raad ter Admiraliteyt van het Noorderkwartier.
2) De naam Anfhony of Tonis komt meermalen in het adellijk
geslacht dor Galama's voor. (Vgl. Stbk. Fr. Adel).
3) Deze kan niet anders zijn geweest als die, welke op het Stemcohier van Hemelum onder no. 12 staat aangeteekend en in 1698 aan
Hancke en aan 't kind van Vincentius behoorde, terwijl Anthonius haar
toen gebruikte. Wel is waar stond die plaats vroeger, in 1640, ten
name van den Dijkgraaf Seerp van Mpema, maar ook diens vrouw
was eene Galama. (Stb, Fr. Adel, I I , p. 251, Ie kol.) In 1728, behoorde ze aan Catharina Gales (Stemcoh.)
4) Verkoopboekje van plaatsen en landen in Hemel. Oldeph. door
msolventheid van vorige Eigenaren aan de Prov. vervallen. Te Leeuw.
1737, bij Tobias van Dessel.
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Pag. 324. Lamhert Dircksz Ilaga.
Nog in 't laatst der vorige eeuw, treft men deze familie
in Indië aan. Een Lambertus Jansz. Ilaga was in 1784
Fiscael te Ambon (Ned. Jaerb., 1784, p. 1991).
Pag. 326. Wybraoïd (niet Wybren) Scheltinga, van
Leeuwarden, diende den Czar, van 1702—1718, in welk
laatste jaar hij overleed, waarna zijn lijk met veel pracht en
eerbetoon, op 's Rijks kosten, in het klooster St. Alexander
Newski, werd bijgezet. Ook de jongste zijner twee zonen,
Alexander Scheltinga, onderscheidde zich in Russische zeedienst, deed in 1730, als officier, eene ontdekkingsreis,
waarop hij de Aleutische en de Kuiïlische eilanden bezocht,
nam als scheepsbevelhebber deel aan de herhaalde tochten
naar de Beringstraat en klom op tot Vice-Admirael. Deze
liet geene andere kinderen na, als twee dochters, doch
zijn oudere broeder Peter had twee zonen: Reinolt Peter,
officier bij het Russische leger en Gustaaf Ernst, welke
laatste in 1789, als Luitenant diende op de Russische vloot
voor Kopenhage. 1)
Pag. 329. Capt
van Galen op t>den Bul".
Gelijk mij nader, uit »Leeven en Daden der Doorlughtige
Zeehelden", p. 417, bleek, was deze werkelijk de later
beroemd geworden Johan van Galen. Tijdens zijn huwelijk ,
11 Dec. 1643, met Maria, dochter van den Resident te
Elseneur, Carel van Cracauw, woonde hij te Amsterdam,
in de Warmoesstraat. 2) Hij behoorde dan ook sinds Mei
1636, onder de Amsterdamsche Admiraliteyt, die dus met
de bemanning en de verdere administratie, ook van de
1) Zie verder Scheltema, zoomede Eekhoff in de Fr. Volksalm. v.
1859, p. 38/9.
2) Navorsch. 1856, p. 196
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hier bedoelde zeven Friesche en Groninger schepen, zal
zijn belast geweest, of wel hare capiteynen ten dienste
stelde van de in den tekst bedoelde gequalificeerde persoon
of personen.
Pag. 336, noot 1. Het gebouw »Leeuwenburg" te Harlingen.
Uit mij , door de familie van Beyma thoe Kingma, te
Heerenveen, op verzoek, welwillend ter lezing verstrekte
archiefstukken, waarvoor ik H.H.W.Geb. hiermede mijn
dank betuig, blijkt, dat dit gebouw, reeds in 1703, door
het Admiraliteyts-Collegie, als Logement voor de uitwonende
Heeren Kaden werd gebruikt. In 1725, waren de echtelieden
Daniël Heins en Catharina Sande er vcasteleyn" in , blijkens
resolutie dd. 15 Nov. van dat jaar, waarbij hun, op hun
beklag dat het t>Reglement raekende de oeconomie in Leeuwenburg" , dd. 21 Sept. 1703, niet in allen deele meer,
werd nageleefd, 's jaars ƒ 150.—• werd toegelegd.
Tegen 1730 zei de Diaconie de huur op aan het Collegie,
waarop dit laatste het gebouw aankocht, uit overweging o.a.
dat: Tuin de gansche Stadt van Harlingen buiten Leeuwenmburg geen huis te vinden" (was) y>bequaem om by Haer
~»Ed.Mog. in huur te kunnen worden gebruikt of tot haren
T> dienst geapproprieert" (te) vworden dan met excessive
•>>grote kosten, behalve dat zich daertoe, oock de minste gejilegentheit niet opdeed",
Pag. 339. Ook te Molkwerum bestond, vermoedelijk
met hetzelfde doel, eeae »Zeevarende Beurs", waarin o.a.
de inkomsten der Zyl vloeiden. 1)
Pag. 344, noot 2. Dat het, de door de Wilh in 1645,
1) Molkw, areh. 1649, in Rijksareh. te Leeuw.
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naar de Sont gemaakte tocht was, waaraan door capt.
Andries Douwes Pascaert, en wel met de »Prins Wittem"
(28 st. 90 kopp.), werd deelgenomen, bleek mij later uit
Dr. Kernkamp's interessante dissertatie »De sleutels van
de Sont."
In datzelfde werk wordt het, ook hier op 900 gesteld,
getal der in 't vorig jaar, naar de Sont geconvoieerde
koopvaarders , uit origineele stukken, verbeterd in: sontrent
sevenhondert coopvschp", of, met inbegrip der 43 oorlogschepen, in: »700 à 800 schepen nae gissinge."
Pag. 346, laatste regel. Te lezen nà het woord vatten":
ïbehalve Degelencamp."
Pag. 348, 5e regel.
»van den dag."

Te lezen nà het woord »avond":

Pag. 3 5 1 , noot 3. Blijkens de vLyste", voorkomende
in Ned. Familiebl. '1886, p. 4 8 , was Allert Jansz. capiteyn
op een Directieschip van Vlissingen.
Noot 4. >>Vermoedelijk" enz, vervalt.
Pag. 361, beneden. Later bleek mij, dat aan den tocht
naar Portugal in 1657, toch heeft deelgenomen de, uit de
Groninger subsidiën geëquipeerde, sStadt en Lande', capt.
Cornelis Allerls Oostrum.
Pag. 364, beneden. Tot de Priesche schepen, in Mei
1659, onder de Ruyter, naar de Oostzee gezeild, behoorden ,
behalve de in den tekst genoemde, ook nog:
Het victualieschip, schipper Hendrick Harckes;
Een soldatenschip,
»
Symon Foeckes 1); en
De fluit »d' Sayer",
»
Andries Douwes {Pascaert). 2)
1) Vgl. tekst p. 408.
2) Vgl. p. 343/4 der tekst en de Nalezing daarop.
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Van de Friesche landmacht namen verder deel aan dezen
tocht en waren ingescheept op:
de »Westergo": Coll. Ernst van Aylva;
de »Oostergo": Luit.-Coll. Burmania;
•»de Steden": capt. Sibrant Walia;
de fluit »d' Sayer": capt. Aldringa; terwijl de andere
capiteynen te lande: Feyo Heemstra, Laes Grouestins,
Egbert Entes en Ilaringsma, op schepen van de Rotterd.
Admiraliteyt, waren ingedeeld,
Capt. Alberl Pietersz de Boer, die onder den Yice-Adml.
Meppel van het Noorderkwartier was gerangeerd, voerde
de Schout-bij-nachtsvlag; terwijl E. Brunsveldt en Vyselaer
bij de voorhoede, onder Johan Evertsen, waren bescheiden.
Ook den 4 Aug, '59, nadat de conjunctie van de Rnyter
met van Wassenaer had plaats gehad, bleven deze drie
capiteynen aldus ingedeeld en wel Brunsveldt onder het Ie
en Vyselaer onder het 2e Smaldeel van Evertsen's Eskader.
De t/Groningen" en de DÄlbertina" werden dien dag
onder het 5e Eskader, dat door den Deenschen Admirael
Bielcke werd gecommandeerd, gerangschikt.
Bij de Eskaderformatie van 22 Oct. d.a.v. trad Aucke
Stellingwerff als Schout-bij-riacht op bij het 2e Eskader,
onder Commandeur Cornelis Evertsen, waarbij ook Vyselaer,
Brunsveldt, de Boer en Degelencamp waren ingedeeld.
Het bovenstaande is ontleend aan de H. S. aanteekeningen van Brunsveldt, berustende ter Prov. Bibl. Daarin
komt ook eene niet geheel afgewerkte lijst van de indeeling van het volk bij de bediening van hot geschut op de
»Oostergo", voor. 1) Ook de dominé 2) wordt daarbij onder
1) Zij bevat een vijftigtal namen en woonplaatsen.
2) Vgl. echter p. 411 van den tekst.
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de bediening eener batterij opgenomen, terwijl verder opmerking verdient het groot getal Noord-Friezen, vooral
uit Heuyer (îloyer) en Peuren (Föroë), dat zich onder de
equipage bevond; trouwens ook in het journael vanBrunsveldt van 1674, trekt zulks de aandacht.
Bij de verdediging van Koperiliage tegen de Zweden,
in den winter van 1659/60, was Brunsveldt met zijn volk
op het bolwerk, en capt. de Boer met 45 man, op de markt
te Kopenhage, geposteerd.
In Aug. '1660, nam Brunsveldt, na te Nyborg soldaten
te hebben ingenomen, onder de vlag van den Schout-bij nacht Schram, de thuisreis aan, met last van de Ruyter,
om *ten spoedighsten rapport aen Haar Ed. Mo. d' Heeren
Raaden ter Admiraliteyt tot Harlingen, van sya gedaene
voyagie te doen. i )
Pag. 367, beneden. Aucke Andriesz Stettingwerff en Ilendrick Dircksz, Brunsveldt, werden beide, bij de provisioneele
Eskaderformatie van 12 Âug. 1664, onder het Bskader
van Cortenaer bescheiden en wel Brunsvddt, bij provisie,
als Schout-bij-nacht van Vriesland. 1)
Pag. 379. Archief van het Admts.-Collegie te Harlingen.
Bij den brand in 1771, bleven toch nog, van de documenten uit de 17e eeuw, gespaard: de Registers van 's Raads
resolutiën, I e dl., 1601—1650; 2e dl., 1650—1700; 2)
zoomede H.H. Mo. resolutiën van 1676, '83 en '96. 3)
Deze boeken en stukken komen nl. nog voor op den Invent.
dd. 16 Mei 1795, 4) van het op dien dag, aan de Oom1) Aanteekeningen als voren.
2) Ook nog dl. 3—7, loopende van 1700—1751 enz. Van de Resolutie-hoeken, was het oudste van 1753.
3) Ook nog van 1701 enz.
4) Waarvan copie in 't archief fam. v. B. th. K„
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missarissen uit het Comité tot de Zaaken van de Marine,
overgedragen Admiraliteyts-archief.
Pag. 380 ; achter noot 2 te voegen r »Ook is wel beweerd
dat Gysbert Jacobs' bekend gedicht: »Tjesck-Moars SeeÆngste", op Tierck Iliddes doelt. Blijkens de woorden in
vers 4 : Dromje in klearje, f en Doeynkerckers, 't scholp'rig
sât", is die bewering met de tijdsorde overeen te brengen,
doch het 6e vers is in tegenspraak met het feit, dat Tierck's
moeder toen nog leefde.
Pag. 381. Te voegen achter noot 1 : »Zie een en ander
over haar geslacht op p. 545, noot 2, hierna."
Pag. 3 8 8 , noot 2. Andries Pietersz. Stellingwerff zal een
zoon zijn geweest van Petrus Andreæ Stellingiverff, die in
1601, te Wommels, Secretaris van Hennaerderadeel werd,
vgl. H. S. Jtfml. Secretar. ter Prov. Bibl., p. 38.
Een Andries Pytters Stellingwerf was in 1640, gebruiker
der plaats no. 22, te Dronrijp (Stemcoh.)
Jancke Andriesdr. Stellingwerff is later gehuwd geweest
met den Predikant (Eteus Leonardi?) Ter Woldt (te Longerhouw?), als wiens weduwe zij, in 1675, voorkomt bij
Mr. Boeles, Friesl. Hoogesohool, I , p. 271.
Pag. 394. Commandeur Pieter de Bitter voerde in 1652,
de sMercurius" der Amst. kamer van de O.-I.-Cie., welk
schip, in dat of in 't volgend jaar, door de Engelschon in
den grond werd geschoten. 1)
Pag. 396, regels 10—15. Bij het neerschrijven dezer
regels, was er nog geen sprake van de oprichting der tegenwoordige Marine-reserve. Wel opmerkelijk is het, dat juist
1) Rek. dor O.-I.-Cie aan H.H. Mo., in archief fam. v. B. th. K.
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in die instelling de oude betrekking tussehen de Krijgsen de Handelsmarine weer in zekere mate te voorschijn treedt.
Pag. 412, bovenaan. vPutgers." Volgens Adriaan Verwer,
aangehaald in Hamerster's Naukeurige en duidelijke Verkl.
over de Statuten enz., p. 381 en 452, worden hiermede
bedoeld sloep- of bootroeyers en zou dit oorspronkelijk een
Zweedsch woord zijn, dat echter ook bij Kiliaen voorkomt.
Pag. 490, achter de noot te voegen: Herman Dullaert,
die van 1636—'84 leefde, wijdde hem een grafgedicht,
dat o.a. te vinden is in Nav. 1854, p. 229.
Pag. 512. Te voegen achter noot 5 : sHetzelfde geldt
den, als 2n Capiteyn aan boord van Tierck Hiddes, voorgedragen Pieter Feyckes Eyckema."
Pag. 532 , noot 1, 4e regel van boven. In 't Hyp. boek
van Hindelopen komen 1691 voor: tde E. Focke Ansckes"
en Leuck Annes, echtelieden aldaar. Uit de bijvoeging: de
Efdle/ vermoed ik, dat ook hij capiteyn was.
2e regel van beneden. »Tierek Hiddesz de Vries" lees:
Tierck Tierck Hiddesz de Vries.
Pag. 539, noot. »(p. 544, noot 4)" moet zijn: (p. 545 ,
noot 2).
Pag. 583. Een portret in crayon van den Luit.-l)Adml.
Tierck Hiddes, door Gf. van Eeckhout, vermoedelijk na 's
Admiraels overlijden vervaardigd, naar het in zijn sterfhuis
gevonden »eonterfeitsel", 2) wordt bij het Friesch Genootschap bewaard. Behoudens eenige wijziging in de houding
der armen, zijn daarnaar genomen:
1) En niet, zooals er ten onrechte onder staat: Vice-Adml.
2) Zie den Invent., blijkens welke ook die zijner vrouw en dochter
aanwezig waren.
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1°. Het meest bekende, kniestuk, hoog 37 1 / 2 , breed
37 c.M., gravure v. A. Blolelingh, uitg. »Te Harüngen by
y>Hero Galama Boekdrukker en Boekverkoper", met het onderschrift: »De Friesche Zeevoogd koomt dus na zyn doodt
herleven" enz. De koperen plaat, zoomede eene prachtige
afdruk, vermoedelijk de eerste of althans een der eersten,
berusten bij het Friesch Genootschap. Bij verschillende
latere afdrukken heeft de gelijkenis geleden.
2°. Een kleiner, borststuk, in ovalen rand, »ƒ. Houbráken Sculpsit."
3°. Een kniestuk, doch slechter afgewerkt: »H. R.
Sculpsit", gedruckt by Johannes de Ram, f Amst, on met
onderachrift:
»Tierck Hiddes zach de Dood ten holle kaken in
'»De Dood ontzach dien Held en hiel(dj het voor gewin
Toen hij onwinbaar stree: De Nyt bezweek van spyt
En riep 't is vruchteloos dat ik mijn tanden slyt;"
4G„ Dat in Mr. de Jonge's G-esch. v. h. Ned. Zeew.,
naar de gravure van Bloldingh, Steendr. v. Steuerwald.
F. Waanders, Lith. Daaronder staat 's Admiraels handteekening. De in dit portret neergelegde gelijkenis komt
het meest met de zooeven sub 1 bedoelde uitstekende afdruk
Y. h. Fr. Gen. overeen.
En eindelijk zijn wapen. Van huis uit zal hij wel niet
een hebben gehad; heeft hij er een gevoerd, dan zal hij
dit dus zelf hebben aangenomen, maar welk ?
(Mr.) J. D(irks), Hav. 1858, p. 177, geeft: »drie ballen
(kogels) 1) van zilver, 2 en 1 op lazuur met een halven
gouden arend op sabel", 2) gelijk het in de lijst van zijn,
1) Vermoedelijk dan ontleend aan de Admiraelsvlag. .
2) Vgl. ook Eietstap Arm.-Gen.
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destijds bij Baron van Heemstra te IJsselstein berustend,
portret voorkomt.
Het wapenbord van zijn zoon, capt. Tierck, in het
Priesch Museum, vertoont daarentegen een zeilend driemastschip en dat van zijn neef den Schout-bij-nacht Eidde
Sjoerds de Vries heeft: gevierendeeld 1° de halve arend;
2° zespuntige ster; 3° driebladige bloem of klaverblad en
4° tak met 5 bladen.
Behalve dat sub 3n, ia plaats van één, drie klaverbladen
voorkomen, stemt met dit laatste wapen overeen dat op
een zilveren lepel, 1) waarop verder is gegraveerd: »d 12
»Dee. 4723 is geboo Jelle H. de Vries en obiit den 19
Janu. 17-49 tot Sieurnaamen"; aan weerszijden van het
wapen T. S. en daaronder O. de Vries.
BOZUM.

8. HÂÂGSMA.

1) In 1877 ingezonden ter Hist. Tent. v. Friesland. Zie Catal. p,
130, no. 51.
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B IJ L A G E N.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

42.
13.

Staat der zeemacht van het Co 11. ter Admt. v. Vrieslandt, 1616—'65.
Iets omtrent de broeders en zusters van Adml. T. H.
de Vries.
Voordracht aan H.H. Mo. tot het verleenen der Commissie tot het Ordin. Capiteynschap, dd. 13 Maart
1665, ingevolge waarvan Tierck Hiddes de Vries
benoemd werd.
Acte van dergelijke Commissie aan Wytze Beyma,
dd. 27 Maart 1665.
Brief aan H.H. Mo., dd. 13 Juli 1665, houdende
kennisgeving der benoeming van T. H. de Vries
tot Luit.-Admirael.
Staat der constitutie van het Vriesche Smaldeel na
den vierdaagsehen zeeslag.
Grafschrift op Tierck Hiddes.
Eesol. Ged. Stat., dd. 9 Aug. 1666 op het rapport
der Geeomm. ter begrafenis.
Memorie van het Coll. ter Admt. in Vriesl. aan de
Staten van YriesL, tot begiftiging van het zoontje
van Lt.-Adml. Tierck Hiddes de Vries met een
lijfpensioen.
De op die Memorie, door de Staten genomen resolutie,
dd. 20 Oet. 1666.
Brief van He.ro Galama te Harlingen, dd. 5 Juni 1667,
aan den Raadpensionaris Joan de Witt, dezen verzoekende de opdracht aan te nemen van het portret van Tierck Hiddes.
Antwoord daarop van Joan de Witt, dd. 24 Juni 1667.
Lijst met toelichting, betreffende het nageslacht van
T. H. de Vries en Nannetie Atsedr.
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Bijlage no. 1.
ZEEMACHT van het Collegie ter Admiralîteyt van Vrieslandt.
A° Ï616.
A° 1631.
Getal der
Schepen JLastBnin werke- inhoud
Ujken van elk.
dienst.
•

Ieders aetal :

Ieders cetal: j
°

I

2
1
26
140—160 22
7? 1
140
1
1
8
8
35
96
3
4
6
8
16
25
36
!
2
4
1
2
10
De staten, \raaruit deze beide lijsten zijn opgemaakt, berusten op 's Rijks

80
70 I
35
10
archief.

Getal
der
Schepen.

LastenManinhoud e. ï
van elk. StUK- schapketi
pen.

A° 1642.
Getal
Schepen leastenin werke- inhoud
lij/æn
van elk.
dienst.
1
3

OlUKK6îl

Man- |
schappen, i

A° 1 6 5 3 , Maart.

Ieders aetal:
Xf

ManStuk- schapken.
pen.

50
16
40
36—40 10—12 35—36

Volgens de opgaaf door het Admiraliteyts-Collegie, aan H.H. Mo.
ingezonden en uit andere bescheiden
getrokken

Getal van elks :
Getal
AanSchepen,
merBemanals:
kingen.
Stukken.
ning.
38
28

110—140 Het ge110
tal der
soldaten
Qf)
«j
/ •>
110
HU
niet
"H a t " 24 9fi
ûf)
iJ\J
be- 1
kend.
60
O^ [l
16
Volgens de oorspronkel. opgaaf, door ;
het Collegie, aan H.H. Mo. ingezonden. Jj
1
~
|
(«)
Vermoedelijk
in Aug. ii
1652 gevoerd doorttWeslergó",
den commandeur
Joris Pietersz van den Broek en »«fe |
Schattpiiarder", gevoerd door Jtlderi
Pietersz Ouaboer, of de r>Albertina\ \
capt. Romhout van der Parre.
\
(b) Waaronder waarschijnlijk de in i
Aug. 1652 voorkomende schepen : |l
nSara", capt. Beks, en »I/ector v. j
Troi/e'\cnipt. ReinierSe/cgma(S;wckm&?)\
Bovendien is zeker ook onder deze
lijst begrepen de ^Gelderland/", capt.
Degelericamp, (Vgl. Brandt p. 26).
Lands( 2
Sche- 2
pen ((a)

89
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A° 1654.
Betreffende de Schepen zoo in werkelijken dienst,
aan wal liggende.
Elks getal:

Getal

Elks

Schepen.

Grootte, (a)

1
4

l
\
C

l

13—14 h.

(

120 1.

29 w.

1

/
)

120 1.
20i w.

|

13 h.
74 1
181 w.
7 h.

1 id.

(
(
(
\

95

I
>

130—134 1.
31—34 w.

1

CTVi o Ir
a 111« 14

52

/
)

1 jacht
1
X

140 1.
36 w.
144 h.

1

Aanmerkingen.

ZeeStukken. lieden, [b)

90—95 !

44

68 1.
17 h.
58 1
144 h.

Deze zijn alle 5, tusschen
de jaren 1652 en 1654,
nieuw gebouwd.

32

80

30

80

12

23

8

21

2

21

(a) in voeten.
1. = lengte,
w. = wijdte.
h. = holte.
(b) Op den staat, waaruil
deze lijst is getrokken, kom1
nog een kolom voor, bestemd
voor de invulling van hel
getal soldaten.
Daarin is echter alleen
achter het eerste schip ingevuld : »Geene", terwijl zij, ten
opzichte der overigen, oningevuld of liever aangestippeld is

Alles volgens de oorspronkelijke lijst, door de Afgevaardigden der Admiraliteyten, den 15 Juli 1654, aan H..H. Mo. overgegeven, waarvan het origineel
nog op 's Rijks archief berust.

Staal van bewapening der Friesche Oorlogschepen in 1654.
( 2 stukken van . . . .
24
Schip van
52 stukken.

22
20
8
O

Schip van
44- stukken.

12
12
10
8

»
»
»
»
»
»
»
»

»

•

»

.

»

.

»

.

»

.

»

.

. . .
. . .
. . .

18 »
12 »
6 »

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

24
18
12
8
6
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»
»
»
»
»

De 24 ponders zijn
alle van metaal, gegelijk ook het rneerendeel der andere stukken van het zwaarste- en vele van hel
lichter kaliber.
De overige
ijzer.
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2 stukkfi
à

6
6

Schip van
30 stukken.

9
2
2

»
»
»
»
»

vai
»
»
»
»
»
»

.

.

.
.
.
.

.
.
.
.

12
9
8
6
5
4

B

a

ffi
»
»
»
»
»

. .
31»
Volgens de op 's Rijks archief' berustende oorspronkelijke lijst, door het
Collegie, aan H.H. Mo. opgezonden
.

Staat van îewapeniiig der Friesche ©orlogschepen in April 1665 •')
14 stukken van 18
2 stukken van 24
9
»
» 12 »
6
»
» 18 »
»
12
»
8 »
Schip van
14
»
» 12 »
.2)
»
Schip van
»
6 » 40 stukken.
16
»
»
8 »
11
58 stukken.

2
5
5

»
»
»

»
»
»

4 »
3 »
2 »

»
»
2
40 stukken.
i

58 stukken.

Schip van
54 stukken.

T
,5)
Idem.

18 stukken van 18 »
»
14
»
12 »
»
»
10
8 »
»
»
6
4 »
»
6
»
2 »

s

î

van 18 »
» 12 »
» 10 »
»
8 »
»
6 »
»
4 »
»
3 »
»
2 »

2 stukken van 24 »
2
»
» 18 »
»
»
»

10

9

(24
40 stukken.

54 stukken.
10 stukken
»
14
4)
\1 2
»
»
Schip van i 14
»
50 stukken.
4
)
»
»
2
»
2
50 stukken.

j

)

Idem.

»
»
»

12 »
8
6 , 4 : en

"

6 stukken van 18
4
»
» 12 »
»
»
8 »
10

12
2

»
»

»
»

6 »
5 »

»3 »
»
»
2 »
40 stukken.
Zie mr. de Jonge, I, p. 780 v. v.
Vermoedelijk de „Zevenwolden."
, „Ml/ Steden."
, ^Stadt en Lande."
»

2

1)
2)
3)
4)

1

4 stukken van 18
» 12 »
18
»
»
8
»
8 »
Schip van
»
»
6
6 »
40 stukken.
»
4
4 »
2
V
40 stukken.

6

• • CfVUPYlTÏ)(Wil
^if ' K/yjii/fin^i VJ lus

, „Frisia."
, „Postillon v.
5)
Srairna."
, nHoîlandia."
, „St. Pieter."
De „Oostergo" met 68 stukken komt
op dezen staat nog niet voor. De bewapening van dit schip is vermeld OU Tl| J
p. 401 en '6 hiervó 5r.
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Bijlage no. 2.
Kinderen van HIDDE SlURDTSz, en
TIERCKSdr,
SIÜRDT HIDDES.

In het Kerkeboek van Sexbierum , dat begint
met 1619 , komt geene aanteekening omtrent
zijn doop voor. Hij huwde : a. 12 Maart 1643
te Pietersbierum , met Acke 1) Glases , bij wie
8 kinderen , en b. 8 Mei 1664 met Idts Rutgers, wed. Sinten Weynesz.

TIERCK HIDDES. De latere Luit.-Æmirael.
(Zie den tekst en
bijl. no. 13.)
JACOB HIDDES. Gedoopt 2) 19 Sept. 1624. Van zijn huwelijk
met Biske Fitters van Staturn (of Statums)
van Terschelling , zijn in Mei 1655 , te Sexbierum , de proclamatiën geschied.
JURRIEN HIDDES. Gedoopt 19 Haart 1626.
SIOUCK HIDDES.

Gedoopt 9 Maart 1628. Gehuwd in 1652 met
JFillem SiurdUz van Wynaldum.

MARY HIDDKS.

Gedoopt 7 Maart 1630; jong overleden.

BAREND 3) HIDDES. Gedoopt 23 Oct. 1631 ; in 1665 Capiteyn ter
Adint. in F'rieslandt. Gehuwd : a. Jan. 1658
niet Ittie Jans , van Harlingen ; b. met Eehk
van der Ley , dochter van den Leeuwarder
Burgemeester Siert Claesz. van der Ley en A.
W. Verlaan 4); en c. met Anna 5) Jensma,
van Bolsward. Dit huwelijk werd te Harlingen
voltrokken , blijkens de 14 Juli 1671 daarvoor
1) En niet Auckje, gelijk zij bij Mr. de Jonge voorkomt; vgl.
Sexb. Kerkeboek.
2) Evenals ook al de volgenden, te Sexbierum.
3) In het Doopboek staat abusief Tierde.
4) Stbk. Fr. Adel, I I , p. 260.
5) Op de Stamlijst in Navorscher, 13e jg., p. 220, wordt zij
Maria genoemd.
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te Bolsward afgegeven attestatie van aldaar
plaats gehad hebbende afkondigingen. 1)
MARY HIDDES.

Gedoopt 12 Januari 1636. Dr. Reinier de
Lover, geb. te Sneek 27 Oct. 1647, die het
grafschrift (bijl. no. 7) op haren broeder den
Lt.-Adml. vervaardigde, trouwde in 1669 met
eene Maria de Furies, Dit kan zij zijn geweest,
doch zeker is het niet.

ANTIE HIDDES.

Gedoopt 12 November 1637.

EENTIE HIDDES.

Gedoopt 26 Dec 1640. Haar elders gesloten
huwelijk met Eelcke Annes werd , 25 Febr.
1666 , te Sexbierura geproclameerd.

. , . .? HIDDES. Gedoopt 18 Juni 1643. De doopaanteekening
vermeldt den voornaam van dit kind niet.
Een Trintie Iliddes huwde 1658 met Foecke
Fedde.i, wiens nakomelingen later den geslachtsnaam »Hofman" aannamen en eene Tzierckîe
Iliddes ontving, 6 Febr. 1659, de huwelijksgeboden met Filter Hartens van St. Jac.-Par.,
doch de naam Midde kwam destijds te Sexbierum veelvuldig voor. 2)

1) Deze bijzonderheid dank ik aan de nasporingen van den Heer
S. Bartstra te Bolsward, mij door den Heer J. van hoon Jz., te
Leeuwarden, welwillend medegedeeld.
2) Voor zoover niet anders gemeld , is het bovenstaande ontleend
aan het in. a. Kerkeboek van Sexbiemm, dat destijds de oude of
Jul. tijdrekening volgde.
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Bijlage no. 3.

tiHooge ende Mogende Meeren !
»Overmidts bij dese conjuncture van tijden hoogst noodig de
oorlogschepen , tot onse directie staande / : voorsooveel sulx alsnoch
niet en is geschiedt: / met goede ende bequaame ordinaris capitainen , dienen te worden versien ; hebben wij daartoe genomineert
Tjerck Hiddes mede vroedsman deser Stede ende Joost Michiels.
Versoekende II. Ho. Mo. goede geliefle zij aen een van de op
gemelte personen de Commissien tot het Ordinaris Capiteynschap
Dienende te verkenen.
Hiermede
Hooge ende Mogende Heeren wunschen
U. Ho. Mo. Godes zegen tot continuatie
van U. Ho. Mo. loffelycke regeringe.
Actum Harlingcn den 13 Marty 1665"
(get.) »T. VAN SCHELTEMA."
»U. Ho. Mo. Bereitwillige
de Gecommitteerde Raaden
ter Admiraliteyt in Friesland ende
't hunner ordonnantie."
(gei.) »A. A.DIITS."
Opschrift :
»Hooge ende Mogende
Heeren
d' Heeren Staaten Generaal
der Vereenig. Nederlanden
residerende , in
's Gravenhage,."

N.B.

Bijlage no. 4 later op te nemen.
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Bijlage no. 4.

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden allen
dengeenen die desen jegenwoordigen sullen sien, ofte hooren
lesen, saluyt, doen te weeten: dat wij, ons betrouwende
op de beqnaemheyt, vromicheyt, ende experientie ter zee
van Wijtze Beyma, denselven gestelt, gecommitteert, ende
geautlioriseevt hebben, gelijck wij hem stellen, committeren,
ende authoriseren bij desen, tot ordinaris kapiteyn ter zee
van 't Colleg'ie ter Admiraliteyt in Yrieslandt, gevende
hem volcomen macht, autlioriteyt, ende speciael bevel van
hem, bij ordre van ons ofte onsen lasthebbende, te laten
gebruycken tegens alle zeeroovers ende andere diergelijcke,
die de navigatie ende commercie deser landen pogen te
infesteren, welverstaende, dat hij onder pretext van desen
niet sal mogen beschadigen eenige coopluyden ofte ingesetenen van de meergenoemde vereenichde Nederlanden,
nochte onse vrunden ofte dengeenen, daermede wij in
eenige alliantie ofte neutraliteyt staen; tot welcken eynde
hij gehouden wert hem te reguleren'naer den articul-brieff
ofte ordonnantie, liem bij 't gemelte Collegie ter Admiraliteyt in Vrieslan.dt albereyt voorgehouden ofte noch voor
te houden; gelijck mede alle beuyten ofte priusen, die hij
soude mogen comen te veroveren, behooiiijck te leveren
in handen van de gecommitteerde raden in 't selve Collegie, ofte daer hij deselve beuyten ofte priusen sal innebrengen, om bij hun behoorlijcke kennisse genomen te
werden van de deuchdelijckheyt ofte ondeuchdelijcldieyt
derselver, ende behoorlijcke verdeelinge daervan gemaeckt
te werden, achtervolgende d' ordonnantie daerop gemaeckt
ofte alsnoch te maecken, alles op den eedt bij hem aen
onsen handen te presteren, versocckende daeromme allen
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coningen, republycqen, potentaten, encle alle andere persoonen, van wat staet, digniteyt, ampt, ende conditie deselve souden mogen wesen, den voors. Wijtze Beyma voor
onsen ordinaris capiteyn ter zee alsvooren te willen erkennen, ende hem dienvolgendo alle faveur ende goede bevorderinge te betoonen, 't welck wij tegens een yegelijck
naer sijne hoocheyt, staet, encle qualiteyt willen verdienen
ende erkennen, ordonnerende encle bevelende daernevens
wel expresselijck allen Oversten, Lieutenant- ende ViceAdmiralen, Capiteyn en, Bevelhebberen, ende voorts allen
anderen in onsen dienst ende onder onse gehoorsaemheyt
wesende den meorgenoemden Wijtze Beyma voor onsen
bestelden Cap: te houden ende erkennen, ende in 't volbrengen van desen last alle hulp e ende assistentie te verleenen: want wij 't selve ten dienste ende welstant van
den staet deser landen alsoo bevinden te behooren. Gegeven in den Hage onder onsen contrezegel, paraphure,
ende de signature van onsen griffier op den 27eu Martii
XVIc vijffentsestich
(get.) W. v. HAREN.
Op de achterzijde staat:
Ter ordonnantie van de hoochgemelde Heeren Staten
Generael.
N. RUYSCH.
Op Imyden den acht en twintichsten Martii XVi c vijff
ent sestich heeft Wijtze Beyma in qualiteyt als Cap: ter
zee int witte deses breeder vermeit gedaen ter Vergaderinge van Hacr Ho: Mo: den behoorlijcken cedt in handen
van den heer presiderenden.
Mij present
N. EÜYSCH.
TG plaatsen Vrije Fries XVIII tegenover bh;. C0(i.

Wumkes.nl

Bijlage no. 5.

vIloochMogende Heeren
»Alsoo wy in plaets van w. den Lt.-Admirael Aueke Andries
»Stellingwerff, nae rijpe informatie van de ekoeckmoedicheyt, ende
»ervarentheyt van den persoon van Capiteyn Tierck Hiddes de Vries
»denselve wederom hebben gepromoveert tot Lt.-Admirael van
» wegen onse Provintie onder 't Collegie ter Admiraliteyt residerende
»tot Harlingen, hebben wij niet willen naelaeten U Hooeh Mo.
»daervan bij desen notificatie te geuen met versoeck dat U Hooch
»Mog. sich van desselffs persoon in de voorschr. qualt. bij alle
»voorvallende occasiën gelieuen te dienen waermede
Hooch Mog. Heeren
willen wij U Hooch
Mo. in de protectie des Alderhoochsten bevelen
Leeuwarden den 13 Julij 1665
U. Hooch Mog. goede Vrunden
D' Gedepd. Staten van Vrieslandt"
(get.) »C. ROORDA"
»Ter ordonnantie derseluer
Abst. Secretario"
(get.) »C. FOCKENS ERINGA."
Adres :
»Hoochmog'ende Heeren
Mynheeren
de Staten Generael
der Vereenichde Nederlanden
residerende
's Gravenhage."'

N.B. Deze brief werd in de vergadering van H.H. Mo. , dd. 27
Juli 1665 , voor kennisgeving aangenomen.

Wumkes.nl

i
Schepen.

Capiteynen.

Rol.
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o
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s

ij

o

sreken
taal.

STAAT getrokken uit de »Lijste van de jegenwoordighe constitutie van 's Landts Vloote
»in de Wielingen leggende, ende hoe de selve gemandt is geweest, ende wat doosden gequetsten ende verloopene daerinne worden gevonden" en gemaakt (15 à 16
»Juni 1666) door Gecommitteerde van haer Hoog Mog. (v. Aitzema, V, p. 711).
nder i
e Rolle
zee. i

Bijlage no. 6.

~

Getrokken uit „de Lijste
van geborsten en onbruyckbaar Canon."')

o

Stucken.

S. "^

^* « o

»Groot J>rüia" Ide Hiikes, kapiteijn

v. d. Lt.-Admirael
de Fries

24
6

15
2

1

Jan lansz. Vyselaer

400
265

7

tiOoslergoo" . .

47
8

t>Westergoo"

Wytse Byma

240

3

11

4

~

18

Barent Hiddes de
Vries

240

2

9

14

25

Joost Micliielsz...

224

8

6

14

,

rttle Steden" , ,

»1'rincesse

—

2

12

i 3)

\
(

1
2
3

Alhertina"

(

i>St-adt en
Landen"

Joost Harmensz
Cîant

230

2

3

fiOm/andia"

Cosiiaen Elders "j

190

4

10

12

26

»Graeni>igen"s)

V.-Adml. Coenders

:-!0

24

54

18 101

77

—
Samen

JS.R.

3

12 \
8S
18 )
12
8 )

S

De noleri op de vulgend ', bladzi de.

—

—

1

5

197
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Verdere bvzonderheden.

Ponden.
Moet noch een Ancker hebben
ende een Touw mitsgaders kruyt
1 en scharp, anders souden van dese
week konnen gereet wesen.
Noch 7 Siecken opgesonden, als
Ammunitie ende water had, soude
van dese weeck konnenklaer wesen.
Ende nog 9 swaere Siecken aen
, Landt; verder alsvoren.
Behalven nocli 6 Sieckeii, 2121 ponders en 1 8-ponder gheborsten.
Overigens alsvoren.
Als Ammunitie ende Waeter
mitsgaders Aixckers en Touwen
hadde, soude hij weder klaer sijn.
Boven noch 6 Siecken. Ais Ammunitie ende water had, soude hij
wederom klaer zijn.
Moet nieuwe Masten insetten.
Vertrouwt in 't midden van de aenstaende weeck te konnen klaer
v esen.
En daerenboveu noch 80 °) man
bij gissinghe in de opgebrachte
Prys ' ) , immers heeft niet meer
als 150 aen boordt.

1
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Waarbij nog volgens v. Aitzema , V, p. 819 :
is later 8) in Texel schadeloos
binnengekomen en had een
velt
prijs veroverd.
»Klein Frisia" . . Jan PieterszVin- is mede later s) in Texel bin. nengekomen.
kelbos
»l'riris Hendrik
Casimir"

Sch.b/n. Bruyns»

NOTEN behoorende bij bijlage no. 6.
1) liet volle getal der stukken van elk schip is hier niet aangebracht , daar dit sluit met dat der door mij overgenomen Eskaderlijst , behalve dat in deze »lijste" de iiAlbertina' en de nSladt
en J.andev" (in plaats van met 54 stukken) met 52 , en de i~>Omlandw" (in plaats van met 52) met 48 stukken , voorkomen.
2) Zie v. Aitzema, V, p. 716. Ook deze lijst schijnt te zijn opgemaakt door Gecommitteerden van H.H. Mo.
3) Zie de kolom «verdere byzonderheden" omtrent dit getal.
4) Moet zijn Christiaen Ebelsz.
5) De 7 bovenstaande schepen staan op »de Lijste" onder de
Adimraliteyt in Zeeland. Dergelijke verwarring komt bij v. Aitzema
meer voor. Alleen de »Groeningen" staat vermeld onder de Admiraliteyt in Vrieslandt.
6) Toen de prys later in Texel binnen kwam , bleek dit getal
60 te zijn. (v. Aitzema , V, p. 820).
7) »de Nagelhoorn."
8) Waarschijnlijk echter reeds ook den 16n , daar zij vermeld
worden in een brief van den Commissaris Knyf, die den 16n was
gedateerd. Op de boven geëxtraheerde »Lijste" komen zij niet voor.
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Bijlage no. 7.

Grafschrift ') voor den Manhaften Heldt
Tjerk Hiddes de Vries
Admiraal van Vrieslandt, gesneuveldt in den
Engeîschen oorlog, 1665. 2)

» Tjerk Hiddes , Admiraal van Vrieslands
Ligt in dit eerengraf, door 's landschaps
Nadat hij zeeveninaal heldhaftig voor zijn
Der Britten dwinglandij gefnuikt had op

sirijdb're vloot ,
last bedolven ,
doodt,
de golven."

1) Door Dr. Reinier de Lover, te Naarden. Zie W. J. C. van
Hasselt, in de Weespsche en Gooische Volksalra. van 1860. Zie ook
pag. 379 hiervóór.
2) Leess 1666.
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Bijlage no. 8.
RESOLUTIE van Gedeputeerde Staten
van Friesland van 1666.

»Donderdagh den 9n Augiisty 1666 voor noen.
De Heeren Glinstra , Regn. Andringa ende Unia hebben gerapporteert, hoedat haer Ed. volgens versoeck op Saeturdagh laestleeden by 't collegie mondelingh aen haer Ed. gedaen uyt de naeme
van hetselve hebben bygewoont de begraffenis ende lyckstacie van
w. de Heere Tierck Hiddes de Vries in leeven Lt.-Admirael van
weegen deese Provincie ten resorte van de Admiraliteit resideerende
tot Harlingen , in de jongste Bataille tusschen de vloote deeser lande
ende die van de Engelse natie , syn leeven voor 't vaderland! opgeoflert hebbende ende dat haer Ed. te dier oecasie met de Heeren
Raeden van 't selve collegie in gesprec gekoomen synde voornaemelyck aengaende de meriten van w. welgemelten Heere Luit.-Admirael
de Vries , en hoe dat syn Ed. naegelaetene weduwe 's anderen daegs
nae de tydinge van het ooverlyden van haer man was bevallen
ende verlost van een jongen soon; Welgemelde Heeren Raeden
hadden voorgestelt, dat het ten aensien van w. meergemelte Heere
Lt.-Admrls. ongcmeene verdiensten ende devoiren ten dienste van
't Vaderlandt in syn leeven ende selfs in 't sterven beweesen wel
betaernelyck was , dat deese Provincie van dewelcke by tot Lt.Admiraal is gekooren door een îionorabile recognitie mochte bewysen,
deselve diensten haer aengenaern geweest te syn , ende dat deselve
recognitie niet gevoegiycker koste gedaen worden , als int vereeren
van seeker jaerlyxe lyfrente aen 't voors. onlangs gebooren soontie
var, meergemelte Heere Lt.-Admiraal ende dat deselve jaerlyxe lyfrente , in de beste maniere soude aen 't selve geoffereert konnen
worden soo wanneer dit collegie mochte gelieven sich als Gevaeder
oover 't selve kint te stellen ende alsoo eenige Heeren uyt haer
midden te committeeren die hetselve kint ten doope (alwaer tot
noch niet was gebracht) mochte holden ; waerop gedelibereert synde ,
syn welgemelte Heeren , Glinstra, Andringa ende Unia voor de
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genoomen moeyte bodanckt ende is voorts goedgevonden ende verstaen dat het voorsz. voorstel van meergemelte heeren Raeden ter
admiraliteit aengaende het vereeren van een jaerlyxe Iyfrente aen
het jongst gebooren kindt van meergemelte heer Luitenant-Admiraal
by dit collegie op 't favorabelste sal voorgedragen worden aen de
Heeren Staeten deeser Provintie soo wanneer haer Ed. Mb. de naeste
mael sullen kooinen te vergaederen, ende sullen meergemelte Heeren
Raeden hiervan per missive worden verwytticht, met versoeck dat
haer Ëd. Mo. alsdan rneede niet willen onderketen om deselve saeck
soo veel in haer is aen welgemelte Heeren Staten deeser Provintie
te recommandeeren ; doch wat aengaet het holden ten doope van
't selve kint, dat dit collegie meergemelte Heeren Raeden in bedencken geeft oft het niet gevoeglycker sal koomen dat suîx koome
te geschieden door Gecommitteerden van meergemelte Heeren Raeden
te meer alsoo het voorsz. vereeren van de jaerlyxe Iyfrente eerst
sal gebracht aende meergemelte Heeren Staeten van 't Landt."
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Bijlage no. 9.

MEMORIE van het Cott. ter Adml. in Friesland
aan HEdM. Staten van Friesland.

iiEdele Mogende Heeren !
»Met hoedanigen lof ende reputatie , de Heere Lt.-Admirael de
Vries, goeder gedachtenisse , syne functie , eerst als Kapitein , en
daarna als Lt.-Admirael van UEd. Mog. Provintie heeft bekleedt
gehadt; is UEd. Mog. ons , en alle werelt, genoechsaem en ten
vollen bekent, daer af, soo de Heeren haer H. Mog. Gedeputeerden
over 't employ , en de bevorderinge van 's Landts vloot van tyt
tot tyt in de zeegaten deser Landen ingevallen sijnde , als de Heer
Lt. Admirael Generael de Ruyter , t'elkens brede confirmatie hebben
gedaan : in de voorgevallen bataillen syn de blijken volkomentlyk
van desselfs dapperheyt en couragie , volgens de getuichenissen van
wel ged. Heeren gegeven , synde welgem. Heere in twee bataillien
swaerlyk gekwetst geworden , in de eerste perieuièus , ende in de
andere doodtlyck , gelijk deselvige sulx met sijn doodt ook heeft
bevestigt, en alsoo glorieuselyck sijn leven ten dienste van desen
Staet opgeoffert; in consideratie van welx , de Heeren UEd. Mog.
Gedeputeerden niet alleen de begraft'enisse van 't lij ck van weigedachte
Heer met derselver praesentie hebben gecohonesteert, maar ook
belooft devoiren bij UEd. Mog. te sullen aenwenden , dat het Soontje
nae deszelfs overlijden geboren met een lyfpensioen mochte worden
voorsien, en gebeneficeert, wacrop ook weigedachte Heeren UEd.
Mog. Gedeputeerden , bij derselver missive , aen ons verzocht gehadt
hebben, dat wij , in en uit name van UEd. Mog. Provintie het
voors. Soontje ten doope souden heven , gelijck wij ingevolge dies
hebben gedaen ; versoekende diesvolgens , teneinde UEd. Mog. goede
geliefte mach wesen , tot adimpletie van. 't gene al-bereedts , bij de
Heeren UEd. Mog. Gedeputeerden is gepraepareert, ende op reflexie
van de loflijke en noit volpresen meriten van weigenoemden Heer
Lt.-Admiraal het nageboren Soontje van den selvigen (althans van
sijn Moeder mede gepriveert sijnde) met een Lyfpensioen gratieuslijk
te begiftigen." Dit doende enz.
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Bijlage no. 10.

De hierop (bijl. no. 9/ genomen Resolutie luidt als volgt:
»De Staaten van Friesland overdenkende en beklagende het seer
grotelyk verlies van de vaillante Heer wijlen Tjerk Hiddes de Vries,
in leven Lt.-Admirael deser Provincie, als die syn leven in de jongst
geholdene batalie tegens de Engelse op het bedde der eere als een
dapper heldt ten dienste van 't Vaderland seer kloekmoedigh heeft
opgeoftert , en dat syn Ed. nagelatene droevige weduwe 's daegs na
't inkomen van dese smertelijke tijdinge was bevallen en verlost van
een jonge SOOH mede genaemt Tjerk de Vries , die altans van deselve
syn Moeder , door den tijdelijken dood mede is ontbloot geworden ,
hebben om de goede devoiren ea getrouwe diensten van welgemelte
Heer Lt.-Admirael de Vries in aangename gedachtenisse te holden ,
desselfs nagelaten jongste Soontje gebeneficeert, en vemen denselven
bij desen met een Zee Capiteins tractement tot drie hondert sestîg
Car. Guld. 'sjaers, mits dal in verderen tijd een ordinaris Capiteins
plaets komende te vaceren , daeruit de betaling van de voors. somma
sal worden gedaen , en deselve plaets alsdan vacant blijven.
Middelerwijlen ordonneeren wy onse Gedeputeerden om daer af'
formele ordonnantiën t' zijner tijdt en successivelijck te laten verveerdigen , ende met last aen de Reeckenmeesters deselve te registreren gelijk salx behoort.
Aldus geregistreert op 't Landschapshuis den 20 October 1666."
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Bijlage no. 11.
)> Mynheer Joan de

Wilt"

» Mijnheer!
»Zie hier dien alomgeliefden Held na de konst herleeven en bij
U.U.E.E. verschynende. Dat hij in leven van U.U.E.E. bemint
was, en hy U.U.E.E. op 's hoogste eerde en Liefde weet al de
wereld.
Gy zult hem , hoope ik nu niet verstooten , maer gunstelijk in
U.U.E.E. huis ontfangen. Op dese hoope kome ik dit in nevensgaende aan U.U.E.E. offereeren etc.
Van 't begin af hebbe voorgehad om desen Held aen U.U.E.E.
naern op te dragen , maer alzoo iek alhier de Wydt vreesde , bleve
't achter , doch also der noch zeer weijnig maer op gedrukt zijn ,
verzoeke zeer ootmoedelyk Myn Heere consent hiertoe , zo zal ik
evenwel de rest, voorders Myn Heeren Naem toeëygenen.
Hierop wenschte van Herten , een lettertje tot bescheyt, indien
Mynheere zware bezichheden zulks konnen toelaten etc"
Vaerwel, Recht Edele Heer , Vader des Vaderlandts alle verstandige en oprechte Beminnaers
van 's Lands Vryheyt wenschen U.U.E.E. een
lang en gesondt Leven etc en ik daerbeneifens
te mogen zijn en blyven
»Harlingen 5 Juny 1667"
Buitenop staat:
»Mynheer
Mynheer

Mynheer
U.E. Allerverpliehtste
Dienaar"

JOa D

R aed e spl!Lris

^t.) »HEEO GALAMA."

etc
Hage."
»port met een lijst en glas er voor."
Op de copie staat verder:
»Der hovelingen haat
Noch der Pastoren praat
Heeft op de Wit geen vaart
Dies Niidt voor hem stom staat."
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Bijlage no. 12.
»Aen den Heer
Hero Galama
tot Harlingen
24 Juny 1667"
ï>Myn ffeere !
»Mij is wel geworden U.E. missive van dato den 5 deser loopende
maendt met de bijgevoechde prente ofte afl'beeldinge van den Heere
Tjerck Hiddes de Vries , zal. ged'. , in sija leven Lt.-Admirael van
Vrieslandt, denwelcken ick bekenne niet sonder groote redenen seer
te hebben geëstimeert, ende ben noch wel indachtigh de sonderling
goede diensten bij hem in de voors. qualiteyt door sijn wijs beleydt
ende getoonde oouragie aen den gemeenen Staet gedaen , en wenschte
derhalven dat het Godt ahnachtich hadde belieft denselven noch
vele jaeren ten dienste van den Staet in gesontheyt ende prosperteyt
te laten leven ; doch sulx nu soo niet konnende wesen , moet men
sich dien aengaende soo wel als in alle andere saeeiten de wille
des Heeren onderwerpen / lek sal wel niet naelaten ter gedachtenisse van den overleden ende in de jongste zeebataille ten dienste
van den gemeenen Staet geblevenen Heldt, sijne aft'beeldinge te
coopen als die publycquelijck te beeomen sal zijn. Doch U.E. en
gelieve niet qualyck te duyden dat ick het voorst, by U.E. aen my
overgesondene present, hiernevens wederom teruggesende , want ick
niet gewendt ben ende oock niet en vermach eenige de minste
giften , gaeven , ofte geschencken , hoedanich die oock souden mogen
sijn van yemandt ter wereldt aen te nemen oft te ontf'angen: Ick
bedancke U.E. echter voor desselfs dienaengaende betoonde goede
genegentheyt t' my waerts , alsmede voor de offerte breeder in U.E.
missive geinentionneert.
Versoeckende soo U.E. geraden vindt de voorsz. afl'beeldinge, aen
yemandt toeteeijgenen , dat deselve dedicatie niet aen mij maer veel
liever aen yemandt binnen de provincie van Vrieslandt npge ge-^
scliieden.
Waermede U.E. in Godes H. bescherminge bevelende sal ick
verblyren
Myn Heeré
UwEdts. Dienstwillige"
»Haege den 24 Juny

1667."
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Bijlage no. 13.
S T A M L I J S T

TIERÖK HIBBES

DE F RIKS , Luit.-Admirael,
EN

NANNETIE ATSEBR.

1 1.

Hidde
Tiercksz.
de Furies.

\

6.

Claas
Itiddesz,
de Fries.

2.

4.

5.

Hidde
Tiercksz.
de Fries.
\

Tierck
Tierck• Hiddesz.
de Fries.

3.

Man/a
Tiercksdr.
de Fries.

Mnryke
Tiercksdr.
de Fries.

7.

8.

9.

Baukjen
Wa,nneke
Ch.es
Middesdr. Hiddesz. îfiddesdr.
de Fries. de Fries. de Fries.

1

1
|

10.

\

Beucker.
\
13.

.12.

11.

1

Hendrina
Tjerk
Tiercksdr.
Tiercksz. [Idde Fries,
singa)
vr. v. G. van de Fries.

Johanna
Tilia
Geertruida van Beucker,
van. Beucker,

14.

vr. v. mr. J. A.
van Beucker.

15,
Hendrina
van Beucker,
vr. v. já. de
Roock.

\

16.

17.

18.

19.

van Beucker.

van Beucker.

van Beucker.

van Beucker.

20. !

Johanna
Geertruida
de Roock,
vr. v. P. Billié.

\

21-

22.

|

Tjerk Hiddes
Adriana,
de Fries
Petronella
Billié.
Billié, vr. v.
J. W. van
Hombergen.
j 5 kinderen , j
van Hopbergen.
/(.((
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TOELICHTING

betrekkelijk het nagedacht van

den Luil.-Admirael Tierck Hiddes de
Vries en van diens vrouw Nannetie
Âtsedr.

Neemt men in aanmerking dat deze echtelieden, reeds den 27
Aug. 1648, in het huwelijk waren getreden en zij te Harlingen
niet eerder een kind lieten doopen , dan 18 Jan. 1657 , dan geeft
dit vrij lang tijdsverloop aanleiding tot de vraag , of zij wellicht,
in dien tusschentijd , ook elders hebben gewoond en hun ook daar
kinderen zijn geboren , die dan evenwel vóór hen overleden moeten
zijn ; immers volgens den Inventaris lieten zij slechts drie kinderen na.
De naam Mart/a of Marijke aaa twee huiiner kinderen gegeven ,
doet veronderstellen dat de moeder van Ifanneiïe Atsedr, aldus
heeft geheeten, daar 's Admiraels moeder Swob genaamd was. Opmerkelijk is het echter, dat geen der elf kinderen dezer laatste (voor
zoover bekend) eene dochter naar haar noemde.
1. Hidde Tiercksz. de Fries, ged. 18 Jan. 1657.
2. Marya Tiercksdr. de Fries , ged. 26 Sept. 1660.
Deze beiden zijn jong overleden , daar hunne namen later aan
de twee op hen volgende kinderen werden gegeven en er , bij liet
overlijden hunner moeder , slechts de aria , onder nos. 3 , 4 en 5
bedoelde kinderen in leven waren. Ten aanzien yan Hidde , wordt
dit bovendien nog bevestigd door het hierna te melden opschrift
der grafzerk van zijn jongeren broeder Hidde (no. 4).
3 . Maryke Tiercksdr. de Vries , ged. 15 Dec. 1661.
4. Hidde Tiercksz. de Fries , ged. 2 Aug. 1663.
Er bestaat een fragment-Stamlijst van het geslacht de Fries,
waarvan hel origineel in 1863 berustte bij nu \vl. Jhr. Mr. C. L.
van Beyma thoe Kingma , te Lemmer , die het stuk had ontvangen
uit den boedel zijner schoonouders , den Heer Tjalling Tjallingii en
Mevrouw Elisabeth Tuinhout. De Heer van Beyma plaatste het in den
Navorscher , 13e jaarg. N. R. 3e jaarg. , p. 220 en voegde er de
volgende mededeeling' bij : itzeker is hei origineel opgemaakt door
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»een harer" (nl. van ZHWGs. echtgenoole) fivoorouders en later
yxloor de afstammelingen bijgehouden." Het betreft hoofdzakelijk
de broeders en zusters des Admiraels , de kinderen van zijn broeder
Sairdt IFiddes en verder de afkomelingen van laatstgenoemdes dochter
BTarij Siurdts de fries , die 5 Maart 1682 gehuwd was met capt.
Neinderi
Tsbrands Heeremyt (van welke echtelieden de Heer
Tjalling Tjallingii afstamde) doch daarop slaat mede, ten aanzien
van 's Admiraels hier bedoelden zoon Hidde 1) aangeteekend : dat
hij is getrouwd geweest en 2 kinderen naliet. Dat hij (minstens)
twee kinderen heeft gehad , bleek mij verder uit zijne grafzerk,
liggende vóór het Doophek in de Westerkerk te Harlingen , onder
het plankwerk , waarop de stoelen staan en welke zerk ten opschrift
heeft : it Anno 1697 23 majus is gestorven de ,
dde
Tjercks de Fries de ousfe soon van den . » , . , , , Tjerck
IliiMe.1 de fries out in syn 34 Jae?' en is hier wiet 2 van syn
/anders begraven." 2)
Of hij ook ter zee voer , of welk ander beroep hij uitoefende,
blijkt niet. Wel echter , dat hij was gehuwd met Lysheth Clasesdr.
Op het Stemcohier van Barradeel , van 1S98 , komt deze als
zijne weduwe voor , en wel als eigenares xnomine liberorum" , der
halve boereplaats Jisma , 3) no, 21 , te Wynaldum , waarvan de
wederhelft ten name stond van Anna van Idsinga , de weduwe
van zijn jongsïen broeder Tierck , mede »nomine liberorum." 4)
1) Zijn geboortejaar wordt er, indien het althans geene drukfout
van den Navorscher is> in plaats van 1663, abusief 1643 gesteld.
2) Uit zijn hier gemeMen leeftijd ,,m syn 34 jaer'", blijkt dus dat
hij de hier, sub no, 4, bedoelde BMde is.
De opengelaten plaatsen zijn op de grafzerk uitgebikt.
3) In het verbael v. Aenbr., in 1546 opgemaakt van de landen
der Buitendyksters van de Vyf Deelen , komt deze saté reeds voor.
Zij was toen groot Z'i\ pondemaat en werd door den eigenaar Pieter
Ysma zelf gebruikt, 't Is dezelfde saté, die op de door F. Halma
herziene kaart van Schotanus der Grieteny Barradeel als „Tjitsma" is
aangeduid en ten oosten van het dorpsgebuurte ligt. Ook in den
„Tegenwoordige Staat" en zelfs nog op het kaartje van Barradeel, in
den Atlas van J. Kuyper (1872) komt zij onder dien naam voor, doch
tegenwoordig wordt zij, naar een lateren eigenaar, „OcMnga-State"
genoemd.
4) Nl. Hendrina en Tjerk. (Nos. 10 en 11).
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Laatstgenoemdes afkomelingen 1) bezaten die helft nog in 1728,
terwijl op het cohier van dat jaar, als eigenares der helft van
wl. Hidde , alleen vermeld staat, diens dochter Baukjen de Furies.
Hidde woonde te Harlingen , dit blijkt uit de resolutie van Ged.
Staten dd. 18 Juli 1695 , waarbij , op een request van » Hidde de
fries tot Harlingen j/ro se en in qlt. 2) de supplianten worden
gegarandeerd tegen de aanspraak van den Heer Heringha van
Grouestins . als Grietman van Ferwerderadeel »in cas van restitutie
»van soodanige interessen als by de supplten in qualiteit van SynEd.
»indebiti souden sijn ontvangen" van eene obligatie liggende »ten
•fiprofijtte van Bar ent Hiddes de fries , capitein ter zee tot Hari)lingen als curator over de kinderen van wl. de heere Luitenant
Djldmiiranl Tjerck Hiddes ds fries"
Zie verder omtrent zijne kinderen nos. 6—9.
5. Tierck Tierck Iliddesz. de fries,
geb. 9 Aug. 1666 en
den 29n dier maand , 3) in de Westerkerk te Harlingen , door áa
Raden ter Admiraliteyt, in en uit naam van Friesland, ten doop
gehouden , is , den leeftijd daarvoor bereikt hebbende , ter voorbereiding zijner bestemming om de , ingevolge resolutie der Staten dd.
20 Oct. 1666 , voor hem opengehouden capiteynsplaats ter Adint.
van Friesl. te kunnen vervullen , in 's Lands zeedienst getreden en ,
hoewel dit nergens met zekerheid blijkt, ligt het vermoeden toch
voor de hand, dat zijn Oom en Voogd, de manhaf te capiteyn Barend
Hiddes de fries , zijne eerste schreden op die loopbaan zal hebben
geleid en zijn »zeevader" zal zijn geweest.
Den 26 Dec. 1685 trad hij, te Sexbierum, in het huwelijk met
j/inna Margaretha van Idsinga 4) (geb. 18 Sept. 1662 ; dochter

1) Zij stond toon nl. ten name van „capitain Beukers" (lees Beucker
of' van Beucker) den man van Hendrina Tdr. de Vries (no. 10).
2) yj.ni qlt." nl. voor zijne zuster Murylee of hare rechtverkrijgenden
en voor de kinderen van zijn broeder Tierclc T. Hz. de Vries, Het
request is niet meer in het archief aanwezig, anders zou dit misschien
nog licht kunnen verschaffen omtrent de staak Maryke (no. 3).
3) Deze en de voorgaande doopdatums zijn ontleend aan het Doopb.
der Herv. te Harlingen.
4) „Den 26 December", zegt het Sexbierumer Kerkeboek, p. 144,
„syn- met Attestatie van Harlingen getrout Oe E. Tjerk de Vries en
TiAnna. van Idsinga.^
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van Matthys van Idsinga, 1) overl. te Harl. 12 Dec. 1712 en
van Hendrina de Loë , overl. Febr. 1683). 2)
Op 23 jarigen leeftijd komt hij reeds als capiteyn voor op 's Lands
fregat van oorlog v>de Brack" , waarmede hij , den 2 Juli 1689 ,
naar Engeland uitzeilde , doch aan boord van welk schip hij , den
20 Dec van dat jaar, op zijne terugreis naar Harlingen, aan eene
ziekte van slechts weinige dagen overleed. 3)
Zijn lijk werd, tien dagen later , 4) te Harlingen , in het graf
zijns vaders , bijgezet.
Zijne vrouw overleefde hem nog vele jaren en stierf den 22
Dec 1723.
Zie hunne kinderen nos. 10 en 11.
6. Claas Hiddesz. de Vries, ged. 25 Juli 1686, jong overleden.
7. Æanneke Hiddesdr. de Fries , ged. 2 Oct. 1687.
8. Claes Hiddesz. de Fries , ged. 13 Mei 1691.
9. Baukjen Hiddesdr, de Fries, ged. 28 Maart 1697. 5)
Blijkens het Sexbierumer Kerkeboek huwde zij , 14 Oct, 1725,
met Jacob Harings , mr. schoenmaker te Beetgum. Ik vermoed ,
dat zij , al spoedig na haar huwelijk , kinderloos is overleden en
haar man daarna is hertrouwd. Immers vóór 6 Nov. 1733 ,
1) Eerst Secretaris van Barradeel, later Gedep. Staat van Friesl.
(Stbk. II, p. 123).
2) Stbk. I, p. 184.
3) Levensbeschr. v. eenige voorn, meest Ned. Mannen en Vrouw.
Harl. en Amst. 1776. Het daarin omtrent Tierck Hiddes de Vries
voorkomende wordt aan de pen van Simon Stijl toegeschreven. De
hier opgegeven sterfdag stemt overeen met dien door (Jhr. Mr.) d(e)
H(aan) H(ettema) in Navorseh. , 8e jaarg, p. 177, en met dien door
den Heer Adriaen de Rooek, in zijn ten jare 1819, aan mr. Beucker
Andreæ te Leeuw, gerichten en later ter Prov. Bibl. gedeponeerden
brief, opgegeven. Niet onwaarschijnlijk echter hebben deze beide uit
dezelfde bron geput. En indien daarin èn in de „Levensbeschr." de
oude tijdrekening is gevolgd, stemmen al deze opgaven overeen met
mr. de Jonge, IlI, p. 401, wanneer deze, althans door den 30 Dec. aan
te nemen, de nieuwe tijdrekening heeft bedoeld. In strijd er mede
is echter de vermelding van 13 Dec., op het in het Friesch Museum
hangend wapenbord van den overledene.
4) Zie evengem, „Levensbeschr."
5) Ook de opsporing uit het Harl. Doopb., van nos. 6, 7 en 8 en
do doopdatums van deze en van no. 9, dank ik den Heer C. D. Donath.
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liet hij geene kinderen te Beetgum doopen , terwijl die , welke hij
daarna , doch vóór 24 Mei 1744 , aldaar ten doop hield, de namen
kregen van : Haring, Tjitske , Janke, Mar ten en Tjitske. Geen
hunner werd dus , naar Baukjens ouders, Hidde of Lysbeth
genoemd en ook geen hunner gaf aan een zijner kinderen 1) weer
den naam Baukjen, wat beide toch voor de hand zou liggen , indien Baukjen hunne moeder ware geweest.
10. Hendrina Tiercksdr. de Fries , geb. 22 Nov. 1686 , 2) huwde
19 Sept. 1717 , te Witmarsum , met Gerardus van Beucker , geb.
25 Juli 1890 , capiteyn der Infanterie (zoon van den ProcureurGeneraal Joiui-nnes Beucker den ouderen en van Wendeüna Hixenius.)
Zij overleed te Witmarsum 8 Juni 1726 3) en haar man 21 Juli
1727, 2) Zie hare kinderen sub nos. 12—14.
11. Tjerk Tiercksz. de Fries, geb. 6 Aug. 1889, 2) voegde
den geslachtsnaam zijner moeder bij dien zijns vaders en noemde
zich : Tjerk Idsinga de Vries. Dit blijkt o.a. «it de resolutie van
Gedeputeerde Staten dd. 14 Dec. 1706 , waarbij hem een vacant
faendel in de comp. van capt. Hierek van Idsinga werd toegewezen,
terwijl hem , bij zijne kort daarna , van de Î3JL van Westergo bekomen , benoeming tot capiteyn der vacante comp. van wl. capt.
Hartius — bij resolutie dd. 15 Febr. 1707, werd toegestaan , bedoeld
faendel over te dragen aan Focco van Bottiga.
Volgens Genealogie-van Idsinga , 't) sneuvelde hij 13 Oct. 1708 ,
voor Ryssel, werd begraven Ie Harlingen en liet geene kinderen na.
12. Johanna Geerlruida van Beucker , geb. 25 Juni- en den
2 Juli 1719 , door Ds. Franciscus van Y eisen , in de Groote kerk te
Harlingen , gedoopt. Cea 28 Januari 1742 , huwde zij met mr.
Johannes jlwrnoul van Beucker., geb. 2 / itiei 1716 (zoon van
Johnnnes van Beucker , Procureur-Generaal in Friesland en van
iWargaretha van f'ierssen), Cominis Genl. ter Admiraliteyt van
Vriesl. en overl. 16 Aug. 1781. Zij overleed 14 Januari 1784.
1) Van Haring komen vier, van Janke één eu van Marien Jacobs,
drie kinderen , in het Beetgumer Doopboek , voer, liet oudste trouwboek
v. Beetgum begint eerst met 1772, Aan den Hoer / . C. Ta-mson, secretaris v. Meualduinadeel. breng ik hier mijn dank voor du zoo welwillend gedane nasporingen en medegedeelde bijzonderheden betrekkelijk
dit punt.
2) Volgens (Jhr. mr.) d(e) H(aan) H(cttema) in Nav. 8e jg., p. 177.
3) D. H. H. stelt 1724.
4) Zie Nav. 1892, 42e jg., p. 150.
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Zie hare kinderen sub nos. 15—19.
13. )
Volgens d(e) H(aan) H(etterna) moet een hunner Tilia
14. ) hebben geheeten. Beide zijn ongehuwd overleden.
15. Hendrina van Beucker , geb. 15 Maart 1754, huwde 16
Sept. 1784 , met Adriaen de lloock , 5e zoon van Gerard de Roock ,
Raads Secretaris van Zalt-Bommel. Hij was capiteyn ter zee onder
het Coll. ter Admt. in Vriesl. en Equipagiemeester te Harlingen.
Zie omtrent dezen zeer verdienstelijken zeeofficier en vooral over
zijn tocht in 1781, met het fregat tiEendragt" , mr. de Jonge , IV,
p. 455 v.v. Hij woonde en overleed te Harlingen. Zijne vrouw
was reeds 19 Juli 1789 overleden. •
Zie hun kind sub no. 20.
16. \
î 7, f
Hunne namen worden niet genoemd ; zij zijn echter allen
18* I ongehuwd overleden.
IS,
'l
20. Johanna Geertruida de Roock (en niet, gelijk zij in de
na ie noemen Genealogie-Beucker wordt genoemd , »Geertruida de
Roock") geb. 17 Juli 1785. Gehuwd 13 Mei 1810 , met Pieter
Dîllié, Ie Luit. der Marine, geboren te Middelburg 2 Januari
1780 en overleden 22 Januari 1858, ten huize van zijn schoonzoon ,
den Heer van Hophergen , destijds Kapitein der Inf. te Maastricht.
Zij overleed te Mijmegen 9 Juli 1847. Zie hunne kinderen sub
nos. 21 en 22.
2 1 . Adriana Petronella Dillié, geb. 24 April 1816. Gehuwd
29 Juli 1848 met den Heer Jacobus Wilhelmus van Eopbergen ,
Kapitein bij het regiment Grenadiers en Jagers, later oudMajoor en Lid der Prov. Staten van Gelderland , thans wonende
te Aalten , alwaar Mevrouw den 2 Nov. 1888 is overleden. Behalve
een te Leeuwarden jong overleden zoontje , zijn uit dit huwelijk
vier dochters geboren , van wie twee gehuwd zijn.
22. Tjerk Middes de Fries Dillié, geb. 23 Februari 1819 ,
Volontair bij de artillerie , heeft zich later in Duitschland gevestigd
en is 18 Januari 1887 , te Bonn , kinderloos overleden.
Voor zoover niet anders gemeld , is het bovenstaande hoofdzakelijk ontleend aan eene genealogie, betreffende het geslacht van
Beucker en verder aan opgaven , door den Heer J. W. van
Hopbergen , op mijn verzoek, welwillend verschaft, waarvoor
Z.H.Ed.Geslr. mijn dank.
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