Anne Doedens en Jan Houter. 1666: de Brand van Terschelling en
Vlieland. Bijlagen 4-43.
Bijlage 4: Eilander rovers en dieven961
[256-258] “Den 1en April a° 1664. Sijnde geproponeert hoe bij droevige experientie ondervonden
wort, dat soo wanneer door harde stormwinden binnen de zeegaten van Texel, 't Vlie ende andre van
desen Staet eenige schepen van hare anckers afgeruckt wordende ende comende te stranden op
sanden ende ondiepe gronden, nae ’t bedaren derselve winden verscheyde vaartuygen van de kusten
van Hollant, Vrieslant ende andre omliggende plaetsen haer soo drae mogelijk begeven nae
soodanige sanden ende ondiepten om te soucken na de wracken, die daartegens souden mogen
vastgeraeckt sijn, ende indien sij oock aldaer bijgeval vinden eenige schepen ontbloot van volck -- dat
lichtelik kan ende oock veeltijts comt te gebeuren, omdat binnensgaets de schippers en veel van 't
ander volck gewoonlik ende dicmael aen lant sijn, als de stormen comen te overvallen - welke
schepen in ’t geheel souden hebben kunnen geburgen worden, sij deselve dierwijse hacken ende
kerven, dat se daerdoor genoeghsaem onbruykbaer ende als tot wracken gemaeckt worden ende
vervolgens uyt ende van soodanige schepen ende wracken stelen ende nemen alle ingeladene
goederen ofte waren, ende ’t gene vorders haer eenigsints tot voordeel strecken kan, sulx dat de
eygenaers naderhant daernae comende soecken, deselve goederen tot hare grote schade bevinden
albevorens te wesen weggenomen ende gerooft bij degene, dien 't beter gevoeght soude hebben die
om redelik bergloon te helpen bewaren ende salveren,
Is geoordeelt dat het een heylsaeme en dienstige saeck soude wesen dat van wegen den staet 2 a 3
ofte meer bequaeme vaertuygen, ider voorsien met vijff a ses stucken wierden aengestelt ende
geordonneert, die op verscheyde oorden ten ancker leggende, nae 't bewaren van eenige stormen
ider soude gehouden wesen met de meeste spoet in sijn district sig te vervoegen nae soodanige
schepen, die van hare anckers tegens eenige ondiepten gedreven ofte na de wracken, die op
soodanige ondiepe plaetsen souden mogen sitten, om d'eerste mitsgaders oock d'andere, indien
daerbij noch eenige goederen overig waren, te beschermen voor degene, die se – als voore is geseyt soude willen beroven, en vervolgens deselve soodanig te bewaren, totdat d'eygenaers ofte ymand
van haren wegen soude comen om d' overgeblevene goederen op te vissen ende nae haer te nemen,
doende ende bijbrengende daerin aen deselve eygenaers alle mogelijke hulp ende assistentie. Maer
alsoo in dusdanigen nutten voorstel het vooral daerop soude aencomen, op wat voet ende in
hoedanigen maniere deselve soude cunnen ende behooren in 't werck gestelt, gemanieert ende
uytgevoert te worden, ten eynde de bevelhebbers van soodanige vaertuygen in alle voorvallen souden
mogen weten, waernae sij haer souden hebben te reguleren, opdat de gewenste vruchten van hare
voorsorge ende dienst soude mogen getrocken worden,
soo sijn versocht ende gecommitteert d'E. Tomas Broers, Isaac Focquier ende Cornelis Graeflant, om
dese sake omstandelik te examineren ende ingevolge daerover te relateren van hare consideratien
ende advys. … “.
[260-262:] “Ingevolge van de commissie, in dato den 1 April 1664, om bedacht te sijn op middelen tot
weeringe van de onbehoorljjke roverijen, die gepleeght worden onder pretext van te helpen salveren
die schepen met hare ingeladene goederen, dewelke binnenlants op de stroomen van Texel en 't Vlie
respective door storm en onweer herftsdaegs komen van hare anckers te spillen en op sanden,
drooghte en plaeten in en aen de gront te geraken, dunckt onder correctie
dat het Collegie ter Admiraliteyt mocht worden versocht om gedurende de ses wintermaenden van
primo september tot primo maert in ’t vaerwater te houden drie cleyne galjoots, gemonteert met drie
a 4 stuckjes en behoorlik gemant, daervan datter twee op de Texel ende een op de Vliestroom haer
souden onthouden, dewelcke strax naer de storm haer souden begeven om de schepen, die hier en
daer aen de gront mogen sitten, in haer protexie te nemen ende hare hulpe aen te bieden, te weten in

regard van de schepen, dewelcke soude mogen verlaten ende van volck ontbloot sijn, met eenig volck
van den hare te besetten, om alsoo het stelen en plunderen van de lichters en kagen te weren, totdat
de eygenaers daervan contschap konden becomen ende voorts soodanige order te stellen op het
salveren alle naar vereysch van saken soude bevonden worden te behooren, mits conditie dat de
goederen, die alsoo souden mogen geborgen worden, door d' eygenaers, hare last hebbende of door
de voorsz . dienaers van d'Admiraliteyt sullen moeten opgesonden worden, te weten van uytgaende
schepen ter plaetse vanwaer deselve schepen uitgevaren sijn, en van incomende ter plaetse daer se
nae toe gedestineert sijn, om dan aen de bergers soodanig redelik bergloon te betalen, ale dan sullen
bevinden naer billikheyt te behoren.
En belangende de schepen, aen de gront sittende, doch niet verlaten, maer noch met haer eigen
scheepsvolck beset, aen deselve haer hulpe aen te bieden en, des versocht sjjnde, eenig volck over te
setten ende het wapen van de Admiraliteyt aen de mast te slaen tot een teyken van sauvegarde ofte
protexie, opdat de bergers op gelijke conditie als voren verhaelt, met kennisse van de schipper ofte
stuerman de goederen mochten salveren en brengen ter plaetse daer se respective alsvore ingeladen
of nae toe gedestineert sijn, mits daervoor genietende bergloon als voren vermelt.
Een yder van de drie gemelde galjoots voorsien sijnde met 18 a 20 man en die verdeelt onder vier
quartiermeesters ofte commandanten, met behoorlike instructie voorsien, soude alsoo in dat geval
met geringe costen veel stelen en rovers connen voorgecomen worden. Ende opdat sulcx te beter in
practijke mocht worden gebracht, soude het Collegie ter Admiraliteyt sulx bjj forme van
waerschouwinge ofte bij placcaet van Haer Ho. Mo. konnen notificeren, waernaer haer alle schippers,
lichterluyden en kaegluyden ende alle andere, haer met bergen bemoeyende, souden hebben ontrent
de schepen in noot sijnde te reguleren, met scherpe straffe tegens diegene, die tegens wil en danck
ofte buyten weten van de eygenaers de goederen souden comen te verduysteren ofte onder haer te
houden In Amsterdam den 22 April 1664. Was get. Corn. Graeflant, Isaac Fouquier, voor Tomas
Broers".
Bijlage 5: Zes brieven en berichten uit het archief Gecommitteerde Raden van West-Friesland en
het Noorderkwartier met betrekking tot op 16 augustus ondernomen/te nemen acties962
“Aen d’regenten van d’eylanden van Texel, Vlielandt en vander Schellingh. De jegenwoordigen tijdts
gelegentheijdt vereijscht dat soo int houden van de wachten langhs de strandt, als ten aensien van
het doen landen, gerequireerde teeckenen in cas van onraedt en dat de vijant soude mogen pogen te
landen, bij U Edele sal werden achtervolgt de selve ordre ende voer als in de voorleden jare is
gebruijckelijck geweest … U. Edele sal bij de eerste gelegentheijt eenich buscruijt van Enchuijsen
werden toegesonden.”
II
“Aen d’officieren van Huijsdijnen en Texel. Wij crijgen advertentie als off de vijandt wel iets mochte
attenteren [een aanslag plegen op] op de eijlande van Texel en trachten de zeegaten in te loopen en
hebben diensvolgende nodich geacht U Edele te lasten ende te authoriseren ingevalle de Engelsche
met groote macht de zeegaten quamen aen te doen en ogenschijnlijck niet anders coste werden
geoordeelt off d’selve souden pogen daer in te loopen, dat U edele alsdan de baeckens sal doen
omverre werpen ende de tonnen door de tonneboeijer laten lichten opdat deselve daerdoor soude
mogen werden gediverteerd.”
Aan de officier van Texel bijgevoegd: “Het is dienstich dat U Edele metten eersten ordre stelle dat de
drie baterien op de dijck voort fort met wier naer behoren werden gevult. Wij sullen ons hiertoe
verlaten en dat U Edele dienst van ’t landt naer behoren sal betrachten. P.S. De compagnie van de
luitenant collonel Van Zanten bij ons soo aenstondts patent sijnde gegeven naar ’t fort van Texel. Soo
aldaer ofte inde redoute niet can werden gelogeert, sal U Edele daeromtrent van logement dienen te
werden versien.”

III
Aan de sergeant-majoor Brederode, commanderende over de militie op Texel: “Achtervolgens ’t
geresolveerde van de Heeren Staaten van Hollandt ende West Vrieslant in date de 13en deses, willen
wij U Edele versocht ende gelast hebbenover de militie op dese eijlande van Texel in sodanige
qualiteijdt als U Edele in de voorleden jaere bij ons is gedefereert geweest te commanderen en alles te
doen en helpen uijtvoeren ’t geen ten diensten van den lande bevonden sal werden te behoiren.
Ontfangen soo datelijck bericht als off d’Engelsche wel eenich dessein omtrent het eijlant van Texel
off de zeegaten souden mogen hebben ende willen deshalven U Edele gerecommandeert hebben daer
jegens het waeckend op te houden ende de nodige versieninge te doen. De compagnie van luitenant
colonel Van Zanten crijght ordre om te gaen naer ’t fort van Texel. Wij sullen soo drae doenlijck enich
duijsent pont beschuijt tot proviande van ’t fort senden mistgaders enige vaetjes buscruijt. Soo daer
iets mancqueert sal U Edele ons daer aff een pertinent memorie met brenger deses laten toecomen
om daerop de nodige ordre te werden gestelt.”
IV
Aan Jan Jacobsz. Groot, ”meester timmerman jegenwordich op Texel … Om de baterie ende redoute
op de dijck in cas van attacque van ’t fort te beter te connen seconderen vinden wij goet dat U Edele
met communicatie van de sergeant major Brederode en ter plaetse bij hem dienstichst werdende
geoordeelt metten eersten sal hebben te maecken een bequame sortie in de wal van ’t selve fort naer
de voorschreven dijck, daertoe U Edele de nodige materialen tot Huijsduijnen bij de officier aldaer sal
connen vinden, waertoe ons verlatende …”.
IV
Aan de officier die de compagnie ruiters van de markies d’Estrades in het garnizoen van Alkmaar
commandeert. Deze krijgt opdracht om twee ruiters naar Egmont aan Zee te sturen, twee naar
Petten en twee naar Callantsoog om aldaar op het strand de wacht te houden en op te letten of de
vijand geen landing probeert te maken.
V
De sergeant-majoor Brederode op Texel krijgt toegezonden: 8 vaten buskruit, van elk 120 pond, zes
bossen lont, drie kruiwagens, twaalf schoppen, 64 staafjes lood samen 400 ponden wegende, vier
koperen vormen om daarmee in tijd van nood van het lood musketkogels van 14 en 12 stuks uit een
pond te kunnen gieten, mitsgaders 2897 pond beschuit, gekuipt in dertien kardelen, 13 tonnen als
proviand en voor het geval van belegering. Brederode krijgt opdracht de zaak goed droog op te slaan.
Er wordt een bewijs van ontvangst verwacht door “onse artillerijmeester … gelijck ons begeren is dat
met brenger deses herwaerts aen weder werde geschickt [gezonden] de twee vaetjes inhoudende
hondert pont fijn cruijt voor de ruijterye mitsgaders de seven vaetjes met achthien hondert stuckx
carabijnen en pistoolcogels voor desen van de Helder int voornoemde fort gebracht; waertoe ons
verlatende …”
VI
Aan de “fabrijcquen der stadt Alcmaer” [militaire werkplaatsen/opslagruimtes]: men moet 840 pond
buskruit, 700 kogels “in remboursement” aan de dorpen Egmond aan Zee, Schoorl, Groet, Camp,
Petten en Calantsoog verstrekken. Eveneens met reçu moeten 480 pond kruit en vier bossen lont
worden verstrekt aan Heilo en “Oesdom”, Limmen, Castricum, Bakkum, Egmond Binnen, Bergen en
Zijpe.

Bijlage 6: Voorbereidingen tegen een Engelse aanval. Men raadt af de kapen bij Den Helder/Texel
weg te halen. De koopvaarders die blijven liggen, krijgen aanzegging te vertrekken963
Brief van Hasselaer en Baert: “17. ende 18. Augusti 1666. Hooge ende Mooghende Heeren. Hoewel
uyt de resolutie commissoriael ons op gister ter hand gekoomen, wat hoog moogende intentie wel
schijnde geweesen te sijn, als oock die van de Heeren Staeten van Holland en West Vriesland:
dat men om het gevreesde desseijn [voornemen, plan] der Englissen van hier met eenigh
considerabele maght binnen te koomen, de kaepen [bakens op het land] op de duynen staende en de
opde inkooming der zeegaetten corresponderende [bedoeld voor], souden af moghen neemen, ofte
versetten,
soo hebben wy, onder het wel meenen van Uwe Hoog Mogenden, al vooren daertoe te procederen,
daer op gehoorden vier van de outste lootsen als daer syn
Adriaen Pieterssen Vlielander,
Cornelis Claessen Pronk,
Hendrick Dirckssen Leeuw ende
Dirck Gillissen mitsgaeders
den officier Ant[honie] van Voorthuijsen ende
den commissaris Knyff,
die alle eenpaerlyk hebben geoordeelt, het versetten van de kaepen meer schaedelijck voor onse
inkoomende schepen als voor de vijanden te syn als sy al souden moghen waeghen hier binnen te
koomen,
alsoo hetselve niet bedecktelyck kunnende geschieden, sy altoos naer haer oude en wel goede
gewoonten, met gestaedigh te looden ende met haer kleyn vaertuygh wel op haer hoeden souden
syn, daer ter contrarie d’onsen geensints daerop bedaght synde ende God bettere uyt haer natuur al
te sorgeloos ende naelaetigh in ’t looden haer bedroogen souden vinden;
dat oock d’adsistentie van land aen sulcke aen sulcke scheepen te doen seer difficil by dese
geleeghenheydt geoordeelt,
alsoo sulcke waerschouwers hier voor de wal, die alle seylen voor vyand aghten, niemand soude
derven behoorlyck raeden om te prayen, maer daer de kleynste kaepen, soo op Texel als hier op de
Noordduyn staende, als t’soude moghen schynen nood te doen, wel haest konden om verre geruckt
worden, daertoe al voor desen ende nu wederom by Haer Edele Moghenden d’Heeren
Gecommiteerde Raeden van het Noorderquartier, die ordre was gegeven ende het touwwerck ende
bylen daertoe noodig alhier waren bestelt die altoos werden gereedt gehouden. Ende daerom, by
provisie geresolveert,
dat wel te staecken tot naeder ordre, om indien Uwe Hoog Moogenden noch moghten persisteren,
hetselve alsdan door de officier Voorthuysen ende de commissaris Knijf uyt te voeren, maer en
kunnen wy onder des niet nae laeten Uwe Hoog Moogenden te adviseren hoe wy uyt de contenance
[gedrag] van den vyand niet kunnen geloven haer gedaghten van sulcken een desseyn te gaen, waer
sy geduerigen, met het beginnen van d’ebbe getyen stoppen ende met de voorvloeden al weerom
onder seyl gaen, om by Noorden t land en geraken, gelyck sy deese morgen ontrent 9 uur die land al
uyt het gesight syn geweest.
Daeromme wy eene dubbele haringhschuyten met 7. man hebben af gestuerdt om haer van after te
volgen ende sagen verder contenancie t’observeren, daervan sy ons op morgen op Oost-Vlieland en
vervolgens … hier of wy ons onser zyden commissaris Knijf rapport sullen doen. ‘d Welcke dan Uwe
Hooch Moogenden al meer sal vragen te adviseren.
By occasie dat wij d’verstandighste menschen haer opinie op het voor verhaelde subject hebben
gehouden soo bevinden wy, gelyk voor maelen oock is geschiet, dat men hier met een half dosyn
lighte stucken ende eenigh paerdevolck niet qualick en souden gediend syn, om haer voor affront

[aanval] van d’een oft d’ander fregatt te bevryden, ’t welck door [doorgehaald, daarboven: tegen] de
Heeren van Holland seer lightelyken kan worden versorght.
Wy hebben op approbatie [goedkeuring] van Uwe Hoog Moogenden al op voorige fundament ende
gelooft [bij voorbaat aangenomen], dat de vyand geene gedaghten schijnde te hebben op het
voorgedachte desseyn. het schip Stad en Lande ende de hier legghende aght branders geordonneert
wederom af te seilen, als te vaeren den man van oorloghe [oorlogsschip] tot voor Den Helder ende de
branders mee en t’ varen, op haer beurten van wale tot wale t zeylen, tot voor de gronden op de
brandwaght [uitkijk], met ordre om alle vyands scheepen, die haer niet te maghtigh schijnen, het
inkoomen en alle ander buijten duyns vaerende vaer-tuygen het uytseylen te beletten.
Deese middagh is een gailloot op commissie zydens van d’admirael van het Noorderquartier uyt
geseyld om alle koomende scheepen te waerschouwen, het land voor als nogh niet aen te doen. Ende
sal nogh deesen nagt een die gelyk by de Compagnie van Oost Indien afgevaerdighen metten selven
in zee te geraeken. d’Heer Graefland bewindhebber van de selve Compagnie koomende van Texel
seght ons dat gister ontrent 30 Oostervaerders die in den Zuyderzee geschut van den Staet gelaeden
hebben, met 2. Compagnien in ’t Vlie waren ingekoomen. Seyde d’Englissen vlootte, deese
voormiddagh voor de Coogh op Texel gesien te hebben.
Verstaende uyt een expressen by de commissaris Jacob Agges van ’t Vlie, en de commissaris Knijf
alhier geexpedieert [verstuurd], met een bygaende van den selve aen Uwe Hoog Moogenden, dat de
coopvaardye scheepen die alhier over de honderd legghen, als nogh ongehoorsaam blyven Uwer
Hoog Moogenden bevelen te obedieren [gehoorzamen] om weerom op te seylen van waer die
gekoomen waren, sullen wy ons deesen nagte dermaeten spoeden, om de selve te meer nae d’ wal te
geleyen ende haer alle in gevolgen van Uwe Hoog Moogende resolutie de facto om dan op seylen
ende met eenen en passant die wachtscheepen alhier onder Oosterend legghende het selve te
denuntieren [aan te (doen?) zeggen]. Waer mogende af breecken [tot slot], willen wy God
almaghtigen bidden Uwe Hoog Moogenden in Haer Regeeringe in Haer te persoonen tydelyck en
eeuwelyck te willen [behouden]… En blijve … Uwe Hoog Moogende ondanige dienaeren, G. van
Hasselaer en Dirck van Baer[t]”.
Bijlage 7: De eerste berichten over de aanval op 19 augustus komen binnen964
Brief van 19 augustus 1666 van commissaris Knijff te Den Helder aan de Admiraliteit: “Soo van desen
avont compt alhier seeckere schippers vrouw op dese plaetse, coomende uijt het Vlie, segt van desen
morgen van haer mans schip,aldaer leggende, afgegaen te sijn, ende dat als doen, negen Engelse
schepen in het gadt heeft gesien seijlen, welke naerder hant daer binnen sijn gecomen, soo de
schippers haer getuijgde. Ende dat oock eenige schepen leggende wat hooger als de andere, heeft
gesien seyl maecken ende opwaerts aencomen, wat vorder aldaer gepasseert is, ende weet sij niet te
seggen, alsoo om de hoeck van Texel seijlde ende de Vlie stroom uijt het gesicht. Alleen voeght daer by,
dat verscheijden maelen heeft gesien blicxemen ende vuur geven, oock eenige rommelslagen doen. Hier
op is gevolgt, dat vandaagh bij mij, ende alle de ingesetenen deser plaetse seer is gesien roocke omtrent het
Vlie tot 4 a. 5 distincte plaetsen toe, ende dat oock van avont omtrent die plaetse hebbe gesien een
schrickelijcke brandt, waer uijt vermoede en ten vollen verseeckert ben, dat de Engelse de schepen
aldaer ter rede leggende in de brandt steecken, ofte wel de dorpen op' t voorseijde eijlant. Waer van
met den eersten naerder, dit hebben ondertusschen, hoewel niet seeckers, niet willen naerlaten Uw
Ho.Mo. te coomuniceren waermede eijndigende sal Godt bidden, Uw Ho. Ho. ende ons gansche lieve
vaderlant te willen nemen in sijn H. protectie en verblijvende … H. Knijff”
Bijlage 8: De weergave van de gebeurtenissen van 19 augustus: de “Hollantse Mercuur”
“dus sont hy vooral binnen de tonnen 2. fregatten en volgde mettet geheel gros doch gedwongen

door contrarie wint most het onder de Brander[i]s van der Schelling setten, daer Holmes krygsraet

hielt, en vervolgens liet men ’t fregat Pembroke als ondiepst gaende met 5. branders ten spoedigsten
op de coopvaerdy-schepen af gaen. Eenen capit. Brom [Brown] bracht met zyn brander de beste
convoyer in de vlam, daer cap. Adelaer met 15. a 16. man na eenig debat sich mette boot willende
salveren, verdronck. Den anderen convoyer capit. Tol, mede door een brander voor aen-gesteecken,
retireerden in de boot, om datse noch twee branders saegen aen komen. De koopvaardyers dit
siende, kapten hare anckers en dreven af. Daer resteerden noch 3. Engelse branders, die eenige
Moscovise schepen aen staecken, en evenwel van andere dapper beantwoort wierden. Hierop
quamen de Engelse van onder de Brandaris en staken alle koopvaerdyers in brant die sy konden, met
bossen stroo en teerwerck, met ordre op poene van ’t leven [met een bevel waarin op overtreding de
doodstraf werd gesteld] niet het minste te plonderen. Drie capers en een Guinees-vaerder droegen
sich hier wel, neffens andere die de Engelse van haer afwesen en oock beschermde partye*
coopvaerdyschepen daer de Engelse Boots mits de ondiepten niet en dorfde naderen. Holmes bericht
door eenige ghevangens, dattet Vlie oock soo wel niet als hem bericht was in defensie stont, sont in
de Sloot twee zyner fregats de Dragon en de Garlant, wyl sy toch t’allen getyde (alsoo geen vyandt
voor handen was) konden af-komen. Dus metten uchtend meenende zyn aenslagh uyt te voeren,
gestuyt door een seer wonderlycke (wy mogent met waarheyt seggen) beschickinge Gods, want daer
quam die nacht een soodanige vloet en meenigvuldigen regen, dat al de wapenen, buspoeder ende al
wat ‘er om quaet te doen was, soodanig uyt-geblutst wiert door het overstolpende water, dat indien
doe maer yemant de couragie had ghehad om 2. a 3. compagnien … in kaghen nae de Sloot van ’t Vlie
over te voeren sy hadden in der daet alle de Gentilmans als Isigrim de Wolf geknapt, want al de
Engelse ketsen en vaertuygen saten vast en ’t water liep in en uyt hare schepen, haer lonten ja al haer
spys en heete amonitie was dien Nacht uyt-geblust.”
*Hier hoorde men op de Eng. Ketsen roepen, ick ben Heemskerck, ick ben de man die het uyt-voert.

Bijlage 9: Deel van het verslag van de gebeurtenissen op 19 augustus, van de hand van dominee
Frans Esausz. den Heussen, “bedienaer des H. Evangelij op Oostvlieland” in diens “Gedachtenisse
van d’Engelsche furie op de Vliestroom en der Schelling” [Amsterdam 1667]965
“Gedachtenisse van d’Engelsche Furie op de Vliestroom en der Schellingh. Met eenige stichtelicke
bedenckingen over deselve door Frans Esausz. den Heussen, Bedienaer des H. Evangelii op
Oostvlielandt. ’t Amsterdam, door Abraham vanden Burgh, Boeckverkooper In Jan Hoon-Poorts
Toorensteegh in de Gereformeerde Catechismus. 1667. …
Den 19 dito donderdaghs morgens vroegh op duyn gekomen zijnde sagh men eenige viandts schepen
en daer onder den schout by nacht van de roode vlagh de wal genaerdert zijnde de lucht wat dijsich
[nevelig] soo dat men in ’t eerste niet wel en konde sien [men zag ] … dat se al leveerende met 4. a 5.
oorlooghschepen 7. a 8. branders en eenige kitsen het Boomegat wel raemden en sonder haperen
onbeschadight tot by en binnen der Schellingh quamen. Doch men vermoedde dat se met de
voorgemelde Hoesemer [uit Husum] noortsvaerder die Schellinger lootsman hadden genomen en
gedwongen haer ’t gat in te lootsen behalven dat se selve ’t gat te voren gepeylt hadden.
De Engelsche tot daer by en binnen der Schellingh gekomen zijnde schenen in beraedt te staen off se
verder souden gaen men seyde dat se de mine maeckten [aanstalten maakten] van te deysen
[‘deinzen’] off weder te keeren maer hebbende weer windt en stroom na wensch soo bleeff wel haren
admirael tot dit exploot [bevelvoerende bij deze aanslag] den gemelden schout by nacht by der
Schellingh leggen (’t welck men naderhandt verstont dat capiteyn Holmes was) maer de andere
oorlooghsfregats, branders en kitsen omtrent 20. seylen extraordinarelick met volck bemant by haer
hebbende vele saloupen avanceerden in korten met de vloede hier nevens de Binnen-horn en Sloot

van onse eylandt Vlielandt daer de gemelde twee oorlooghschepen met eenige Guneesvaerders voor
aen de wacht lagen. … Men meende dat al de branders mede oorlooghschepen waren en dat se daer
om een grooten buyt te rooven off om ’t landt te bemachtigen ingekomen waren. Want op de
branders en was men niet verdacht.
De twee a drie Guneesvaerders siende soo veel viandts schepen op haer aenkomen geen moet
hebbende … ontweecken de vernielders en setten ’t inwaerts aen tot boven Schieringhshals daer se
vry waren. Daer op quamen de Engelsche te stouter aen de twee gemelde oorlooghschepen: die haer
tegenweer stelden insonderheyt den valianten Adelaer keerden al eenige branders aff en deden haer
devoir tegen d’andere. Want men quam haer aen boordt niet als brave zeehelden met geschut en
wapenen waer tegen sy haer hadden moghen verweeren: maer met moordbranders waerdoor se wel
haest wierden vernielt en in vuyr en vlam gestelt, gedwongen synde haer met de boots en saloupen te
salveeren daer dit ongeluck noch by quam dat de boodt van kapiteyn Adelaer ommesloegh en dien
vromen heldt met een deel van syn maetroosen jammerlick om ’t leven quamen. Hierdoor kregen de
Engelsche de handen ruym om haren boosen aenslagh te volbrengen en voort de vloot in vuyr en
vlam te setten. Sy vonden weynigh tegenstandt. Evenwel men seydt datter noch eenighe van hare
saloupen wierden in de gront geschoten. Een Vlielander schipper Cornelis Jacobsz. Heldt die geschut
op hadde en wiens boodtsgesellen hem getrouw waren stelde sich dapperlick in tegenweer maer
siende hem wel haest omcingelt van de macht der vianden tegen dewelcke hy niet en konde bestaen
was gedwongen met sijn volck de brandt te ontgaen en met de boodt te ontwijcken. … de
boodtsgesellen … vreesden den brandt al eer ’t ‘er noch op aen quam en verlieten hare … selfs
weerbare schepen sonder noodt en se vluchteden met de boodts waer door se de Engelsche te beter
gelegentheyt gaven om alle schepen te verbranden. Vele kapten hare touwen aff en dreven aen en in
malkander waer door se te eer en meer door den brandt de eene van de andere wierden vernielt.
Burgemeesteren lieten met trommelslagen uytroepen dat mannen en vrouwen selfs ook de mennisten
soo wel als andere met geweer schoppen en spaeden haer van stonden aen souden vervoeghen op de
Horn. ’t Welck ook in aller haest geschiedde en waren verscheyde mennistgesinde die haer vromelick
oock met de musketten op de hals vertoonden sulx dat even op het innekomen van de Engelsche met
hare schepen branders en kitsen nevens de Horn dat is hett uyterste eynde ten oosten van onse
eylandt bevonden wel 3 a 400 menschen staende toonbaer voorde ooghen en onder bereyck van ’t
geschut van den voorbij passeerenden viandt.
Eenige van de magistraet togen na den uytlegger in de Sloot versoeckende aen den kapiteyn een
metalen [bronzen] stuck gheschuts off twee om een borstweeringh op te werpen en onder de
beschuttinge van dien den viandt aff te keeren als deselve soude bestaen te landen. Maer dien
kapiteyn sloeg haer aff seggende dat hy selve sijn geschut van nooden hadde om hem te defenderen.
… [Daarna arriveren Hasselaer en Baert en er werd een borstwering in het dorp gemaakt] Alwaer de
schutters hare drie vaendels planteden en gewapenderhandt plaetse bleven houden. Welcke de E.E.
Heeren vermaenden tot vroomigheyt [dapperheid] en getrouwicheyt voor ’t Vaderlandt en haer dorp
belovende haer op het alderspoedighste van Texel secours van soldaten toe te senden. En vertrocken
alsoo tegen den avondt.
Ondertusschen voeren d’Engelsche al voort met verbranden van de schepen op de stroom
consumeerden daer toe alle hare branders en volvoerdent voort uyt hare kitsen en saloupen door
hantgranaden diese in de schepen wierpen niet rustende totdat se die gantsche vloot hadden vernielt
behalven 13 of 14 off meer die haer opwaerts ontseylden.
In de Sloot lagen eenige schepen, galioots en schuyten [die] hoopten voor de Engelsche genoegh
bevrijdt te wesen door den ytlegger [wachtschip] daer altijdt leggende haer by en achter den selven
schuylende in dachten dat se daer van kitsen en saloupen geen noodt souden hebben om de
montuyre [bewapening] van den [uit]legger die met geschut en volck genoeghsaem voorsien was.
Maer sy vonden haer helaas bedrogen. Want soo haest als de Engelsche hare furie op stroom meest
uytgewoedt hadden en met eenigh vaertuygh bestonden de Sloot in te komen en de [uit]legger te
naerderen in plaetse van sich in postuyr van tegenweer te stellen om sich selfs en de byleggende
schepen en galioots te beschermen soo begaven haer de kapiteyn met sijn volck met de jacht en

saloup op de vlucht westwaerd aen over de Waerdt [hier: het Wad]. Den kapiteyn was langh sieck
geweest en even dien morgen eerst aen boordt ghekomen zijnde noch swack van lichaem en mogelick
door de swackheyt des lichaems oock swack en flaeuw van moedt. Immers hy en sijn volck verlieten
den uytlegger die de aenkomende vianden datelick met de bygelegene schepen in brandt staken.
Doch haer soo ’t scheen beradende bluschten sy den brandt in de [uit]legger weder uyt en namen
deselve met oock eenighe loots-schuyten met haer tot een buyt alhoewel se weynigh buyt aen de
legger hadden zijnde een oudt schip van by de vijftigh jaren. …
Ondertusschen een Enckhuyser boeyer siende de Engelsche furie was met het hoogh water nevens en
voorby het dorp opde Waert geseylt en een Blocksijlder turffschip lagh nevens het dorp om te lossen.
Dese beyde dachten de Engelsche nu meester zijnde van de Sloot oock te verbranden en quamen tot
dien eynde met hare saloupen inwaerts aen de Sloot op roeyen. ’t Welck de burgers siende soo
begaven haer eenige te voet en eenige in een schuytjen derwaerts henen gewapent met musketten,
gaven vuyr op de Engelsche ende dreven se weder terugge salveerende [reddende] daer mede die
twee gemelde schepen. De Engelsche aldus dan hare helsche furie uytgewoedet hebbende soo
quamen se allenghskens met hare kitsen en saloupen affsacken tot by haer oorlooghschip dat nevens
de Sloot by de Horn ten ancker lagh ’t was seyd men een fregat met omtrent 40. stucken; wert oock
geseyt dat se een ander van haer eygen oorlooghschepen dat met hoogh water aen de grond
geraeckt was selve hebben verbrandt. … Sy hadden een Vriessche miedbrenger [‘communicatieverzorger’] met sijn schuytgen op de stroom dien dagh genomen die omtrent de Sloot en het dorp
heel wel bedreven was. Desen dwongen sy tot haren dienste om haer aen ’t landt te brengen. Maer
als se nu schenen gereedt te zyn soo sandt Godt van den hemel een dondervlaegh met windt en regen
waerdoor se met haer gereedtschap nat en onbequaem wierden om haer boos voornemen te
volbrengen. Daermede streedt die de Heere voor ons en onse Dorp. …
’t Was doe omtrent 10. uyren in den avondt. Wy waren alsdoen in een groote benauwtheyt weesende
alle oogenblick van wreede vianden overvallen te worden … De Engelsche raetslagende daer by de
Horn wat sy best doen off laten souden vraeghden den voorgemelden miedebrenger off hy haer niet
aen de stadt langhs het water konde brengen? Hy seyde ja wel met hoogh water maer dat se dan wel
ses uyren mosten wachten totdat de vloedt weder gingh om weder wegh te komen en dat se dan
ondertusschen perijckel [gevaar] liepen om geslagen [verslagen] te worden om dat daer apparent
[naar het scheen] veel volcks en oock misschien wel ruyters en soldaten mochten wesen. Sy
vraeghden hem hoe verre dat de stadt (dat is het dorp) was van daer sy waren? Hy seyde een mijle
weeghs off een uyr gaens. Waer over sy onder malkander murmureerden de eene willende dus de
andere anders. Sullen we seyden se soo verre moeten gaen en wederom gaen wat buyt sullen wy dan
konnen mede dragen en mogelick sullen wy daer aff geslagen worden immers wy sullen moeten
vechten.”
XXXXXX
Bijlage 10: Een pamflet uit Antwerpen, “Relaes. Geschreven uyt Amsterdam”966
“Relaes. Geschreven uyt Amsterdam, weghens de ghepasseerde Schaede soo in het Vlie als elders,
door de Engelsche aengeleght
Uyt Amsterdam den 25. Augustus. Alhier wort gheadviseert dat in ’t Vlie een hondert ende vijftigh
coopvaerdy-schepen eer meerder als minder door de Engelsche verbrandt zyn, wesende voor het
meestendeel alle rijckelijck ghelaeden daer onder oock twee convoeyers midtsgaeders twee schepen
ghecomen van Sweden ghelaeden met vyf hondert stucken geschuts voor desen staedt ghekocht;
Waer over seer groote alteratie ende ontsteltenisse alhier is gheweest jae soo-danighlijck dat den
voorleden Saterdagh ter Bors-tydt gantsch gheene kooplieden en verschenen maer wierden met
duysende menschen ghesien by de Heeren van de Admiraliteyt klaeghende ende murmurerende op ’t
hooghste jae in soodanighe maniere dat het niet en dient gheschreven te worden: hadde De Ruyter
daer gheweest en soude niet levendigh ghe-eschappeert hebben de Zeeuwsche en Vriesen hebben

gesworen met hem niet meer in zee te sullen gaen omdat hy hem in den lesten slagh niet wel en heeft
ghesecondeert [begestaan]. Daer wordt oock gheseydt dat het volck met grootte trouppen uyt de
vloote aen lant is gheset soo dat men naer alle apparentie niet in zee en sal gaen maer den
Enghelsman voor desen somer ende winter de zee laeten houden: het crijghs-volck wordt t’alle canten
op de dijcken gecommandeert waer toe den derden boer wordt op-ghelicht alsoo men vreest dat de
Engelsche ergens soude willen landen. Van het Stift Bremen komt oock tydinghe dat de Sweden wel
40000. sterck van daer opghetrocken ende teghen Vrieslandt aen het marscheren waeren dit soo
zynde souden de Heeren Staeten van de Vereenighde Nederlanden groote moeyte hebben om twee
soo machtige vyanden te waeter en te lande te wederstaen dan den tijdt sal de circumstantien ende
de particulariteyten openbaeren. T’Antwerpen, by de Weduwe van Martinus Binnaert.”
Bijlage 11: Notariële verklaringen omtrent de ondergang van de twee oorlogsbodems Vollenhoven
en Middelhove uit het Amsterdamse gemeentearchief967
“Op huijden den 31sten Augusti 16sessensestich, compareerde voor mij, Pieter de Bary, openbaar
notaris bij den Hove van Hollandt geadmitteert, residerende binnen Amsterdamme, ende den
getuijgen naergenoemt, Cornelis Jacob Helt, van Vlieland, gewesen schipper opt schip den Coninck
David, gereet geweest om te zeylen nae Archangel, ende met d’andere Moscovischvaerders int Vlie
onlangs verbrandt. Ende heeft bij ware woorden in plaats van solemnelen eede ten versoeke van
capiteyn Henrick van Tol gecomdemneert, hebbende opt landtschip van oorloge, genaemt
Middelhove, verclaert, getuijght, ende geattesteert hoe waar is, dat werdende op donderdach den
19de deser twee oorlochschepen van den requirant ende van capiteyn Adelaar door eenige Engelsche
oorlogschepen int Vlie geattaqueert. Opt schip van hem capiteyn Tol afquam seeckeren Engelschen
brander, den welcken hij ontwijckende raeckte den selven brander aen boort van den gemelten
capiteyn Adelaer, die tzamen verbranden. Dat hij getuijge voorts cort daeraen op hem capiteyn Tol
sach aencomen een tweede Engelsche brander, die door defensie uijt ’t schip van capiteyn Tol met
schieten gedaan, inde brandt geraeckte, ende geheel wech brande, sonder capiteyn Tol aen boort te
hebben connen comen. Dat oock die alleen met sijn capiteyn Tols schut ende schieten den selven
brander geruineert, terwijl ’t Schip van d’voors[eyde] capiteyn Adelaar doen al in de brandt was, ende
op den voors[eyde] tweeden brander door niemant als uyt des voors[eyde] Capiteyn Tols Schip
geschooten wiert, presenterende ’t selve des noot met dese solemnel te bevestigen”.
II968
“Comparerende voor my, Pieter de Bary, Cornelis Quast ende Jasper van den Bergh respective voor
lieutenant ende dominee gevaren hebbende op ’t verbrande lands schip van oorloge genaemt
Vollenhove daer doemaels op commandeerde capiteijn Adelaer ende hebben bij ware woorden in
plaets van solemnelle eede ten versoecke van capiteijn Henrick van Tol gevoert hebbende als capiteijn
’t landts schip van oorloge Middelhove, dat mede verbrant is, verclaert, ghetuyght ende geattesteert
hoe waer is,
dat zij op donderdagh den 19 deser leggende hun schip mettet schip van genoemde capiteijn Henrick
van Tol in ’t Vlie voort Robbegat voor windt voor droog op hun hebben sien afcomen nae sy uyt die
conden oordeelen twee Engelsche oorloghschepen, met ontrent sesthien a seventhien branders ende
al sulx cleyn vaartuijgh ende
dat opt naderen van de selve hun getuygens touw seynde gekapt, gelijck oock die van ’t schip vande
requirant, zy gesaementlijck wegens de vyant syn aengezeylt daer op egther voors[eyde] Engelsche
oorlogschepen hebben by hen de voors[eyde] branders wende ende aen hen beyde de laegh gaf,
gelijck zy hen mede gaven, dat soo ten tweeden ende derden mael geschiede. Sy beyde
oorloghschepen telckens tegens de’Engelsche aenwendende, met het lossen der laegh over ende
weder ontwijckende de laetste mael hy capiteijn Tol een Engelsche brander die het op hem gemunt
had, welcke brander hem passeeren ging getuygens schip van capiteyn Adelaer aen boort senden
ende in brant staecken. Verclaeren voorts

dat mettet aen steecken van hun schip, sy getuygen hun hebben getracht te salveren soo zy hun
gesalveerd hebben. Naementlijck hij lieutenant Quast in de boot van die coopvaerdy man ende die
voors[eyde] domine Frederickborgh met met swemmen niet verre van des requirants schip op de
grond sijnde comen te staen ende
dat zij getuygen alsoo perfecktelyck hebben gezien, dat uyt het schip vande voors[eyde] capiteyn van
Tol de tweede Engelsche brander die op hen afquam in de brandt geschooten wert.
Dat dese verbrande ende dat niemant anders als den requirant op den selve tweede brander schoot,
ende hy met sijn schoten die alleen in de brandt heeft gebracht ende geruineert, wesende de
coopvaerdyschepen te vooren al geretireert. Verclaerende duijtlijck zij getuijgen
dat de derde brander de requirant den boegh aen boort leijde, ende ’t voorschip in brant bracht .
Ende dat het niet langh ende bij gissinge niet boven een halff uijr naedat hun getuijgens schip brande,
aenliep in des requirants schip. Soude mede in voller lichte staen …”.
III969
“Compareerden voor mij, Pieter de Bary, openbaar notaris bij den Hove van Hollandt geadmitteert,
residerende binnen Amsterdamme, ende den getuijgen naergenoemt, d’ondergeteyckende officieren,
matroosen ende soldaten hun geret ende geborgen hebbende uyt het landt schip van oorlooge,
genaemt Middelhove daer capiteyn op was Henrick van Tol. Ende hebben bij ware woorden in plaets
van solemnelen eede ten versoecke van dan den selven hun capiteyn verclaert, getuijght, ende
geattesteert hoe waar is,
dat werdende op donderdach laetstleden de twee oorloghscheepen van den requirant ende van
capiteyn Adelaar door eenige Engelsche oorlogschepen int Vlie geattaqueert. Opt schip van
genoemde capiteyn Tol afquam seeckeren Engelschen brander, den welcken hij ontwijckende
raeckten den selven brander aen boort van den gemelten capiteyn Adelaer, die tzamen verbranden.
Dat sij getuijgen voorts cort daeraen op hem capiteyn Tol sach aencomen een tweede Engelsche
brander, die door defensie uijt ’t schip van capiteyn Tol met schieten gedaan, inde brandt geraeckte,
ende geheel wegh brande, sonder Capiteyn Tol aen boort te hebben connen comen.
Dat oock die alleen met sijn capiteyn Tols schut ende schieten den selven brander geruineert, terwijl ’t
schip van d’voors[eyde] Capiteyn Adelaar doen al in de brandt was, ende op den voors[eyde] tweeden
brander door niemant als uyt des voors[eyde] capiteyn Tols Schip geschooten wiert, presenterende ’t
selve noot met dese solemnel te bevestigen”. Ondertekend door:
S. Bossier, luijtenant
Dirck A[e]riaenss zijn opperstuerman
Thomas Barentsz schipper
Jelle Wi[j]brantss onderstuerman
Jan van Loovelt schrijver
Verclaert t schip in de brant was als daer uyt vluchte ende het volgende waer te sijn
Tom[as] David Paderue
Aernout van der Mijl[l] commandeur van de soldaten
Theunis Franss de Vries schieman
Pieter Pieterss constapel
Tmerck van + Mauri[t]s Roelofss quartiermeester
Tmerck van + Henrick Henrickss schiemansmaet
Alexander Bronsman bottelier
Tmerck X van Cornelis Corneliss van Gissendam, [kock]
Tmerck E van Ide Oms van Witten Cuijper
Jan Hermanssen ondertimmerman
Jo van Hoppen soldaet
Anthony Stevens provoost
Tmerck van + Jeuriaen Corneliss matroos

Tmerck W van Pedro Sarn Alonso te Mallega soldaet
Lambert Loth van Uyttrecht matroos
Tmerck М van Jan Salomonss matroos
Tmerck X van Jan Jacobss vander Gou matroos
Tmerck van Tierdt Wijbrantss matroos
Goeijcke Willems matroos
Gerret Hendrickss [van Amsterdam] matroos
Tmerck van X Jacob Dirckss matroos
Tmerck van X Theunis Pieterss matroos
Tmerck van Erasmus Pieterss matroos
Jan Corneliss matroos [voor bootsgesel]
[t Merck + van Isack Janssen matroos]
Tmerck van X Roeloff Pieterss [of: Roelofss.] bootsgesel
Jan Janss matroos
Tmerck van + Jochem Janss Soldaet
Tmerck van XX Jan Willemss Hanneman matroos
Pieter Pieterss Joncker matroos
Cornelis Hendrickss matroos
David Willegenhoff matroos
Eduwardt Christoffelsen matroos
Tmerck van X Maximiliaen Eerlingh matroos
Tmerck van X Pieter Jacobss bootsgesel
Tmerck van Samuel Raetsman bootsgesel”
Verder waren aanwezig: twee kantoorgetuigen en Pieter de Bary zelf. De verklaring eindigt als volgt:
“Onderstont: Ten overstaen vande heeren Gerardt Polterman ende Nicolaes Thoen raeden int Ed. Mo.
Collegie ter admiraliteijt residerende binnen Amsterdam, specialijck daertoe versocht ende
gecommitteert synde, is de voorenstaende attestatie aende voornoemde persoonen distinctekijck
voorgelesen ende hebben deselve met solemnelle eede bevestight”.

IV970
“25 augustij 1666. Compareerden voor mij, Pieter de Barij notaris Sijmon Claess, van Purmerent, out
ontrent xxvi jaeren, hooghbootmansmaet ende Mauris Roeloffs, van hetselve, out ontrent xxxiii jaren,
quartiermeester, in die qualiteijt gevaeren hebbende opt landts schip van oorloge genaemt
Middelhovem capiteijn Henrick van Toll, ende hebben bij waere woorden in plaetse van solennelle
eede op versoeck van deselve hun capiteijn verclaert, getuijght ende geattesteert hoe waer is,
dat ontrent dag de Engelsche brander die hun … donderdagh int Vlie aen hun boort heeft geleijt ende
verbrand … Sij getuijgen hebben bevonden ende gesien, naementlijck hij
eerste comparant staende bij t kocxluijk op de overloop, inde combuijs, datter naer sijn gissingh
ontrent t selve haest 7 voeten waters in t schip was, ende alsoo hij eerste getuijge t schip vooral in de
brant sijnde, sigh te water hem [van het schip] af [is gesprongen] om hem te salveeren, dat int
swemmen hij gesien heeft een gat voor in den boegh geschooten, daer ’t water drijvende inliep. Dat
oock de voorseijde requirant de brander die te vooren op hem afquam inde brandt heeft geschooten .
Tmerck + van Sijmon Claess, van Purmerent … Ende de
tweede attestant dat hij in siende ’t laetst de menighte in de vijantlijcke sloep wesende, gesprongen
[is] om sloep ende boot te redden van de boegh, hun onderhebbende schip doen eenige schooten
onder water kreegh, dat door de incomende cogels t water hem bij d’ooren vloogh, daerom hij weder

binnenboort sijnde gesprongen, d’Engelsche brander hem doen al leggende voor de boegh … beneden
in de combuijs liep om nae ’t water te sien ende dat met het oplichten vande ladinge in de combuijs,
hij attestant doen sach ende bevond dat het schip al onder water lach …”

Bijlage 12: Stadsarchief Amsterdam. Notarieel Archief, 1461B (notaris Cornelis Touw), d.d. 30 juli
1666: testament van Jan Jeroensz. Adelaer
“In den naem des Heeren Amen. In den Jare van den geboorte desselfs ons Heere ende Zalichmakers
Jesu Christi 1666 op den 30 Julij, des namiddags, de clock 2 uijren, compareerden voor mij, Cornelis
Touw, notaris, ende in presentie van de nabeschreven getuijgen,
den Edele Manhafte capiteijn Jan Adelaer, capiteijn in dienst van t Edele Collegie ter Admiraliteijt
binnen deser stede Amsterdam, mij notaris seer wel bekent zijnde, cloeck ende gesont van lichaem
gaende ende staende, zijn verstant, memorie ende uijtspraeck wel weesende ende volcomenlijck
gebruijckende …
de welck overdenckende de seeckerheijt des doots ende de onseeckere uijre van dien, heeft na
christelijcke recommendatie van ziel ende lichaem mits desen gemaect, geordonneert ende beslooten
zijn testament ende uytterste wille in maniere navolgende verandert …
dat hij, testateur [erflater], in alle naer te laten goederen geen van dien uijtgesondert tot zijn eenige
ende universele erfgenaam geinstitueert ende genomineert heeft als hij institueert ende nomineert …
[mits desen] sijn soontje genaemt Jeroen Adelaer, geprocreert bij [gebaard door] Pietertje Simons,
zijn comparants huijsvrouw zaliger
doch met dese apparte conditie ingevalle t voorschreven kint quam te sterven onmondigh, dat in
sulcken gevalle de goederen die t selve kint uijt craghte deses sall comen te erven, sullen moeten na
des voorschreven kints overlijden, devolveeren [overgaan op] ende versterven op het weeshuijs deser
stede Amsterdam als int selve gevall t gemelte weeshuijs tot erffgenaem substituerende [in de plaats
stellende] …
sullen de regenten vant selve weeshuijs alsoo uijtte gemelte goederen moeten uijtkeeren ende
voldoen de navolgende legatie, namentlijck aende armen van de gereformeerde religie alhier daer
d’diaconie uijtdeelders van zijn, zijn testateur huijs en erve, staende ende gelegen op de Princegraft
tegenover de Noorderkerck.
Item aen Neeltje Verbach de somme van twee duijsent guldens ende aen haer dochter Marritje Jacobs
de somme van vier duijsent guldens
Ende noch aende armen van de Gereformeerde Kerck tot Harlingen in Vrieslandt de somme van vier
duijsent guldens eens [in één keer],
Ende aent weeshuijs van deselve stadt Harlingen de somme van twee duijsent guldens eens,
Mitsgaders aen Witsen Stevens mede wonende tot Harlingen seecker stucx lant mette huijsinge
daerop staende gelegen buijten Harlingen voornoemt ende hem te stateur weesende sonder meer …
Gelijck oock hij, testateur, in gevalle zijn voorschreven soontje voor hem, testateur, quame te sterven,
het voorschreven weeshuijs deser stede erffgenaem beijder institueert in alle zijn testateur
naerlatende goederen mits uijtkeerende gelijcke legatie ende aende selve persoonen als hier vooren
genomineert staan …”
Bijlage 13: Het verslag van een onbekende Engelse ooggetuige en deelnemer aan Engelse zijde van
de gebeurtenissen op 19 augustus, voor Vlieland971
“The Fanfan went before the longboats, the ketches sailed in some to windward, some to leeward
and some before the Flag, sailing in thus and coming in within half a leaguie of the shipping.There
bore towards us two sail. one with a pendant on the maintop, the other with a flag there, firing at the
fireships, which now were got within a pretty distance of them. They thus firing, a fireship

commanded by Captain Browne, being headmost, had got near the chiefest of them and with the
advantage of the wind laid him aboard and so fired him; soon after one other of the fireships had
come very close to the other man of war and thinking to have grappled him set fire, but ere he had
closed with the man of war the fireship was aground and so the flames reached him not. However the
terror of the approach of the flame and the smoke of the other ship and fireship caused the men to
quit the ship and betake themselves to their boat, and being gone out not far perceiving their ship
free from the flame and thinking to recover her again made towards it with all the speed they could,
but our fireship's men perceiving their boat and men were off, they also hasten to board her and now
both boats strive to out-row the other for a man of war, but our boat being swiftest first made the
ship and entering her got presently to the stem chase guns which they fired upon the Dutch boat and
so kept it off with powder and a bullet into the bargain, and within a while after she was fired in good
earnest. When the fleet riding there perceived that those men of war were taken and destroyed
wherein consisted their safety, the men forsook their vessels and got away in their boats down the
water towards Amsterdam followed by an infinitenumber of boats from the Vlie: the people running
away thence as fast as they could. The longboats were now commanded to bear up to the shipping
and so fire as many as they could master without further delay, the which they did without any
further direction, so that of a goodly number of shipping which were there proudly riding about one of
the clock in the afternoon there remained nothing but so many consuming keels at 8 in the evening;
save only one Guinea-man (some say a privateer) who continued firing at our boats and by that
means kept them off and sheltered 1 sail more than himself from the general destruction, The game
of burning being ended here about 8 of the clock, care was taken to bring ourselves away thence, it
being a very nice place to sail through and we having but one man of war in the place, the Pembroke
by name, and she within a foot water of ground and the weather beginning to be unkind, a violent
rain following attended with thunder and lightning. Order was given as soon as the flood tide came to
sail thence with ketches, boats, vessels and hoyes to the rest of the men of war which were riding at
Schelling, and those that were not on float to set on fire, Sir RobertHolmes sailing away before and all
the rest following his light. We set on fire of our own a hoy taken from the Dutch and a fireship and
the wind serving we were up with the Tiger at Schelling by 12 of the clock that night, where we
anchored, resting ourselves as well as we might and not without thought of the next day’s business.
Many of the ships that were consumed at the Vlie were richly laden, some homeward, some outward
bound, some from Guinea, some from the Straits, some for Russia, some for Danzig and some from
West India and other places.”
Bijlage 14: Temple aan Ormonde op 18/28 augustus over de gebeurtenissen (voorafgaand aan die)
bij het Vlie en de reactie in Amsterdam972
“My Lord, Our last victory of 10 August I sent Your Grace an account … has proved so much more
considerable in the effects on this side then it was in appearance in England that tis hardly to be
imagined how much three weeks past have changed the face of Hollands affairs. Since our fleet
parted from the Wielings after the pursuit ended they have ever since been braving or rather raging
upon the coasts of Holland.
About the twelfth current they landed not far from Harlem about 100 men, who burnt some houses,
tooke some boors, set up His Majesties colours and by them a broom; and so retired.
Upon the 19. eight of our smaller fregats with foure fireships and many shallops full of men and
fireworks went over the flats into the Vly where lay all the ships of Amsterdam … they had made
ready to goe out in the short time of their late bravery. Tis agreed by all the letters of Amsterdam that
wee burnt [one hundred] forty five of which one East India, two Guiney and about 30 Moscovie ships,
the rest bound for the East country and laden with … [cloth?]. Those of Amsterdam confes the loss to
have been the value some of 160 tuns of gold, others of 8 millions of patacon and so great a loss or
shame never befell them since they were a State. About the 20t[h] wee landed in the Isle of Schelling
and burned many houses …

These disasters made such an alteration at Amsterdam that for two days not ony [one] was seen
upon the Exchange. All flocked to the admiralty to rage at their masters that their fleet was not out to
defend them.”
Bijlage 15: Prins Rupert en Albemarle [Monk] aan Karel II over de aanslag op het Vlie973
“It hath pleased God to afford us another happy occasion to represent to Your Majesty the good
successe we have lately in an enterprise against your enemy. At our first coming to the station …
between the Vly and Texell, we found upon consideration there might an easy descent be made upon
the islands of the Vly and Schelling, whereupon we commanded Sir Robert Holmes with about eleven
or twelve hundred men [aan te vallen] … and strengthened him with some few of the lesser frigatts
and five fyreships with a considerable [getal] of ketches and boates … for the action. … [Na ontvangen
bericht, dat] there were about 50 sayle of ships in the harbor of the Vly, which we judged to be
merchantmen. At the coming there we found the number of shipps to be much greater, and to consist
of at least 170 sayle, whereupon he grew apprehensive that if he should attempt anything upon the
land at first, that great fleet of shipps might attempt be able to power in men enough to distress him.
Whereupon he resolves to ataque the shipping first and did it with that conduct and courage that is
has turned to a very good account. And of this great number of shipps not about six have escaped the
flames. They were generally ships of good burthen and great wealth, both outward and homeward
bound, Russian, Persian and Persian Commoditys in great quantitys. There were two men of war
which endeavored for some time to make a defense but they very stoutly boarded by our fireships and
burnt. The rest were quickly put into confusion and followed the same … This part of the action was
performed upon thursday last in the afternoon. Yesterday morning Sir Robert resolved to make the
descent upon both the sayd islands according to the other part of his instructions, but the wind not
favouring him for the Vly he was enforced to be content to turne upon Scelling only, and with little
trouble sett that sayd town on fyre, which consisted op at least 1000 houses, and he himself, judging
it unsafe to stay langer from the fleet when he had so much alarmed the enemy and the wind also
favourable the bringing down of any force upon him from Amsterdam …[Holmes] returned … with an
account of the whole action. We think it a justice to signifie further to Your Majesty that the carrying
on of this busnisse with effect one captain Lowris van Hemskerke (a disobliged native of the country)
has been of extraordinary use. He has and hath with good fidelity and judgment discharged his part
as a guide to us, without whom we could hardly have this attempted, wherefore we very heartily
recommend him and his wyfe and children who ly … at Dover.”
Bijlage 16: Het pamflet “True and perfect narrative” over de aanval van Holmes in het Vlie974
„A True and Perfect Narrative of the great and signal success of a part of his Majesties fleet under
Hiss Higness Prince Rupert, and his Grace the Duke of Albemarle, burning 160 Dutch ships within the
Vlie, as also the Town of Brandaris upon the Island of Schelling, by some commanded men under the
conduct of Sir Robert Holmes, the 19 and 20 of this instant August 1666. Published by especial
command.”
“On the 8 of August, His Majesties fleet under his Highness Prince Rupert, and his Grace the Duke of
Albemarle, weighed anchor from within sight of Zealand, and steer’d their course for the Vlie; but the
winds being contrary, they did not make the island till the 17 of August, in which time several rich
ships happened to get in, which otherwise had fallen into their hands. Being come to an anchor, the
generals were informed, that the islands of Vlie and Schelling were very ill guarded, notwithstanding
there were storehouses both for the States and the East-India fleet, and riches to a good value, and
which did weigh most, a considerable number of good merchantships usually riding there;

upon which it was resolved by the generals, that there should be a speedy attempt made. A councel
of flagofficers was called, and it was determined there, that it should be carried on in the manner
following, viz:
That 300 men should be drawn out of each Squadron, consisting of two parts landmen, and the third
seamen; these to be commanded by nine captains, videlicet
Sir Robert Holmes, rere-admiral of the Red, to command in cheife,
Sir Philip Howard to command 120 Voluntiers,
captain John Bellasis, captain Hannam,captain Wiltshire, captain Haddocke, captain Guy, captain
Silver, captain Healing, captain Butler, captain John Holmes, each to commanda company.
Sir William Jennings was also ordered, that in case they had attaqued both Islands at one time, he
should have commanded one division of the whole. The ships appointed for this expedition, were
the Advice, Hampshire, Tyger, Dragon, and Assurance, Fourth-Rates;
the Garland, Pembroke, Sweepstakes, Fifth-Rates;
5 Fireships, and
7 Ketches,
which being in a readiness, on wednesday the 18 instant, about 8 in the morning, weighed from the
rest of the fleet, and came to anchor about a league from the buoyes, where they mett the Princes
pleasure boat, called the Fanfan, who had discovered within a considerable fleet of ships near the
Vlie, which proved to be 170 merchant men, the least of which was not less then 200 tuns burthen,
with two men of warr, who had lately convoyed near 100 of the aforesaid ships from the northward,
homeward bound; some from the Streights, some from Guinny, some from Russia, some from the
East-Countries; the rest were outward bound ships, all likewise richly laden.
Sir Robert Holmes considering, that if he should proceed, as his design was, first to attempt the land,
that numerous fleet might possibly pour in such numbers of men, as might render the success
hazardous, resolved to begin with the ships; and accordingly haveing ordered the Advice and
Hampshire to lie without the buoyes, he weighed with the rest of his fleet, and the wind being
contrary, he turned with much ado into Schelling Road, where the Tyger came to an anchor, and
immediately Sir Robert went on board the Fanfan, and putt out his flag, upon which the officers came
on board him, wher it was ordered, that the Pembroke, which drew the least water, with the 5
fireships should fall in amongst the enimies fleet with what speecL they could: captain Brown with his
fireship choose very bravely to lie the biggest man of war on board, and burnt him downright.
Another fireship running up at the same time to the other man of war, he backing his sails, escaped
the present execution of the fireship, but so as to run himself by it on ground, wher he was presently
taken by some of the long-boats, and fired. The other three fireships clapped the three great
merchant men on board, which carried flags in their main tops, and burned them.
This putt all their fleet into a great confusion, which Sir Robert Holmes perceiving, made sign for all
the officers to come on board again, and presently gave order that Sir William Jennings, with all the
boats that could be spared, should take the advantage, and fall in and burn and destroy all they
could, but with a strict command they should not plunder.
The execution was so followed, each captain effecting his share, some 12, some 15 a piece, that of the
whole fleet ther escaped not above 8 or 9 ships, one of which a Guinny man of 24 guns, and three
small privateers, who being driven up into a narrow corner of the stream, served to protect foure or
five merchant-men that were ahead of them, where it was not possible for our boats to come at
them, though even these few were much damaged.
This worke tooke up most part of that day, being the the 19 of August, so that we had not day enough
to fall upon the island of the Vlie. Sir Robert Holmes being also informed by some prisoners, that the

place was not so considerable as it had been represented, and night comeing on, and perceiving two
of our fregats, viz. the Dragon, and Garland aground, it was thought most convenient for all hands
first to goe to work to gett them; which being done, he continued in his intention of attempting the
Vlie the next morning as soon as the high water would permitt the motion of his vessels, but his
design was then likewise prevented, for so great a gust and rain hap[pe]ned that night, that the arms
and ammunition in the boats, hoys and ketches haveing received much damage, he thought it best to
weigh [anchor], and as the wind stood, to attempt something upon the accordingly prosecuted,
landing by the help of his long Boats, eleven companies on shore, where he discovered onely some
few scattering fellows, but met with little or no opposition.
Leaving therefore one company to secure his boats, himself with ten companies marched up three
miles to the capital town called Brandaris, a very fair town or dorp of above 1000 houses; where
keeping five companies upon the skirts of the town to prevent any surprise of the enemy, he sent the
other five to fire and burn the town, but finding them (as his vigilance was to secure a safe retreat)
somewhat slow to execute that order, and fearing they might be tempted to forget themselves in the
pillage, he himself was forced to set fire to some houses on the windward, the sooner to perfect the
work, and hasten his men away; which burnt with the violence, that in half an houres time, the most
part of the town was in a flame.
The town was reported by those that were found in it, to have been very rich, and so it appeared by
some of the soldiers pockets; but very few people were to be seen in it, haveing had time to runn
away from the danger, except some old men and women, who were used with all gentleness and
humanity.
The remaining villages of that island, which are two or three, had certainly run the same fortune, but
considering it wns near high water, Sir Robert Holmes thought it not fiitt to lose that opportunity of
getting off to sea, which he thought more considerable then to stay 24 hours for the destruction of
them, remembring likewise that the channells between the buoys were very narrow, and not bold
without a frank wind. By high water he gott off all his men, and set sail out of that place, retaining
still his first intentions, of falling upon the Vlie; but as he was goeing on board, he received orders
from the Generals to return to the fleet with all speed, which accordingly he did that evening, being
the 20th of August, leaving behind him the marks of a singular conduct and most vigorous execution,
and bringing off besides a considerable booty to the private soldiers and seamen, the States pleasure
boat of twelve guns, without other loss then of six men killed, and about as many wounded.”975
Bijlage 17: Verslag van Holmes volgens de “London Gazette” van 25 augustus 1666
“Whitehall Aug. 15. Last night arrived here in Post Sir Phillip Howard, dispatched Express from his
Majesties Fleet off of the Vly, with a full account from his Highness Prince Rupert, and his Grace the Duke
of Albemarle, of the late happy success of Sir Robert Holmes his expedition, in the burning and destroying
more than 150 of the enemies ships in the Vly; as also of the town of Brandaries upon the Island of
Schelling, consisting of about 1000 houses, of which you will see elsewhere a Particular. In the meantime
you have the sum of this glorieus success, in the following letter, from Sir Robert Holmes his own hand.
“Being ordered on Tuesday night last, by his Highness, and his Grace, to go into the Vly, to burn
that island; in order thereunto, on thursday morning I got into the channel, and being in Schelling
Road, could espy a great fleet consisting of about 170 sail, small and great, at anchor in Vly Road: I
conceived it might be very good service to destroy them, and understanding there was not many
men-of-war amongst them, and seeing they rode very thick, I supposed it might be the sooner
performed; I went therefore in with five fire-ships, some ketches, and one fifth rate frigate, leaving
some other frigates in Schelling Road. I sent the fireships ahead, who soon burned two men-of-war, and
other ships that stood defending the whole fleet; and immediately sent all my boats to burn the rest of
the ships, which they did with so good success, that in a short time the most of that great fleet was in
a flame, except a Guinea man of 24 guns, and three small privateers, that getting together in the
Narrow of the Channel protected five sail more that were got ahead of them, so that our boats

could not possibly come at them; and most of our ketches being on ground, which hindered also the
landing of our men upon the Vly; which notwithstanding we resolved to do the next morning, and
had accordingly proceeded in it, had not in the night a gust happened with so much rain, that
spoiled a great many of our men's arms and ammunition on board the hoys, ketches, and boats:
However I went with eleven companies on shore upon the Schelling, where we saw some scattering
fellows, but met with no great opposition; I burned the chief town upon that island, which, by all the
relation I could get, was very rich; I had burnt all the villages there, but that it was almost high-water;
and could not lose that opportunity of getting out again to sea, which I thought to be more
considerable, than to stay 24 hours at least, to demolish one or two small inconsiderable villages; and
the channel between the buoys very narrow, and not bold without a frank wind. I cannot give an
exact account of what damage the Dutch might sustain by us, but certainly it must be great. I suppose
we may hereafter have a more full account of that from Amsterdam; Our own loss was not very
considerable, not having above 12 men killed and wounded. The number of the ships burnt, I
suppose to be between 150 and 160 sail. Upon the Schelling I kept with five companies on the skirts
of the town, least any enemy should surprise us, whilst I sent five companies more to burn it,
leaving one company to secure our boats; whom finding too slow in executing that office, I was
forced to set fire on some of the houses to the windward of the town, to occasion the hastening of
our men away; which took so good effect, that in half an hour's time most part of the town was in a
flame, otherwise it would have been a hard task to get our men away so suddenly. The ships that
assisted in this happy expedition, were, the Tiger, Assurance, Dragon, Hampshire, Advice, fourth rates,
Garland, Pembroke, Sweepstakes, fifth rates. ketches and hoys eleven, boats between forty five and
fifty, besides the Boats of the ships that were sent in. The Advice and Hampshire was left close
without to guard the buoys, least any vessel should come to take them away, whilst we were within at
our business. The Tiger, Assurance, Dragon, Garland and Sweepstakes left in Schelling Road: the
Pembroke and 5 fireships with 3 ketches and boats, went in upon the fleet that rode at the Vly; the
little vessel that belongs to Prince Rupert, called the Fan Fan, Sir Robert Holmes went in himself. The
captains that commanded in the action, each having a company under him, were Sir Robert
Holmes with his own company, Sir Phillip Howard with a company of volunteers, Sir William Jennings,
captain Bellasyse, captain John Holmes, captain Hellyn, captain Guy, captain Wiltshire, captain
Hammond, captain Butler, captain Haddock. These eleven companies consisted of twelve hundred
men or upwards. This is the sum of this great and memorable action, the weight of which will be best
learned from Holland whére it is feit: On our side we can only observe in it a wise and prudent
counsel seasonably taken, and most vigorously executed; the whole by the blessing of God attended
with admirable success, without any considerable loss in the attempt, the several Officers and
commanders in this occasion bringing home a just reward of Glory and Reputation, and the common
seamen and soldiers their pockets well lined with ducats and other rich spoil, which was found in
great plenty, as well on board the merchants ships, as in the Town they burnt, and was freely
abandoned to them.”976
Bijlage 18: Uit het "Leven en Bedryf van den Vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp”977

"Ondertusschen werd in Zeeland dag en nacht gearbeid om de vloot te herstellen en van alles te
voorzien: maar terwyl men hier mee bezig was, schooven de Engelschen op hoop van buit met zestig
schepen langs de kust heen en (hebbende ondertusschen hunne zieken en gekwetsten afgezonden en
acht of tien Fransen- en Noordtsvaarders genomen) kwamen door tegenwind naar het Vlie zakken.
Hier zagen zy wel geen merkelyk voordeel te doen, maar gelyk 'er nooit booswichten ontbreeken om
een helschen raad te geeven, wierden ze door eenen Laurens Heemskerk, weleer capitein in dienst der
Vereenigde Nederlanden geweest, doch om zyn lafhertigheid gebannen, aangemoedigd om een

gruwelstuk, daar die onnozele eilanders de geheugenis noch jaaren lang af behielden, uit te werken, 't
geen zich aldus toedroeg.
Terwyl d'Engelsche zeemacht, den I7den Augusti omtrent het Vlie gekomen, zich voor 't Eyerland had
gezet, kreeg de zelve uit een visscher, in haar handen gevallen, bericht, dat op 't Vlie en der Schelling
(de twee wydst afgelegene eilanden, en d 'eenigsten van alle zeeplaatsen die niet wel bezet waren) zo
wegens den Staat, als d' Oost-Indische Compagnie, verscheidene magazynen, zonder byna eenige
bezetting tot bewaaring van de zelven, waren, mitsgaders vele ryk gelaadene koopvaarders een
weinig inwaart ten anker lagen. Dezen, gelijk ook de schepen in Texel, waren al tydelijk door de
Heeren Gecommitteerden gewaarschouwd binnenwaart, en na de haven daar ze vandaan kwamen,
te loopen; doch echter, geen geloof aan goede, vermaaningen geevenden, blyven leggen,
d'Engelschen, hier over met den gemelden Heemskerk geraadpleegd hebbende, kwamen des
anderendaags, 's morgens ten acht uuren, met de vloed en een noordelijken wind met negen
oorlogschepen, vyf branders, en zeven kitsen afzakken, en zetten ’ t onder de Brandaris van der
Schelling, terwyl een kits binnen 't Vlie liep en aldaar honderd zeventig Koopvaarders en twee
convoyers telde. Robbert Holmes, van wien wy hier voor meermaalen hebben gesproken,
opperaanleider van dit werk, beducht, zo men eerst d'eilanden aantastte, dat deze vloot hen de
helpende hand mocht komen bieden, zond twee fregatten binnen de tonnen, en volgde met de rest
van de schepen; doch moest het, door tegenwind, verhinderd, weder voor de Brandaris zetten. Hy
hield dan krygsraad. en stuurde vervolgens het fregat Pembroke, als het ondiepst gaande, met vyf
branders op de koopvaardyschepen af. Eenen capitein Broun hielp met zyn brander het schip van
capitein Adelaar, de voornaamste convoyer, in den brand; by welke gelegentheid de gemelde
capitein, benevens vyftien a zestien man, trachtende zich, na eenige tegenweer, met de boot te
bergen, kwam te verdrinken. d'Andere Convoyer, door capitein Tol gevoerd, wierd mede
aangesteeken: doch de capitein salveerde zich met de boot. De koopvaardyschepen, dit ziende,
kapten hunne ankers, en dreven af; terwyl de drie resteerende Engelsche branders (onder het
geschreeuw van: "Ik ben Heemskerk, ik ben de man die het uitvoert") eenige kostelijke
Muskovischvaarders. waar af zich sommige treffelijk verdeedigden, aanstaken.
Ondertusschen kwamen d 'Engelschen van onderde Brandaris met twee-en-twintig chaloepen, welke,
benevens de vloed, hunne riemen te baat hebbende, d 'indryvende koopvaarders lichtelijk achterhaalden, en alle degeenen, die zy bereiken konden, met bossen stroo, teerwerk, enz. in den brand
staken; hebbende, op peene van ’t leven [op straffe van het leven te verbeuren], order van niet te
plonderen: waar door dan de schippers noch tyd hadden, om zich, benevens hun volk en geld, met de
booten te redden.
Eenigen van de zelven, die op 't Vlie woonachtig waren, hadden, uit vrees dat d' Engelschen daar
mochten landen, hunnen beste goederen t'scheep gebracht, welken zy nu door de woedende
vlammen moesten zien vernielen. Drie kaapers echter en een Guineesvaarder, wel met geschut en
volk voorzien, droegen zich, benevens eenige anderen, met groot dapperheid', weezen d 'Engelschen
af; schooten eenigen van de gemelde brandchaloepen in de grond; en beschermden ettelijke ryk
gelaadene Muskovischvaarders, daar d'Engelschen, mits d'ondiepte, niet by dorsten komen. Holmes
ondertusschen, bericht door eenige gevangenen, dat ook het Vlie in geen behoorlijken staat van
verweering was, stuurde twee fregatten, en eenige kleinder vaartuigen, in de Sloot, om aldaar te
landen: maar deze toeleg wierd gestuit door een schrikkelijken stortregen, die er des nachts kwam te
vallen; waar door alle de brandgereedschappen en 't buskruid krachteloos wierden gemaakt, de
lonten uitgedoofd, en 't volk zodanig afgemat, dat, indien men maar twee of drie compagnien
mariniers, die daar omtrent lagen, in kaagen na de Sloot van het Vlie het overgevoerd, zy die
Engelsche Brandstichters dapper gehavend zouden hebben, dewyl alle de Kitsen en Vaartuigen vast
zaten, en 'er water in en uitstroomde.
Doch beter gelukte het hen op der Schelling: want des morgens weder derwaarts zynde geloopen,
traden zy met elf compagnien aan de Brandaris te land, zonder eenigen byzonderen tegenstand te
vinden, zynde de meeste inwoonders van dit vlek mennonisten en visschers. Vyf compagnien

brandstichters vingen aanstonds het werk boven wind aan; en binnen korten tyd lagen driehonderd
vyftig huizen daar onder twee vermaanplaatsen, (de Gereformeerde Kerk kwam 'er met de helft af) in
d 'assche: zonder dat die arme weerlooze menschen eenig huisraad konden bergen. Hunne naakte
kinderen mochten ze in d'armen neemen, en 'er al jammerende mee heen gaan. Ondertusschen
plonderden d 'Engelschen zo veel, als de vlam en 't gety hen toelieten. Holmes had noch gaarne twee
andere dorpen op dit eiland in d' assche gelegt: maar dewyl hy 'er vier-en-twintig uuren om zou
hebben moeten blyven leggen, en dat hy vreesde 'er niet af te zullen konnen geraaken, alzo hem niet
als een gunstige wind daar we kon helpen: gelijk ook, vermits men alreedts verspied had, dat de
Vlielanders zich tegen 't oosten van het dorp hadden begonnen te beschanssen, en twee ba[t]teryen
op te rechten, verwachtende geschut van Enkhuizen: deed hy met de vloed al zyn volk weder t 'scheep
treeden, en vervoegde zich op den 20. der gemelde maand Augustus, op order van Prins Robert en
Monk, des avondts weer by d 'Engelsche Vloot; welke wyders, (zynde met veele zieken belaaden, en
geen ander voordeel beoogende) de cours na Engeland zette."

Bijlage 19: Een verslag van de gebeurtenissen op 19 en 20 augustus uit 1676978
“De Engelschen nu siende dat de Nederlandtsche vloot in Zeelandt binnen, was, liepen met 60. zeylen
langhs de kust, sendende ondertusschen hun siecken en gequetsten af, en hebbende omtrent acht of
thien Fransch en Noordtsvaerders genomen, quaemen door tegenwint naer het Vlie sacken. Sy
saegen daer wel geen voordeel, op de aldaer leggende scheepen, maer een uyt gebannen Capiteyn
Heemskerck, die noch eenigen roem tegen sijn Vaderlant en een plasdanck by sijn nieuwe meesters
socht te behaelen, heeft noch dit stuck wercks helpen uyt voeren.
Sy bleven een wijle voor het Eyerlant leggen, waerdoor noch eenige scheepen, hunnes ondancks
binnen gheraeckten; sy kregen evenwel een visscher, die hen bericht gaf, dat op de selve eylanden soo
van wegen de staet, als de Oost-Indische Compagnie verscheyde voorraethuysen stonden, sonder dat
daer eenige bysondere besettingh by was, oock datter eenighe koopvaerders een weynigh inwaert
laegen. Dese waeren echter al tijdelijck doorde Gecommitteerde van den staet gewaerschout, maer
alsoo se daer geen gheloof aen gaeven, bleven echter leggen.
De Engelschen dan quaemen op den 18. Augusti des morgens omtrent 8 ueren met de vloet, en een
noordelijcke wint, negen scheepen, 5. branders en 7. kitsen sterck, onder den Brandaris op der
Schellingh. Sy lieten een kits binnen het Vlie voor afgaen, om de scheepen die daer laegen te
verspieden; vindende aldaer 170. zeylen, doch meest ledigh en weerloos, beneffens twee convoyers.
Holmes een van de ondernemers van dit treffelijck exploict, sandt 2 fregatten binnen de tonnen, en
volghde met de rest; maer mosten door tegenwindt gedrongen, weder voor de Brandaris setten.
Holmes hielt daer Krijghsraet, en sant daer nae het fregat Pembroke, als het ondiepste gaende met
vijf branders op de koopvaerdy Scheepen af. Een capiteyn Broun hielp met sijn brander de
voornaemste koopvaerder in den brant; alwaer capiteyn Adelaer, naer eenigen tegenstant, sich
willende berghen, met vijftien of sestien van de sijne verdronck. Maer capiteyn Tol, zijnde mede in den
brant geraeckt, ontquam het met de boot. De koopvaerders kapten hier op hun anckers, en dreven af.
Dry branders die noch overigh waren, staecken eenige kostelijcke Moscovischvaerders aen, daer
andere sich, dapper van ter weer stelden. De Engelschen hier op quaemen met 22. chaloupen van
onder de Brandaris vandaen, met de welcke sy, de indrijvende koopvaerders lichtelijck achterhaelden,
en al die sy bereycken konden in den brandt staecken, hebbende swaere last niet te plonderen, waer
over de schippers noch tijd hadden, om sich met hun volck en gelt in de boots te redderen.
Eenighe die op der Schellingh metter woon waeren, hadden uyt vreese voor landen der Engelschen,
hun beste goederen 't scheep gebracht, en moesten de selve nu sien verbranden. Dry capers evenwel
en een Guinees-Vaerder die geschut en volck op hadden, droegen sich dapper genoegh, beneffens
eenighe andere, weesen de Engelschen af; en schooten eenige van dese brandt chaloupen in de gront,

gelijck se oock noch eenige rijckelijck gelaede Muscovischvaerders en andere koopvaerders
beschermden; daer de Engelschen mits de ondiepte niet by derfden komen.
Holmes vorders sandt twee van sijne regatten in de Sloot van het Vlie, om aldaer te landen, maer
wierden door een bysondere Goddelijcke Voorsienigheyt ghestuyt, alsooder dien nacht een soodanige
vloet, en menighvuldighen regen ontstont, dat alle wapenen, buspoeder [buskruit] en
brantgereetschap overstolpt en nat wierden, en indien men twee of dry compagnien marinen die daer
omtrent laegen, maer in kaegen naer de sloot van het Vlie had overghevoert, sy souden die Engelsche
brandstichters hetgat treffelijck vernagelt hebben ghehadt [de terugtocht hebben afgesloten]: dewijl
al de Engelsche Kitsen en ander vaertuygh vast saeten, en het waeter in en uyt de scheepen liep. Sy
gheraeckten dan weder van daer en des morghens weder nae der Schelllingh, alwaer sy met elf
compagnien aen lant gingen, sonder eenigen bysonderen tegenstant te vinden; dewijl het daerop
meest mennonist en visschers is. Holmes met de sijne aen de Brandaris landende, beval dat vleck aen
brant te steecken maer hy selfs bleef voor de wal in een kits legghen, dervende selver niet aen landt
komen. Vijf compagnien brantstichters vingen dat werck boven wint aen, en binnen een korten tijt
lagen 350 huysen in de assche (de Gereformeerde Kerck quammer met de helft af) sonder dat die
arme weerloose lieden eenigh huysraet konden bergen, alleenigh hun arme naeckte kinderen
mochten sy in de arme neemen, en daer mede al jammerende heenen gaen.
Dit koste de Engelschen, naer hun seggen noch 12. man, maer sy maeckten dit verlies, met het
plonderen van het overighe noch goedt. Holmes hadt noch gaerne twee andere dorpen aen
gesteecken, maer alsoo hy noch 24 ueren daerom, aldaer sou hebben moeten blijven leggen, vreesde
hy niet weder daer af te sullen konnen geraecken, alsoo hem niet als een gunstighe windt daer toe
helpen konde. Hy dan met de vloet weder al sijn volck hebbende ingescheept, quam op den 20. weder
by Prins Robbert en Monck. Terwijl de Vlielanders sich tegens het oosten van het dorp nae den Horn
hadden begonnen te beschantsen, en twee batteryen op te rechten, verwachtende geschut van
Enckhuysen. Hun vloot nu alreets seer met siecken belast, liep voorts naer huys toe, nemende noch
voor Wijck op Zee een bootje met een Fransvaerder, en een ander aen strant jaegende; waer tegen
een van hunne fregatten met sestigh stucken by de Helder aen de gront geraeckte, doch het volck 160
man sterck quam daer af, en wiert gevanckelijck in Hollant in ghebracht; een kits meende het schip
wel los te krijgen, maer siende eenige boots uyt Texel op hem af komen gingh heen, en stack de
fregat in de brant.”

Bijlage 20: de Zweedse gezant, Leijonbergh in Londen schrijft op 27 augustus 1666 aan zijn koning
Karel XI:
“Seit meines jüngsten vom 20ten huius stehet von hier ein mehrers in aller unterthänigkeit nicht zu
berichten, alss dass den 24ten huius allhier und durch ganz Engeland ein general dank- und bettag
wegen der jüngst erhaltenen Victorie ist celebriret worden. Den folgend 25ten nachdeme mann
wegen contraire windes ein geraume zeit nichts von der Flotte vernommen, kam endlich Sir Philip
Howard expresse von ged.r flotte, absonderlich mit der Relation des Sir Robert Holmes resoluten und
glücklichen expedition nach den Vlie und Schelling, welche so beschaffen, dass sie zu einen neuen
Dankfest occasion gegeben, und sich verhält folgender gestallt.
Nachdeme die Königl. flotte den 8ten huius vor Seeland anker gehoben, und den 17 huius vor den Vlie
angelanget, haben die General Admirallen diverse kundschafft erhalten, dass ged.tes Eyland und der
Schelling sehr schlecht verwahret stunden, und hingehen ein grösser Reichthumb benebens einer
considerablen anzahl Kauffschiffen dort verbanden seyen; alss resolvirten sie einen versuch auff

selbige öhrter zu thun; und nach gehaltenen kriegsrhat choisirte mann zu solchen dessein den Vice
Admirall von der Blauen Squadron Sir Robert Holmes, welchem sind zugeordnet worden 8 fregatten,
die Tyger, Assurance, Dragon, Hampshire, Advice, Garland, Pembroke und Swipstakes, 5 Brenners, 11
Jagten und 40 a 50 Böte; neben denen ordinaire matrosen wurden embarquiret des Sir Robert Holmes
eigne compagnie, des Sir Philip Howards compagnie von 150 volontieren; 9 andere compagnien under
diversen Capitainen, alss Capitain Guy, Capitain Wiltshire und Capitain John Holmes von der Rothen
Squadron; Capitain Butler, Capitain Hieling und Capitain Silver von der Weissen; Capitain Hannam,
Capitain Bellasis und Capitain Haddock von der Blauen.
Mit solcher force segelte Sir Robert Holmes den 17ten huius von der Flotte ab, und kam selbigen
abend zu dem munde der Vlie und Schelling rehde, und den 18ten des morgens frühe begab er sich
innerhalb dieselbe, allwo ihne Prince Ruperts Jagt die Fanfan begegnete, mit bericht, dass sie in den
Vlie eine flotte von 170 Kauffschiffen (das geringste von 100 Lasten) angetroffen, welche alle
wohlbeladen theils eingekommen, theils aussgehend waren.
Nun Sir Robert Holmes considerirend, dass im fall er dass Land wurde erst angreiffen, solcher tresor
entweder leicht eschappiren, oder ein secours wurde ankommen mögen, und den successe disputirlich
machen, darumb er strax auff die Flotte losgienge, ordinirend die Hampshire und Advice ausserhalb
der Rhede ligen zu bleiben und die passage offen zu halten; mit denen anderen fregatten und
fahrzeuge segelte er an, es musten aber die grössesten fregatten wegen untieffe des wassers in der
Schellingrehde zurük bleiben, welches verursachte dass Sir Robert Holmes selbsten in ged.te jagt
Fanfan sich begab, ordinirend die fregatte Pembroke mit 5 feuerschiffen umb die 2 Orlogschiffe so
alldort a part und gleichsamb zur defense vorauss lagen, wie auch die 3 grössesten Kauffschiffe so
flaggen führten, anzugreiffen und zu verbrennen, welches geschahe mit verlangten effect, und ein
grosse confusion unter die Schiffe verursachte, die sich sammentlich zu ihren ruin auff einen hauffen
retiriren wollten.
Sir Robert Holmes hielt Kriegsrath und vertheilte alle die Fahrzeüge unter diverse kleine Squadronen
und Commandeurs, mit ordre jeder nach seinen eüsersten vermögen ged.te Schiffe zu attaquiren, mit
feüer und waffen zu ruiniren, doch mit stricten command umb nicht zu plünderen; die execution
succedirte nach seiner ordre, dass in einer kleinen weile alle dieselbe Schiffe (ausser eines Guinee
fahrers, 3 capers und 6 a 7 mehren die sich in eine enge salvirten) in rauch und flammen auffgeflogen;
in wehrendes actions wurde die flut zu niedrig, die meisten Fahrzeüge kamen auff den grund, die
nacht näherte herbey, so dass mann damahls ein mehrers nicht vornehmen konnte; über dieses so
kam auch des nachts ein überaus grosser regen, welcher der ammunition, gewehr und Fahrzeug nicht
wenig prejudicirlich war, dahero der anschlag auff das Eyland Vlie zurükgieng, und sich diese ganze
gesellschafft nach Schellingrehde (allewo die meiste fregatten an anker lagen) folgenden morgen
zurück begabe, und sich gegen den Eyland Schelling naherte umb dort zu landen.
Es stunden zwar einige völker in form von 4 trouppen oder compagnien zu fuss und eine trouppe
Reiter am ufer die landung, zu hindern, so bald aber Sir Holmes mit der jagt Fanfan angekommen und
etliche stücke auff sie gelöset, einen erschossen und einige verwundet, rissen sie auss, und die
Englische landeten ohne resistance. Sir Holmes ordonnirte ein compagnie umb die Fahrzeuge zu
verwahren, und marchirte mit die 10 compagnien so weit alss den grossen flehen Brandaris, hielte
ausser denselben mit 5 compagnien, umb allen secours und surprise zu verhüten, die übrige 5
compagnien commandirte er in gedt. Fleken hinein umb selbigen zu plünderen; solche plünderung
wehrte über die zeit seiner ordre, und weren vielleicht tag und nacht damit thuend gewesen, hette
nicht Sir Holmes umb die dangereuse consequence zu evitiren und sie abzu bringen den fleken an
etlichen ohrten in den brandt gestekt, und die geforciret umb ausszukommen; das feüer nahme so
überhand dass in einer halben stund alles in aschen stunde, und Sir Robert Holmes führte die Soldaten
alle ab nach den ufer mit einer unsäglichen beüte; und weilen der refluxus maris zurükgekommen,
auch unrahtsambt war einen anderen abzuwarten, resolvirte er mit honneur abzusegelen, gleich wie

auch zu solchen intent ein galliotte von die General Admirallen kame, die ihn abforderte, dahero er
sich strax zurük nach der flotte begeben, mitbringend neben stattlicher beüte eine schöne galliotte
und der Staaten plaisir jagt von 12 stücken.
Nach Sir Robert Holmes glüklichen zurükkonfft befanden die Generaal Admiralen vor gut mit der
Haupftflotte zu hause zu kommen, umb frische wässer einzunehmen, und nach etlich weniger tage
refraichissement strax wieder zu see zu gehen; mehr ged.te flotte ist auch vorgestern zu Solebay
arriviret, und hat eine squadron vor der holländischen custe liegen gelassen, umb der Holländer
motion zu observiren und denen kauffschiffen auffzupassen. Über diesen incomparablen sucesse
kommet gestern bericht ein das der Admirall Allen 12 schiffe mit Pech, Tärr und Masten geladen,
kommend von Norwegen, intercipiret habe, davon mann die nähere umbstände erwartet, und sich
sehr darüber freuet.
Wegen insolence derer Englisch- und Schottischen privatiers oder capers sambt auffbringung derer
schiffe (davon ich jüngst allerunterthänigst gemeldet) haben Jhro K. Mt. gehörige redresse,
dererselben abstraffung und prevention solcher desordres mir gnädigst zugesagt, dazu ich gute
hoffnung habe”.979
Bijlage 21: Nationaal Archief. Archief Staten van Holland en West-Friesland (1572-1795), 1556:
kopieën van uitgaande brieven van de Admiraliteit van Amsterdam (23/6-28/9 1666). Een grotere
ramp vermeden? Andere dreigingen en de maatregelen in drie stukken, 20/1 augustus
A

Aan de commissarissen Knyff te Den Helder en Van der Merckt op Texel, 20 augustus 1666: “Naerdat
wy ons alhier hebben doen informeren op de gelegentheyt die het best soude dienen om achting
genomen te worden tot protexie van het Oostindisch schip aldaer in Texel leggende ende andere
schepen … [en omdat deze] separatelyck [apart] onbequaem souden syn om dienst te connen doen,
soo hebben wy goed gevonden ende geresolveert Ulieden te ordonneren
dat aen de branders aldaar leggende sult gelasten om gesamentlyck op te seylen tot in het waeter
voor de Vlieter, trachtende ten dien eynde mede disponeren [deze ter beschikking te stellen aan] den
capiteyn oft commanderende officier op het schip van de admiraliteyt in Vriesland [genaamd ‘Stad en
Lande’980] om aldaer met den andere gevoeght als ontsaggelyckst te syn, sy sullen de voorseyde
schepen branders doen verstercken met cleyn gemonteert [bewapende] vaertuyghen om te beter ons
oogmerck te connen uyt wercken ende het commando van deselve ’t generael den capiteyn Ysbrand
de Vries als opperhooft aen bevelen die wy benevens andere officieren meede ten spoedighsten
derwaerts sullen senden. Uyt het voorenstaende sal u connen sien, wat wy goed gevonden aen te aen
te schryven aen den commissaris Knyff,
dat … wy aen Ulieden mede gantschelyck ernstigh … aenbevelen, oock dat den capiteyn Taet [Tack]
sult gelasten met syn uytlegger [wachtschip] mede omtrent de Vlieter te seylen om aldaer alles te
attribueren wes in syn vermogen sal syn in cas [geval] de Engelsche yetwes dergelycke als in ‘t Vlie
souden mogen tenteeren, ende den voornoemde capiteyn Ysbrand de Vries inde executie [uitvoering]
van de voorenstaende ordre secunderen [bij te staan]. Oock syn wy geinformeert dat aldaer ter rhede
soude leggen een Francoische commissievaerders [kapers], die wy goed gevonden hebben mede ten
eynde voorseyt te employeren [in te zetten], die ghy daertoe sult versoucken …”.
B
De lastbrief van Ysbrand de Vries (idem): “De Gecommitteerde Raeden lasten en ordinneren by desen
den capiteyn Ysbrand de Vries sich op den ontfangh van desen te vervoegen naer de Vlieter met de
jachten ende ander vaertuygh door desen staten ende bewindhebberen van de Oostindische
Compagnie ten oorloghe geequipeert om daer omtrent te worden geemployeert tot stuytingh van de

desseynen [uitvoering van de plannen]die den vyand op eenigh schip off schepen of andersints tot
ondienst deser landen soude mogen ondernemen, ten welcken eynde den voornoemde capiteyn onder
sich zal trecken de branders van desen resorte benevens den uytlegger in het Texel de wacht
houdende, van dewelcke de officieren deselve commanderende gelast worden het oppercommando
van de voornoemde capiteyn de Vries te achtervolgen. De bevelens [hem en] syn byhebbende
officeren wort gelast te pareren [af te stemmen] soodanige ordres als aen haer door de heer
Steenbergen ende advocaat fiscael deses Collewyn tot beter executie vande intentie van deser staten
ter handen gestelt sullen worden.”
C
Brief van 21 augustus 1666, bevestiging van het voorgaande aan de Admiraliteit van West-Friesland
en het Noorderkwartier: “De notabele afbraeck die den staet heeft geleden in ’t Vlie door het exploit
[aanslag, actie] by ‘s vyands schepen aldaer uytgericht, heeft aen ons bewindhebberen van de
Oostindische Compagnie ten respecte van [in verband met] het interest [belang] dat deselve hebben
in Texel order gegeven
om door alle middelen te betrachten de securiteyt van de schepen aldaer leggende, ende goed
gevonden by gevolgh te schryven aen de commissarissen Van der Merckt ende Knyff op Texel ene
Helder tespectivelyck residerende om alle de schepen bij den andere te trecken omtrent de ton van
Sapvaer [onbekend], ten eynde sy aldaer in behoorlycke defensie souden connen presenteren, die wy
doen verstercken door de uytlegger [wachtschip] uyt het Texel ende gerencontreerde [ontmoet] twee
jachten, met hare chaloupen ende boots van hier afgesonden alle met volck versien, deselve noch
meer dito cleyn vaertuygh dat door bewindhebberen van de Oostindische Compagnie alhier gemant
ende gemonteert daer by gedaen sal worden, alle apparentelyck [vermoedelijk] deser avond van hier
te vertrecken, daervan wy het commando den capiteyn Ysbrand de Vries hebben aenbevolen, ende
die met eenige minder officieren geassisteert, blyvende nochtans de directie van het gehele werck aen
de heeren Steenbergen ende advocaat fiscael deses Collewyn te dien eynde communicatie te geven,
met versoeck
dat de equipage die by U Edele Mogenden ten selver eynde sal worden gedirigeert [waar u leiding aan
geeft], b[e]yde [van] ons ende die van de Compagnie gevarcht [gevraagd] magh worden ende [aan]
de officieren van dien [te weten de VOC] te gelasten om met die van deser resorte waermee
correspondentie [contact] ten beste van ’t gemeen te onderhouden, ten sy Uwe Edel Mogenden
mochten goed vinden eenige uytten haere ten selven eynde mede te committeren [opdracht te
geven]
dat wy deselve gantsche vrundeleyck in bedrucken sellen [benadrukken], om met onderlinge
deliberatien, het salutairste voor den dienst van ’t land uyt te vinden en alle toevallen ende nieuwe
exploicten van den vyand, soo die wederom mochten ondernemen, soo doenlyck vruchteloos te
maecken”.

Bijlage 22: William Coventry aan Ormonde, 18/28 augustus 1666: hoop en vrees in Londen na de
ramp op het Vlie981
“My Lord, I did hope I shortly [by] this post have sent Your Grace a great deale of good news … but it
has pleased God to allay our triumph by the loss of His Majesties ship Breda, which being sent with
some merchant ships on a convoy with provisions to the fleet (then supposed on the coast of Holland,
but as it happened were then on the way to our coast) being the steadmost ship and her master (I
suppose) mistaking his reckoning fell (in the night) on ground within a league of the Texell. The other
ships were soe faulty as to have her ships saving the men soe that the Dutch came and tooke them

all, but a small 6th rate of ours seeing it, went to her and finding the Dutch hoyes and boats about her,
drove them away, and burned the ship.
Soe they have only the men to comfort them for the greatest and most sickening blow (in its kind)
that ever was given them, or perhaps to any other people, of which story, besides what … [positive
news] Your Grace will have in print, is, [that] there is in His Majesties Fleet one Captain Hemskerke
formerly a captain of the enemies, condemned by them for a coward (as their manner is when any ill
accidents [take place] to condemne somebody to have the blame) after the last grave battaile. It is
said they intended to hang him, but he escaped.
This captain meditating revenge, proposed to Prince Rupert and Your Grace [the] Duke of Albemarle a
design which they approving sent Sir Robert Holmes with about 1200 men to execute. The design was
to land men and burne two Islands, the Vlye and Schelling.
When Sir Robert Holmes came near the entrance of the harbor a small … [vessel] which he sent
before discovered a great fleet of ships, which they concluded merchantmen, soe he sent backe to the
fleet the great news of them, whereupon they sent him more frigats and fireships, with them he
enters the harbour, which hath channels very crooked and difficult and soe he found then for all the
fregats (except the Pembroke) ran on ground.
With our coming within the shott of the enemy and when he was within the shott, it pleased God that
the fireships escaped better, and kept on floate; amongst the enemies ships, which some put
themselves under saile (about 170 in number) There were 3 privateers and 2 of the States ships, one
of our fireships boarded a states man of war and burned her presently, another fireship attempted
the tide upon the other, but ran on ground in her length of her. The man of war to avoid her backed
[and] run aground; whether the smoke or the fire caused it I knew not, but her men left her, and ours
went in a boate, processed and burned her.
They put them all onto such afraye that they all strove to save themselves by flight farther into the
harbor. But the wind veering a little, they [could] … not carry it about a sand which lay in their way,
soe they were all in a huddle forced into a hole which the sand made in Vlie … where they forsook
their ships and saved themselves in their boats, and our men in their boats came and fired them all at
leasure, except two privateers and one ship bound to Guinney of 24 guns and about 5 or 6 other
merchantmen which having escaped that hole and standing to their … [?] [service] ] saved themselves
[?] [without] strength they dare not attempt our men.
Letters from Holland confes’d 150 ships burned, the value very great, but not yet computed amongst
them, the news being newly arrived at Amsterdam. Our people say 160 ships at least burned. It is
confes[s]ed 27 of them were bound for Russia, very rich and many others were for Guinney and the
Str[a]ights, all laden either out or home. This was the work of our day.
The next day they landed on the Island Schelling where they burned a very faire towne. They say at
least 1000 houses, some say 2000, and all, they say, done without the loss of soe much as a boat. The
Dragon only threw over about 8 of her guns and some victualy to lighten her being on ground, and in
the whole action not [more then] about 10 or 12 men are ther[e] killed or wounded.
… sir Robert returned to the fleet without attempting the Vlye, since 2 dayes work had given the
enemy soe great an allarme, and many of their smacken were seen coming … from Amsterdam,
probably filled with soldiers to repulse our men. What distraction this may cause amongst them, we
know not, but hope [it] will arrest the coming in of their fleet, which it is said will be very … [certainly
of the effect to] amass the people with hopes of successe from it and divert them from any other
attempts in which London is soe [with] sagacity as already to resist a mutiny…”

Bijlage 23: Oorlogspropaganda of begrijpelijke woede? De “Hollantse Mercuur”

Blyde waren dese fiel[t]en dien uchtend na der Schellingh te loopen, de Almachtige alsoo ’t Vlie
preserverende [Vlieland behoudende]: daer se met elf compagnien landen, vindende voorwaer geen
of weynig tegenstant, mits dese lieden meest doopsgesinde en die voor de enghelsen in haer
bedruckten noot wel eer de allergrootste ende trouste elmoessen [aalmoezen] hadden gedaen,
hoewel maer slechte [eenvoudige] vissers zynde, nu so onchristelyck van de gepreste beschermers des
geloofs982 wierden aengetast: (maer Godt wil niet zyn bespot, let op ’t geene daer na volcht).
K[apitein] Holmes mette zyne aen de Brandaris landende, beval dat vleck [gehucht] aen brandt te
steken. Zyn eygen volck seyden dat sulcx een schelmstuck soude wesen, hy wildet hebben en dat
notabel [opvallend] is, [dat] desen Holmes … soo vervaert [bang was] voor zyn eygen lyf [leven] dat hy
voor de wal bleef in een kits, niet dorvende onder een vissersdorp aen lant treden. [Hij ge]laste
dadelyck sonder aensien wie in de huysen was, alles te verbranden en boven wint beginnende door 5.
comp[agnieën] brandstichters was in een half uyr het dorp aen ’t west-eynde by de Brandaris in den
brandt, soo dat behalven de gereformeerde kerck die half af brande, noch wel 350 huysen in d’asse
raeckten, daer onder twee vermaen of predick-plaetsen en over de 180. huysen der mennisten en
doopsgesinde.
Geen of weynigh huysraet hebben die weereloose arme lie[de]n hier konnen bergen. Moeder en vader
de kindertjes by der hant en de armen nemende983 … [zoals de vlucht van] Aeneas en haer naeste
bloedt-vrienden uyt hare woonstadt en brandende vaderlant verraderlyck aengesteken, barbaris
volvoert en noch goodelooser over dese onnoosele wreetheyt bepocht …
[Maar in] Londen daer men over dit branden victoryden [triomfeerde, daar] noemde [men] dit een
wyze en prudente, memorable actie, daer Godt haer tijdelycke besluyt in hadde ghezegent [waarmee
God zijn goedkeuring gaf aan het besluit tot deze actie.] [Men zei] dat Hollant hier by soude leeren
waer door dit quam, vermits sy Engelsen maer met twaalf man verlies, dit soo heerlyck werck door
Godes wonderbaer bestier, in wederwraeck met glorye em reputatie hadden volbracht, want hare
zee-, nu landt-rovers, hadden de onvermogende en oude lieden in de brandende huysen op der
Schellingh die niet lopen en konden, verschoont.
En men looch daerby, datte slegste [eenvoudigste] van hare maets hier behalvens de gespolieerde
[geroofde] meubelen oock de sacken vol goude ducaten kregen. ’t Was waer dat hun van sommige
officiers ’t plonderen verboden was, maer toen Holmes, den brandstichter, sach [dat] de arme
Schellingers vluchten en hy d’eerste huysen boven wint had gelast aen te steken, liet hy zyn boot den
roof voor hem alleen dragen, die de vlam en ’t gety hem toeliet. Want hy was geduerich verlegen
dattet water hem ontloopen of de Vriesen met soldaten hem overvallen souden gehad hebben.
Maer ’t geluckte hem datte [doordat de] voorslag [suggestie] die eenige patriotten te Harlingen tot
sulckx [te weten Terschelling te hulp te schieten] deden echter door sommige flauhertige geen
voortgang nam, oock datte [omdat de] Schellinghers met wyff en kinderen tot de keel toe door slyck
en water het eylant verlieten ende hem alles ten besten [prijs] gaven [opgaven].
Geern hadde dezen Holmes noch twee andere zeedorpen op dit eylandt in brandt gesteken, maer
sach dat hy 24 uren daer soude moeten blyven hebben, midts de groote enghte der diepten en het
sterck vloeyen en ebben daer omtrent ende niet dan [na] al zyn volck weer ingescheept hebbende
quam [Holmes] op den 20. augusti door ordre van Prins Robbert [Rupert] en Monck savonts met een
jacht daer ten ancker hebbende ghelegen, en een deel gerooft lynwaet [linnen], schippersmutsen etc.
‘Leaving behinde him the marcks of a singular conduct, and most vigorous execution’984 volgens de
woorden in ‘t raport tot Withal [Whitehall, het regeringscentrum] gedaen. s Avondts [kwam men]
weer in d’Engelse Vloot wyl men alreede verspiet had date Vlielanders haer hadden beginnen tegen
het oosten van ’t Dorp na den Horn te bebolbercken [een bolwerk maken] en twee bataeryen

[batterijen]en een trenchee [loopgraaf, hier in feite: borstwering] hadden gemaeckt, oock na
Enckhuysen om geschut hadden ghesonden.”985
Bijlage 24: Een anonieme Engelse ooggetuige over de landing op Terschelling
Ollard, Man of war, 155-157): “About 5 in the morning order was given to the ketches and hoys
[kitsen en lichters/pramen] to weigh [anchor] and to stand nearer the shore with directions for the
men to be in readiness and the longboats to be fitted to receive them. And at 7 of the clock the
several ketches and hoys were under sail with the longboats manned, ready to receive command
for landing. About 8 directions were given to the several captains and officers to take care to land
their men.
Sir Robert Holmes approaching the shore in the Fanfan and Sir William Jennings being commanded
with a shallop [sloep] to go before to observe the fittest place to secure landing and to discover
whether there were any enemy in ambush, as we were thus making close to the land one horseman
appeared on shore, at whom the Fanjan fired one of her guns, the which so startled the horse that
down came the rider (this the strict observer affirms he did see), but as we were within a stone's
cast of the shore there was a shot made at us by a person that lay under the bank, at which we
gave a great shout and the man in a great fear ran away, whereupon each boat strove to get the
soonest ashore and within less than half an hour all the men were landed and drawn up ready to
march.
Thus safely landing in a fair sandy creek we marched towards the town in very good order,
expecting every instant some kind of resistance, the place through which we marched being a
sandy place full of banks and hillocks [heuveltjes] beside which men might have been securely
placed and done us no little hurt, to prevent which as near as could be several persons were ordered
to march a good distance from the body to discover anything of lying in wait.
As we marched towards the town the persons that were appointed as scouts found a Dutch flag set
on a kind of sheep-fold [schapenboet] which stood on the north side of the place where we marched
and from thence the word was given to be used in fight if any happened. The seamen had taken the
Dutch colours.
When we came within sight of the town the body was divided in order to the secure entering that
place, Sir Robert Holmes drawing on the south part of the town with 3 or 4 companies, Sir Philip
Howard with the persons under his command, marching directly to the east part of the town,
having received commands to fire it. When we were entering the town there came out an old
man about 80 years of age who craved for mercy, but being asked where the people of the town
were, he answered they were dead of the sickness and run away. We marched through the town,
the houses being all shut and the windows closed up, no inhabitants appearing, having the day
before and that morning got thence. When the town was entered and no appearance of any
resistance, the soldiers fell to plunder; but the town being fired to the windward they had not above
an hour's space for it; the wind being pretty high increased the flames exceedingly.
This town is situated in a very sandy place where nothing grows naturally but rushes, yet they had
gardens where by their art and industry they made vines to bear; there were also some apple trees.
The houses generally but of one story high but well contrived and very clean and sweetly kept and
boarded before the doors. It had a new and pretty fair Town House and as nearly as I can imagine it
consisted of about 800 or 1000 houses and one church. Springs they had not any as I could see; so
that what water they have is from above, which when it falls they receive in vessels and preserve it
in leaden cisterns placed in vaults under ground, which I tasted of and found sweet, though not
altogether so fresh and good as the spring water.
Sir Robert Holmes all this while had not himself been in the town, but with 200 men or thereabouts
kept his guard less than half a quarter of a mile southward of it. And when he perceived that the
fire had mastered the town, very loath to do, so that he was forced to fire into the town to compel
the men to return. We marched back to the water side as well as we could, missing many of our

number, who were gone before to the sea side with burthens and were ready to go back again for
more; but were disappointed of their purpose, the fire having left little or nothing behind.
When we came to the water side the long-boats were there ready to receive us and in less than an
hour's time were all aboard and under sail bearing for the fleet which was about 8 leagues to the
westward of us. Only a ketch was left behind with directions to take care to get aboard any
stragglers of ours which peradventure by debauchery and carelessness might stay behind. The ketch
remaining there till the latter end of flood tide and then weighing discovered 2 persons with
burthens making towards the water side, to meet whom the boat was sent ashore; but ere they
could get ashore these 2 were pursued by 6 others, who falling upon them killed the one of them
and carried the other with them miserably wounded; but when these 6 saw the boat so near they
fled away. The boat's crew not daring to adventure out of sight of their boat for fear of a surprise
came back again to the ketch and made sail away for the fleet.

Bijlage 25: Meer maatregelen na de ramp: vier stukken van 23 en 24 augustus 1666 [Archief
Staten-Generaal, liassen admiraliteit, 5592; idem, Archief Staten van Holland en West-Friesland,
1556]
A

Een brief van 23 augustus 1666, van de Staten-Generaal aan de Amsterdamse Admiraliteit:
“Wy syn van advis dat mits de voorgevallen ongelegentheyt in ’t Vlye vele matroosen van hare
voorgenomen reysen ontset wesende, deselve wel licht bekomen souden konnen werden in dienst van
den lande, ende dewylle de vloot van den staet daermede gesterckt ende des landts dienst betracht
soude worden, soo meynen wy mede, dat gene middelen versuymt ofte naergelaeten behooren te
worden ende specialyck met roeren van den trommel sonder intermissie ende anders, om het
voorseyde volck in dienst aen te nemen. Versouckende oversulcx gansch vrund[elyck] ende ernstelyck
dat Uwe Edele Mogenden daerop believen te stellen ende te doen houden de gerequireerde ordres.”
B
Een brief van 23 augustus, van de Staten van Holland aan de heer Van Thilt en de andere
Gecommitteerden van Westfriesland en het Noorderkwartier:
”Ontrent de saecken dewelcke in Westvrieslandt ende den Noorderquartier souden connen en
behooren ter handen genomen ende int werck gestelt te werden tot tegenstant van den viandt ende
protectie van denselve quartiere, werd by ons in achtinge genomen het maecken van een ofte meer
batterijen op ofte ontrent het nieuwe gemaeckte hooft voor ’t Noorduyn aen den Helder omme
daermede het Landts Dyep van Texel te konnen beschooten werden. Maer dewylle by den geene die
aldaer in loco van die gelegentheyt best saecke [kan] … geoordeelt worden, soo vinden wy goet, dat
wel daerop reflectie maecken ende soodanigen ordre te stellen sullen als wel voor des landes meest
es dienstich sullen vinden te behooren. Ende naerdyen wy uyt het schryven met misnoegen vernemen
de absentie van onse Gecomitteerde Raden in dese pressante ende noodlydende coniuncture van tyt
ende saecken, soo vinden wy goet dat wel onse Gecomitteerde Raden aldaer van onsent wege
aenseggen ende ordonneren sullen dat syluyden niet sullen hebben te scheyden en maer gestadich
haer byeen te houden omme op alle voorvallen te stellen ende helpen stellen de gerequireerde
ordres.”
C
Een stuk van de Amsterdamse Admiraliteit, 24 augustus 1666:

“De gecommiteerde Raeden ter Admiraliteyt … binnen Amsterdam laste ende ordonneren by desen
den schipper Haeyttje Benckes [of: Benekes] sigh te begeven van hier nae ’t Vlie met een vaertuygh
ende aldaer gecomen synde te informeren wegens de goederen die geberght syn van ’s landts
oorlogh schepen daerop gecommandeert hebben de capiteynen Jan Adelaer ende Hendrick van Toll
op den 19e deser door de Engelsche verbrand, alle de geberchde goederen onder syne bewaringe te
nemen, mitsgaders de wracken indien mogelyck is te salveren ende pertinenten inventaris herwaerts
te brengen. Versoeckende tot dien eynde alle officieren ende magistraten die desen sal werden
verthoont den voornoemde schipper Haeytt Benckes alle hulpe ende assistentie int uytvoeren van
desen synen last te willen bewysen.”
D
Stuk van 24 augustus 1666, de Staten van Holland aan Steenbergen en de advocaat fiscaal,
gedeputeerden van de Amsterdamse Admiraliteit te Texel:
“De geinteresseerde by de coopvaerdye schepen gedestineert geweest synde naer Moscovien ende
door de Engelsche op den 19 deser int Vlie verbrant, hebben ons te kennen gegeven van dat
versengde goederen noch in de wracken van de schepen syn leggende, versoeckende dat wy haer de
stercke handt wilden bieden om deselve te connen bergen, ende andere persoonen te beletten die
haer ondervinden deselve te vissen ende vervoeren, weshalven wy goet gevonden hebben, de
geïnteresseerde ofte hun lasthebbers … te addresseren met versoeck dat U lieden eeb vaertuygh met
gewapent volk naer ’t Vlie believen te zenden, ten eynde sy jaer goederen … gebercht connen werden
ende sonder verhindering mogen vissen, ende beletten die geene dewelcke geen recht daertoe en
hebben ende sulcx trachten te onderwinden.
Wyders hebben wy den schipper Haeytte Benekes gelast ende versien met een acte die van desen
avond met een kaegh geassisteeert met ses a acht slpoupen mede vertreckt om de wracken van de
schepen vande capiteynen Adelaer ende Toll te sal[v]eren ist doenlyck mitsgaders het canon ende
andere scheepsbehoeften ende alle die pertinenten inventaris …”.
Bijlage 26: Maatregelen na de ramp: beraadslagingen over acties voor de West-Terschellingse
wederopbouw. Delen van het West-Terschellinger kerkregister, 24/8-29/11 1666986
[24 augustus] „Anno 1666 den 24 Augusti heeft de predikant binnen Harlingen in Sipkes galioot met
eenige van de oude en nieuwe kerckeraatspersonen, die men doen daar krijgen konde, bijeen
geweest, t.w. Cornelys Lambertsz., Stoffel Claasz., Sipke Joukes, Tijs Cornelysz., Jan Pieters, Pieter
Jansz. en Hermen Jansz.
Met dewelcke, nadat se malkandren in de Heere tegen haar overgekomen droefheyt hadden
vertroost en versterkt, bestemt en versproken is, ten eynde opdat het verbrande dorp weer opquame:
Ten eersten, dat de predikant de gemeente in desen niet sou verlaten, maar sodra alsser eenige
gelegentheyt voor hem was om te woonen, weer komen en de gemeynte met troost, raad en daadt
bijwoonen soo lange als het de Heere God gelieven sou, sullende de kerckraat onder-tusschen alles
doen wat sij konnen om de predikant sijn tractement en een goede woninge te verschaffen. Ten
tweeden, dat elck sijn best sou doen om 't verbrande dorp tot voordeel van de Kercke Jesu Christi te
herstellen”.
[13 september] [besloten werd] “de Heeren Staten van Hollandt te versoecken, dat Haar Edel Groot
Mogenden voortaan de predikant van sijne volle tractament en woninge geliefden te versien, 't
welck in het request van de E. Magistraat alhier aan deselve Heeren Staten sal vervangen worden,
hebbende de predikant aangenomen, hem bij provisie in de nieuw gekochte rechtkamer van dese
winter te behelpen, nadat die wat sal versien en gerepareert sijn.

[Verder] … heeft de predikant voorgestelt sijne bekommernis rakende het onderhoudt en ophelpen
der armen en door de brant onmogende luyden, waartoe dienstig was, dat gelijckter te Harlingen
een openbare collecte op 't versoek van eenige Schellingers door de E. Magistraat aldaar bij de
huysen om voor onse armen in 't gemeyn, so kerck, menist al bree armen, gedaan was, ook
voorder voor onse kerckarmen diende gesorght te worden door 't versoecken van een openbare
collecte in alle gereformeerde [Hervormde] kercken, immers in Hollandt, of andre subsidien, ende
datter noodsaaklijk eenige huysjes dienden gemaakt te worden, 't welck van allen soo mede is
verstaan ende de predikant daartoe versocht sulx te willen beginnen en tot dien eynde van de E.
Classe [classis] voorschrijven versoecken en meteenen te onderstaan bij D. van Breen te Hoorn, hoe het
de Rijpers in hare brant gemaakt hadden met hare armen". [in De Rijp had twaalf jaar eerder een
grote brand gewoed en men wilde profiteren van de bij de hulpactie aldaar opgedane ervaring.] …
Aangaande het opbouwen van de kerckkamer, is sulx door gebrek van penningen uutgestelt".
[6 oktober 1666] „heeft de predikant verhaalt, hoe dat hij nevens eenige uut de E. Magistraat soo
om Oost als West alhier had geweest in den Haagh bij de Heeren Staten om het voorschreven request
over te leveren, waarop de voorschreven Heeren Staten versocht hebben het advijs van de Edel
Mogende Gecommitteerde Raden te Hoorn, die ook belooft hebben gunstelijk te advyseren en hetselve
request weer te bestellen aan de Heeren Staten sonder datter ijmant of uut de Magistraat of
kerckraat daarom weer te Hoorn behoefde te komen …
[Ds. Grevensteyn vertelde verder dat hij ook] een bijsondre reys na Hoorn gedaan had om D. van
Breen te spreken, die verhaalt had, hoe datter in de Rijp in 't eerste na de brant tusschen de
Magistraat en kerckraat verschil had geweest, willende de Magistraat een collecte versoecken tot
herbouwinge van eenige algemeyne en andere huysen, maar hadden daar niet mede door konnen
komen, waarover dat se eyndelijk de sake stelden in handen van de kerckraat, die door de predikant
met een ouderling nevens voorschrijven van de E. Magistraat in de steden en dorpen omtrokken om
een collecte of andre subsidies te mogen hebben, alleenlijk voor de arme en onmogende, en datter
mede een loterij was verkregen, en dat de menisten apart en de kerk elck apart waren geweest int
versoecken voor haar armen …
Ende alsoo de predikant, doordien de provisionele woninge noch niet ledig en voor hem bequaam
gemaakt was en sijn huysvrou te Campen bij haar moeder noch geheel oylijk [ziek] was, wederom
vertrekken most, heeft wederom aangehouden om de opbouwinge van de armekamer en eenige
kleyne loosjes voor de armen, en versocht dat de E. broedren die hier bleven 'tselve wilden besorgen en
doch voorts goede opsicht houden op de armen en dat se daartoe het gelt van Harlingen, als daartoe
gegeven, souden inployeren [gebruiken] soo te Amsterdam als te Hoorn de weg gebaant had bij
eenige van de predikanten, die geoordeelt hadden dat het goed was, dat die van Enchuysen
voorgingen, bij welckers E. Magistraat de predikant wel had geloopen en aangehouden nevens enige
gecommitteerden uut de kerckraat van Enchuysen, t.w. D. Ursinus en de ouderling Brouwer, en
hadden die E. Magistraat aangenomen ons versoek om een openbare collecte in hare kercken te
hebben gunstigh in de E. Vroetschap met den eersten te brengen … Ende alsoo het dienstigh sal sijn
om bij andre steden voort te gaan, dat de gecommitteerden uut dese kerckraat ook hebben
voorschrijven van de E. Magistraat alhier, sullen deselve daartoe met den eersten versocht worden,
ook selfs vandage.”
[3 november] “En alsoo de arm-voegden met den eersten af willen na Amsterdam en elders om een
collecte voor de bree armen te versoecken, en voor ons kerckarmen de weg daar is gebaant is
bestemt dat de predikant, soo enigszins de dispositie van zijn huysvrou sijn vertrek kan toelaten, met
Stoffel Claasen met den allereersten na Amsterdam en elders sullen gaan voor onse armen. En sullen
die t'huys blijven besorgen datter turf voor de armen tegen de winter opgeslagen worde en dat de
steen van de kerckkamer gebickt worde".
[4 november] “[de magistraat beloofde] goede voorschrijvinge in 't versoeck van een collecte voor
de armen te geven, eene aan de kerckraat en ook een aan de armvoegden alhier".

[16 november] “[werd meegedeeld] dat Jan Reyndersz. en Albert Sijbrantsz., sijnde geweest
loodsluyden op 't Oostindisch schip Veneburgh, bekent gemaakt hebben, hoe dat de predikant en
schipper op 't voorschreven schip aan onse kerckarmen in de laaste storm voor de wal sijnde hadden
belooft elck hondert daalders, gelijk ook meest alle de maats van 't schip elck een maant gagie of wat,
waartoe de predikant voorschreven, D. N. Baldaeus, ten besten van onse armen groote vlijt en
neerstigheyt had aangewent … [De kerkeraad besloot informaties in te winnen] te Amsterdam op 't
Oostindisch huys [het hoofdkantoor van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en bij de
predikant en schipper apart] om hetselve op te halen en in te vorderen [afgesproken werd] dat de
predikant en Stoffel Claasen daarna, so haast sij te Amsterdam komen, vernemen sullen".

[29 november 1666] “Na aanroepinge van Godes H. Name hebben de predikant en Stoffel Claasz.
rapport gedaan van haar 16-daagsche reyse, waarvan art. 3 van den 3 Novembris, hoe se te
Amsterdam, Hoorn, Enchuysen, Medenblick en eenige plaatszen in Waterlandt, soo bij de E.
Magistraten als Classes sijn gevaaren. En heeft de predikant onder andren verhaalt, hoe dat sijn E.
alleen op 't bekentmaken van de kerck van Enchuysen na veel aanhouden, loopen en solliciteeren bij
de Edel Mogende Gecommitteerde Raden te Hoorn voor ons kerckarmen (waarin mijnheer Vis,
Gecommitteerde Raadt van Enchuysen, bar goeds dede en behulpsaam was) tot sekere boeten van
seker boer te Luttebroek, vervallen in handen van haar Edel Mogenden, had verkregen twee derde
deelen der voorschreven boete, makende voor ons armen de summa van 666-13-0. Ende dat de E.
Classes soo van Amsterdam als Hoorn ons versoek hadden gunstlijk te bevorderen aangenomen,
gelijk ook de E. Magistraat van Hoorn en Enchuysen gedaan hebben, beloofde sulx soo in hare
Vroetschappen voor te dragen. Doch hadden de E. Magistraat van Amsterdam ons na den Haagh aan
de Heeren Staten van Hollandt gewesen, gelijk mede de E. Magistraat van Medenblick deden,
seggende dat wij vandaar eerst dienden concent [toestemming] te halen, en dat sij het dan niet
souden overstuyer houden, t.w. die van Medenblick.
… Aangaande het beloofde gelt voor onse armen van de maats op 't Oost-indisch schip Veeneburg, in
de laaste storm hier voor de wal geweest, daar Jan Reynders en Albert Sijbrants lootsen op waren,
hebben de predikant en Stoffel Claasz. daarover te Amsterdam op 't Oostindisch huys geweest, gelijk
ook bij eenige Heeren in 't bijsonder, en hebben ten antwoort gekregen, dat de Heeren
Bewinthebberen die beloofde penningen van de maats voor ons armen souden inhouden, maar
alsoo alle maats haar gelt bij voorschreven Heeren Bewinthebberen noch niet hadden gehaalt, soo
dienden wij eens over 3 of 4 weken weer te komen, hoopten dat wij alsdan ten vollen aan die beloofde
penningen souden kunnen komen.
… Rakende de predikant D. Baldaeus en de schipper Ariaan Bastiaans, mede met het voorschreven
Oostindisch schip op die reys uut Indien overgekomen, hebben ons predikant en Stoffel Claasz. deselve
personen te Amsterdam opgesocht en na eenig loopen ook gevonden, en heuselijk om haar beloofde
penningen in haar noodt voor onse kerckarmen Gode belooft aangesproken en heeft de voorschreven
schipper 's andren daags aan onse predikant daartoe getelt en gegeven 48 ducatonnen, makende
151-4-0, gelijk D. Baldaeus voorts terstont dede, gevende net hondert-vijftig gulden, welck beyde door
onsen predikant vanwegens onse diaconij seer hooglijk sijn bedanckt, met toewenschenge van Godes
genaderijcken segen".
Bijlage 27: Deel van “Memorieboek wegen van der Schelling. Memoriael wegen den ontfang en
den uytgave van de collectenvoor de doopsgesinden op der Schelling gedaen, 1667, ende Restitutie
van de Overgeschoten Penningen, in December Anno 1704 aen de respective gemeentens
gedaen”987
“Waerde vrienden en geliefde broederen.

Den droevige toestant waer in de ledematen onser gemeenten sich tegenwoordich bevinden, en de
hoogdringende noot die onder de selve, veele onwinbare personen, weduwen en ouderlose weesen
omringt heeft, nootsaacken ons, hoewel (hoewel ongaerne) en tot onsen herten leetwese, by desen
tot ul[ieden] te keeren, ende onse sware ongelegentheyt ul[ieden] voor te stellen.
Ul[ieden] Is niet onbekent, hoe groote onheylen en swarigheden den tegenwoordigen oorloch met de
Engelsche aen alle veroorsaackt die gewoon syn om by de zee haer te geneeren. Waar door wy soo
belet in de ordinaris zeevaert en neeringloosheyt, als door t nemen van verscheyden scheepen en
verlies van goederen, beneffens andere ingesetene deser landen ook onse portie hebben gedragen,
behalven dat het de rechtveerdigen Godt, volgens onse welverdiende sonden belieft heeft, ons op den
6 december des verleden jaers 1665 int bysonder te besoecken, met het inbreken van dycken ende
dammen en verlies van 42 mannen op een tyt of reys, die om te visschen uytgevaren synde, te gelyck
met hunne galioten door de veele stortinge der verbolgen seebaren syn te gronde gegaen en
verdroncken.
Wy vonden ons doemaels al in geene kleyne ongelegentheyt,gemerckt hier door op een tyt wel
ontrent 126 weduwen, als weesen syn gemaeckt, ten dele onder de doopsgesinde sorterende de
welcke ontbloot van hare brootwinners mannen en vaders, medogende menschen om te sien, tgeen
die gewent waren hun eygen broot te eeten, geen geringe droefheyt en verlegenheyt veroorsaeckte.
Maer boven al, heeft ons ons buyten postuer gebracht, de sware slach die ons jongst, op den 20
augusty 1666 soo boven maten swaer heeft getroffen, niet alleen voor so veel wy ons deel ook gehadt
hebben, int verlies door het verbranden der schepen op de Vliestroom, int gesicht van ons eylant
leggende, maer ook insonderheyt door het onverwacht landen der Engelschen, en dien yselyke en
grouwelyken brant, die sy op ons eylant hebben gesticht, waer door van huysen die van onse
geloofsgenoten bewoont werden, alleen maer 20 syn blyven staan, onder de verbrande wooningen
mede getelt synde twee vergaderplaetsen daer wy gewoon waren onse godsdienst in te doen, synde
door den schielyken overval der Engelschen, en verbaasde vluchten der menschen, om haer lyf en
leeven te salveeren meest alle den huysraet linnen ende wollen etc in de loop gebleven tsy dat het
door den roof is wech genomen, of door de vlammen en hitte des viers is verteert en verslonden, in
voegen dat weynich van de mede burgers iets van importantie daer af hebben gebracht, maer meest
alle tegelyck alles achter gelaten, so als sy gingen en stonden. Veele met haer half naeckte onnosele
kinderkens en veele gekerm en weeklagen, sommige tot haer middel, sommige tot haer keel toe door
slyck en water, ter nouwer noot syn ontvlucht. Nu staet de strange winter voor handen. Onse huysen
leggen tot puynhopen, en veele onder ons vinden sich van alles ontbloot, die anders gewent waren
haer selve te generen, en nae gelegentheyt ook wel iets voor de nootdruftge over hadden.
De aprensie van winninge om weder op de been te raecken is niet alleen weynich, maer by naer
geheel niet door continuatie van dien droevigen toestant en swaren oorloch die de zeevaert soo seer
becommert gelyck genoechsaem bekent is.
In somma de jammer en droevige toestant waer in wy ons tegenwoordich bevinden, is so droevig, dat
wy ontbloot van onse huysen en goederen, en overladen met veele arme weduwen en weesen, die
doorgaens in de zeeplaetsen in grooten getal gevonden worden als in andere plaetsen, t eenemael
onmachtig syn om ons self te redden, ten sy dat ons van andere medelydende menschen de hant der
liefden in desen hoogen noot werde geboden.
Waerom wy ons by desen als gesecht is in aller ootmoedigheyt tot ul[ieden] keeren, hertgrondelyk
versoeckende, dat het ul[ieden] gelieve dese onse ellende en noot aen te sien, ende een yegelyck nae
syn vermogen, met uwe troostelyke gaven ons te hulpe te comen.
Gy weet hoe groote toesegginge en beloften die hebben, die sich de noden der behoeftigen en
bedruckten laten ter herten gaen, ende haer ooren openen voor het gekryt der armen. Seyt niet Davit
in den psalm 41-2:3:4 ‘Welgelucksalich is hij die sich verstandelyk draecht tegen de ellendigen, de
Heer sal hem bevryden ten dage des quaets, de Heer sal hem bewaren, en sal hem by t leven
behouden, Hy sal op aerden gelucksalich gemaeckt worden, en geeft hem ook niet over in syn

vyanden begeerte. De Heer sal hem ondersteunen op syn sieck bedde, in syn kranckheyt verandert
gy syn gantsche leger.’ En in den 112 v[l]g. [psalm] spreekt hy van de barmhertige. Hy stroyt uyt, hy
geeft de nootdruftigen, syn gerechtigheyt bestaet in eeuwicheyt. Spreekt niet onsen Zaligmaecker self
die salich uyt die barmhertich syn, met onfeylbarige toesegginge dat haer barmherticheyt sal
geschieden, Matheus cap. 5; rekent hy niet dat meer is, dat al het gene aen een van syne minste
broeders gedaen is, dat sulcks aen hem gedaen is, Matheus 25-40.
Wat sullen [wij] meer seggen, of ul[ieden] indachtig maken tgeen ul[ieden] soo wel en veellicht beter
bekent is als ons. Om kort te gaen soo soude ons vriendelyk versoek syn, onder corecktie van een
bequamer middel, dat een iegelyck van ul[ieden] elck onder syne onderhorige gemeynten, sodanige
ordre gelieve te stellen en beramen, dat de penningen die van de ledematen wierden gecontribueert,
in handen van ul[ieden] wierden gestelt, en dat ses persoonen onder de doopsgesinde dienaren, 4 tot
Amsterdam en twee tot Harlingen, worden mogen genomineert, ende versocht, in welckers handen
de gecolecteerde penningen souden berusten, ende onder welckers derectie, die van ons ten besten
oorbaer souden werden aengeleyt,
ende dat in deser voegen dat voor eerst de grootste noot der nootdruftige ledematen by dit winter
seysoen daer uyt wat soude gestopt worden, ende gevolgelyk, de verbrande huysen souden mogen
worden herbout, met sulcken verstande, dat wel die gront die de eygenaers toekomt haer eygen
bleef, maer dat een yegelyck die noch van eenich vermogen was, soo veel haer soude verwonen, als
dan nae discretie soude billick bevonden worden, ter tyt toe dat yder door t aflossen der penningen,
die volgens behoorlyke taxatie de opbouwing van syn huys soude mogen gekost hebben, syn huys
soude hebben vrij gemaeckt, om het welcke gevoegelyck uyt te vinden, van de ses derecteuren boven
gemelt, eenige van de opsienderen onser gemeente souden mogen werden geauthoriseert,
in der voegen achten wy, dat de onvermogende, die niet garen alles te vergeefs souden willen
hebben, eerlyck souden connen geholpen werden. Ende souden de penningen die door sodanige
aflossinge, offe anders van die huysen inquamen, niet mogen verstroyt worden, maer blyven tot
onderhout vande nootdruftige armen weduwen en wesen der doopsgesinde gemeenten int gemeen,
tsy op ons eylant of andere nabuertge zee plaetsen, die self in florisante tyden, door de veelvoudige
rampen der zee en ontydich verlies van mannen en brootwinners, niet machtig te syn buyten
onderstant haer selven te bedropen,
aldus dachten wy, dat wy ende andere nootdruftige te gelyk door uwe mildadigheyt, onder gods
segen souden konen worden geholpen en geret, waer aen wy vertrouwen dat de barmhertigen godt
een goet gevallen soude nemen en veel benoude en becommerde herten door soude worden vertroost
ende geholpen, de goede godt alles trootst, die alle syden getoont heeft, dat hy lust heeft aen
barmhertigheyt meer als aen offerande, die self een kroes kout water in den naem eens discipels
gegeven niet en wil onbeloont laten, die bewege en stiere Uwe herten tot mildadigheyt en
barmhertigeyt, opdat wy gesamentlyck barmhertigheyt mogen genieten in dien dage als wy alle
troost en hulpe sullen van node hebben, twelck wy onderschreven opsienders en dienaren der
doopsgesinde gemeente op der schelling ul. Als ons selven van herten toewenschen. Aldus gedaen ten
dage onser verstroyinge
in Amsterdam den 17 November 1666: Jan Jansen, Jacob Ariaensz., Jan Ritses, Albert Feykes, Sybe
Gerrytses, Gossen Poppes, Reyn Poppes, Reyn Rinckes, Jan Jellis, Yelke Berens.
Die gemeenten op der Schelling waren twee, die men noemt Jan Jacobs volck, en de Vlamingen.
Hierna is gevolcht dat de doopsgesinden op verscheyden plaetsen collecten hebben gedaen en
penningen versamelt en volgens versoeck directeuren geordineert tot Amsterdam. Wegen de
Vlamingen Jeye Jeyess, item Ariaen Elbertse Korver, wegen de Waterlanders Denys vand er Scheur,
wegen de Vriesen Pieter Janss Abbekerck, en daernaer tot Harlingen wegens de Waterlanders Laes
Pietersen, wegens de Vlamingen Jan Foppes.”

Bijlage 28: Van de Staten van Holland: “Octroij voor die Regeeringe op het West eijnde vander
Schellingh daar by deselve tot soulagement van haar affgebrande Dorp door de Engelsche, vergunt
wert verscheijde vrydommen. Item subsidie”988
De Staaten etc. doen te weten alsoo ons verthoont is, bij die vande regeringe op het westijnde vander
Schellingh hoe
dat gij suppl[ianten] [verzoekers] aldaar op den xx augusty laestleeden (door dien sij Godt betert
doenmaals met geen soldaaten versien waaren geweest ende alsoo tegens den grooten aanval geen
genoeghsaamen tegenstandt hadden cannen doen, gelijck sij opden 19 dito gedaan hadden) van de
Engelschen maghtigh over de duijsent man, onder faveur van haar canon gelandt, met geweldt
waaren overvallen, geplondert, ende geheel verbrandt, waar onder oock was het predicants huijs,
ende niets overgebleven als de kerck ende weijnigh huijsen die geblust waaren, waar door het volck
die door haar huijsen meest al haar goedt, ende eenige haar bloedt verlooren hadden, meest naackt,
ende beroofft waaren leggende, sijnde de meeste hoop genoodtsaackt in andere plaatsen te
vertrecken ende vertreckende waaren, ende alsoo het dienstigh soude sijn,
dat het verbrande dorp betimmert moghte werden want anders sonder dat geheel bedorven, ende te
niet ende onmogent wesen, eenige lasten voortaan te draagen, gelyck dan oock mede, ende sulx niet
weijnigh tot naadeel van het gemeene landt haest op niet soude sijn t lootsen ende de schoonste
visscherije daar altijt gepleeght alsoo veele in sulcken geval naa Amelandt ende Vrieslandt
seeckerlijck souden gaan, ende al rede waaren gaande, ende de ingesetenen tegenwoordigh soo door
inbreecken van dijcken, oock groot verlies van t volck ende scheepen inde winter verleden geschiet,
als sonderlingh nu door desen overschrickelijcken ende moordaadigen overval ende verbranden door
de Engelschen, geheel en al verarmt, ende onmogent geworden, t selve dorp sonder hulp weder op te
bouwen, soo keerde sij suppl[ianten] haar tot ons oodtmoodelijck biddende, dat het ons gelieffde,
haar suppl[ianten] gunstelijck toe te staan, ende te verleenen,
Ten eersten vrijheijt voor eenige jaaren van alle verpondingen, ende slans excijnsen, exempt de
tappers ende uijtslijters bieren, wijnen ende gedisteleerde waateren,
Ten tweeden dat het ons mede gelieffde het predicants huijs te doen weder optimmeren, ende den
selven predicant, gelijck die van Vlielant sijn jaarlijx tractement te betaalen opdat alsoo de
uijtgetrocke borgers weder ingelockt moghte werden ende den tegenwoordigen in haar overswaare
droeffheijt niet oock met eenen met de Hemelsche Spijse moghten beroofft werden gelijck geschieden
soude hij aldien wij hier de behulpsaame handt niet quaeme te bieden, aangesien t den suppl[ianten]
sulx te doen gans ende gaar onmogelijnk was.
Soo is t, dat wij de saacke, ende versoecke voorschreven over gemerckt hebbende, ende genegen
wesende ter beede vande suppl[ianten] naar genomen berightinge ende advijs van onse
Gecommitteerde Raaden in Westvriesïandt ende Noorderquartiere uijt onse reghte wetenschap,
volcoomen maght ende authoriteijt de suppl[ianten] tot encouragement ende bevorderinge tot de
wederopbouwinge vande affgebrande huijsen over deselve ende erve van dien toegestaan ende
vergunt hebben, staan toe ende vergunnen deselve mits desen,
vrijdom ende exemptie vande verpondinge, voorden tijt van sestien aghtereen volgende jaaren,
mitsgaders vanden xl penn[ing] wegens de alienatien ende hypothecatien vande selve, als mede
vanden impost op de groove waaren daar toe te gebruicken voor den tijt van aght jaaren
consenteeren ende vergunnen de suppl[ianten] noch daarenbooven een subsidie van duijsent Caroli
guldens tot onderstant over lasten van het weder opbouwen van des predicants huijsinge, door onse
Gecommitteerde Raaden voorn[oem]t te betaalen als mede een jaar van het ordinaris stipendium
voor den predicant sonder meer, lastende allen ende een ijgelijcken dien het aangaan magh hem daar
naar te reguleren. Gedaan inden Hage opden xxij Novemb. 1666.”
Bijlage 29: Toestemming voor een loterij: “Octroy voor Burgemeesteren ende Regeerders
mitsgaders arme vooghden vanhet Westeynde vander Schellingh om tot verval van haare lasten te
mogen aanstellen eene looterije”989

“De Staaten, etc. doen te weten, alsoo ons verthoont is, bij burgemeesteren ende regeerders
mitsgaders d'arme vooghden, van het Westynde vander Schellingh onse onderdaanige dienaaren hoe
dat sij suppl[ianten] in het voorleden naajaar ons bij requeste versoght hadden verlightinge van alle
gemeene landts lasten, ende excijnsen ter oorsaacke de groote armoede ende gebreck die aldaar voor
desen oorlogh ende schrickelijcken brandt was verweckt, ende dat wij hetselffde wel ingesien met
eenige verlightinge begunstight hadden, waar voor sij suppl[ianten] ons hartelijck waaren
bedanckende ende gemerckt de voorn[noemde] verlightinge seer kleijn ende de noodt door dese
conjuncture van tijt ende het verbranden ende uijtplonderen van het gemelde Dorp al te ondragelijck
groodt was, naademaal sij suppl[ianten] met een bijsonder groot getal armen waren beswaardt ende
beslommert ende aldaar geen reght oft dorpshuijs, school, nogh schoolmeester, ende oock geen
vroedtvrouw was, ende sij nupp]. ende d’ overgeblevene borgers, door gebreck van middelen
maghteloos waaren omme haer armen to connen onderhouden ende de gemelde huijsinge weder op
te bouwen als oock de voorn. persoonen met eenigh tractement langer te versien. Soo wast dat sij
suppl[ianten] dienvolgende raadtsaam hadde gevonden haar te vernederen voor onse voeten
oodtmoedelijck ende eerbiedelijck versoeckende dat het ons gelieffde haar suppl[ianten] te
begunstigen met een subsidie ende liberale giffte off anders te verleenen Octroij en voor-schrijvinge,
omme allomme in alle steden ende dorpen van onsen lande te doen een openbaare collecte tot
onderhoudinge vande voorn. armen, opbouwinge van het reghthuijs, ende school, mitsgaders om een
tractement voor een schoolmeester ende vroedtvrouw, aldaar te houden, die de suppl[ianten] omme
redenen voors. alsnogh mosten misschen, opdat op soodaanigen maniere ende wijse de genoemde
arme gemeenten oen weijnigh verlight ende verquickt moghte werden.
Soo is t, dat wij de saacke ende versoecke voors[eyd] over gemerckt hebbende, ende genegen
wesende ter beede vande suppl[ianten] naar genomen berightinge ende advijs van onse
Gecommitteerde in Westvrieslandt ende Noorderquartiere, uijt onse reghte wetenschap volcoomen
maght ende authoriteijt, de suppl[ianten] geauthoriseert ende geoctrojeert hebben, authoriseeren
ende octrojeren deselve mits dese ten eijnde sij luijden tot verval van de voorgeroerde lasten, sullen
mogen aanstellen eene looterije vergunnende de suppl[ianten] ten selven eijnde een subsidie van
duijsent Carolij guldens, door de voorseyde onse Gecommitteerde Raaden te betaalen, ende lastende
allen ende een ijgelijcken, dien het aangaan magh hem naar desen te reguleeren. Gedaan inden Hage
opden xxvj October 1667.”

Bijlage 30: Kwitantie van vertegenwoordigers van Terschelling, d.d. 26 augustus 1666 voor ruim
1500 gulden collectegeld uit Harlingen990
“Wij onderschreven ingezetenen opt Westendt van der Schellingh, bekennen dat d’achtbare
magistraten der stadt Harlingen, aen ons hebben overgeleverd ende toege[s]teld soodanige gelden,
als volgens de resolutie van welgedaghte magistraten sampt gesworen gemeente ende committeerde
vroedschap ende daerop gevolghde publicatie, bij een generaal collecte ende ommegangh binnen
haar achtbaarheden stadt, van de mildadige burgeren aldaar, zijn verzameld ende opgekomen, tot
troost ende onderstand van de behoeftige ingesetenen van onsen plaatse ende eijlandt, in derselver
bedroeffde tegenwoordige toestandt ende armoede door overvall ende verwoestinge van
d’Engelschen veroirsaackt:
omme alle dese selve gelden door ons met overstaen, kennisse ende ordere van onsen gerechte ofte
overicheit aan de verarmde ende behoefftige schade geleden hebbende persoonen ende huisgezinnen
tot hunne redderinge ende levensmiddelen wederom uitgekeert ende verhantreikt te werden, gelijk
wij bij desen belooven, ons daarinne getrouwelijk te sullen quiten ende goede zorge te dragen, dat de
gelden allesins werden aangelecht tot het goede einde, waartoe die zijn gegeven ende verzameld,

bedragende de selve versamelde ende bij ons ontfangene gelden zuiver de summa van eenduisent
vijffhonderd zeven caroli guldens [ende ] veertien stuivers.
Waarvooren wij, niet alleen [de] welgedachte magistraaten ende vordere regenten, maar ook de
goede ende mildadige burgeren ende verdere ten hoochsten bedancken, stellende voor de getrouwe
weder op leveringe ende verhandreikinge in voegen als vooren te doen, ten onderpande alle onse
respective goederen, met submissie van allen rechteren ende gerechten in kennisse onse handen,
beneffens de verteeken[inge] [i.e. ondertekening] van d’ondergeschrevenen schreven. Actum
Harlingen den 16e [oude stijl, lees: 26] augusti 1666.
Dit is: [hier staat een teken: een omgekeerde ¥]
Cornelis Lambarts, oud burgemeester eigen gezette merk
Pijtter Jants out ouderling
Claes Gerritsz.
Hessel Cornelisz.
Claes Jouckes
Claes Sipkes.”
Bijlage 31: De oorlog gaat voort: Commissaris Hendrick Knijff op 26 augustus 1666 aan de Staten
Generaal [Archief Staten-Generaal, liassen admiraliteit, 5592]
A
“Hooge Mogende Heeren, Mijn Heeren. Door twee stuurluyden hier wonende ontfangen bericht, dat
op gisteren avont even in ’t gesichte vande Brandaris op der Schelling, met sonnenonderganck syn
genomen van 13 Engelse oirloghscheepen haerluyden schip comende van Riga geladen met plancken,
waerop d’eene in qualitie als opper ende d’andre als onderstuurman heeft gedient, ende twee
Noortvaerder waervan sy ende d’eene Noortvaerder met haer saloupen het syn ontroyt, de darde …is
in des vyants handen vervallen met volck en al; de branders vant Collegie ter admiraliteyt tot
Amsteldam ende die vanwegen de staet syn uytgerust ende geëquipeert, syn van hier geseylt tot
onder de Vlieter op eergisteren, ende syn het oorloghschip Stadt ende Lande ende de drie branders
vant Noorderquartier blyven leggen op de ordre, haer gegeven van Uw Hoog Moogende … d’Heeren
Hasselaer ende Baert, welcke dagelyck by my comen omme ordre wat in desen sullen doen, ’t geene
van Uw Hoog Moogende onderdanigen ben afwachtende U wens degeene waeromme [ik] by mijne
missive van de 19e deser geschreven hebbe, alsoo dagelyk weer geene 3 voor versreven Collegie
comen uyt te tellen ende inde boursen ende waervan U Hoog Mogenden in toecomende pertinente
rekeninge sal comen te doen; de vier gaillioots syn van desen morgen met heel vroegh getyde in zee
gelopen omme den last haer voorschreven by Haer Edele Groot Mogenden aenbevolen naer te
comen; seecker schipper van Vlielandt comende, heeft my van desen naermiddagh te kennen
gegeven, dat in twee dagen na den anderen geen Engelse schepen aldaer voor de walle en heeft
gesien … U Hoog Moogende onderdanigen dienaer H(endrick) Knijff”.
B
Vandage syn alhier binnen Texel geluckelyk ingevallen drie Noortsvaerders, namentlyck ’t schip Die
Goude Leeu, schipper Hans Jelmersz., ’t schip St. Pieter, schipper Jan Wybrandtsz., ende ’t schip de
Vrede, schipper Outgert Barentsz, alle van Hinlopen, die uyt Noorwegen in compagnie van een Sweets
schip op den 22e deser t seyl gegaen; syn den ganschen voorleden vaert naergejaegt van drie schepen
ende een Engels fregat tot op 7. vaem waters voort Vlie, die haer de wal oock soude hebben
afgesneden maer den sweetsman, synde de agterste, clampte de Engelse aen boort, brengende een
lange tyt met hem door aleer d’selve besocht hadden, soodat haer gelegentheyt werde gegeven het

Spangiaerts Gadt te crijgen … hoe het met den sweetsman afgelopen is en weten sy niet; rapporteren
meede, dat op gisteren boven t Vlie synde, hebben gesien 7 Hollantse coopvaerdye schepen aen lye
van haer die soo vandage het Vlie niet in hebben gecregen, vande Engelse syn genomen …”
Bijlage 32: Eind augustus-september 1666: Opstopping bij de Sont
A.

[Le Mair aan de Staten van Holland, 28 augustus 1666. Nationaal Archief. Archief Staten van Holland
en West-Friesland (1572-1795) 1852:] “In de Zondt leggen tegenwoordigh 12 a 14 geladen
fluytschepen comende uyt d’Oostzee, welcke haer op Conincx tolcamer hebben doen claer maecken
om te vertrecken, doch vermidts ick kennisse hadde dat ’s Landts vloot uyt zee en in de Wielinge
geweecken was, hebbe ick met believen van U Ed. Groot Mogenden nodich geacht voorseyde
schippers te verbieden haere reyse naer Holland te vorderen ende te ordonneren in de Zont te moeten
blijven leggen tot dat ’s Lands vloot wederom in zee sal zyn … alle dagen wordende nogh meer
verwacht, en omdat ick in dit gebodt van de schippers seeckerlyck soude werden geobedieert, hebbe
ick de capitainen in de Zondt van dit rycx wegen op de wacht leggende doen aenschryven het vertrek
van de Nederlandsche schepen westwaers te willen beletten, evenwel synder den 23en deses vier a
vijf by nacht doorgegaen, welcke (gelyck te vresen is) qualyck sullen vaeren, als oock eenige die den
14e daervooren uyt Hollandt herwaerts aengezeylt syn, waervan maer een alleen (gejaecht synde tot
onder avont van een Engelsche caper) hier gekomen is. …
P.S. Soo datelyck become ick Hare Hoog Mogenden orders van de 19.en deses om de schepen in de
Zond leggende te waerschouwen dat d’Engelsche voor Texel en het Vlie houden, welcke
waerschouwinge ick voor den ontfang van de selve resolutie op de tydingh dat ’s lands vloot
geweecken was aen de schippers hebbe laten doen, doc hsiende dat se naer geen ordre nogh
waerschouwinge wilden luysteren, zynde den 23 nogh eenige by nacht door gezeylt”.
B
[Le Mair aan de Staten van Holland, 4 september 1666: Nationaal Archief. Archief Staten van Holland
en West-Friesland (1572-1795) 1852:] “Inde Zont syn eergisteren 8 a 10 soo Bremers, Sweeden,
Lübeeckers, als andere vrije schepen gearriveert, welcke rapporteren, dat se achter Scotland groote
quantiteyt Engelsche commissievaerders gerescontreert hebben; onder haer is een Lübeecker die uyt
Schotland comt, seght datter in een haven alleen 42 Hollandsche schepen waren opgebracht met zout
en rys geladen, sulcx de wech achter om veel onveyliger is als de rechte passagie door het Canael naer
het seggen van voorseyde schipper souden 15. Capers van een plaets in zee geloopen syn en wierden
nogh meerder toegemaeckt. Voorseyde schepen hadden op de cust van Noorwegen vier Engelsche
oorloghs schepen ontmoet, by haer hebbende 3. Hollandse fluyten, convooyerende 27. Coopvaerders
naer Gottenburch, men meent, dat se deselve daer gebracht hebbende, wederomme te rugge sullen
nemen d’Engelsche schepen met masten geladen … “
C
[Le Mair aan de Staten van Holland, 7 september 1666: Nationaal Archief. Archief Staten van Holland
1852:] “hier leggen nu ontrent de 30 gelaede Oostvaerders, welcker schippers myn alle dagen comen
importuneren [lastig vallen] om te mogen vertrecken, alsoo sy voorgeven dat haer coren verderven
ende sticken sal, als synde d’inhout daegen gescheept … den Coninck vertoonde myn een missive door
een expresse van Altena gesonden welcke bekent maeckte dat ’s landts oorloghs schepen voor
Glückstadt gelegen hebbende 5. a 6. Engelsche schepen op de Elbe soude geruineert ende verbrant
hebben … het welck soo ick vermercken conde syn meer Hooggedachte Majesteyt seer wel geviel … “

D
[Le Mair aan de Staten van Holland, 11 september 1666: Nationaal Archief. Archief Staten van
Holland 1852:] “[dat men bij Denemarken op de loer lag om schepen die uit het Kattegat kwamen te
veroveren] … indien Hare Groot Mogende geen stricte ordre stellen tegens het uytlopen van schepen
uyt het Vlie ende Texel herwars naer toe, sullender veele genomen werden. … des onaengesien
importuneren [lastig vallen] myn dagelycx de Hollandsche schippers, met haere ladinge uyt de
Oostzee gekomen, die nu tot het getal van 35. syn geaccresseert [toegenomen], van te mogen
vertrecken, wordende door iteratief en al te precipitant [herhaald en overijld] aenschryven van hare
cooplieden uyt Hollandt hier toe geanimeert, die voorgeven dat d’Engelsche van de Nederlandsche
custe souden geweecken en in haer havens geretireert syn”.

Bijlage 33: Een Franse bron over de gebeurtenissen op het Vlie en Terschelling991
“Cependant la dissension des matelots divisés entre Ruiter et Tromp et qui en etoient venus aux
mains que les Anglois entrerent dans le Vlie conduits par un capitaine Hollandois casseé l’année
precendente pour avoir malfait son devoir. Selon d’Estrades ils brulerent 140 navires marchands, deux
navires de guerre et un village sur la cote. L ‘Estimation de cette perte etoit de plus de six millions.
Cette perte, celle de la bataille et le credit des Anglois dans les villes firent resoudre devoir a travailler
et à reunir les espoirs sur la flotte et la faire sortir pour aller vers le Nord ou les Anglois etoient
attendant la flotte des Indes. Il porta avec luy une bonne somme d’argent pur répandre dans l’armée
navale des Etats. Le Monsieur de Bellefond arrivait le 26 a la Haye avec la nouvelle que le Duc de
Beaufort etoit arrivée a la Rochelle. Ce marquis devoit partir l2 27 avec le comte d’Estrades pour
Zelande afin de regler la maniere de la jonction [met De Ruyter en de gedeputeerden van de StatenGeneraal] …
[De Ruyter wordt verheven in de Orde van St. Michel. Van Ghent wordt luitenant-admiraal ] … les
deux vaisseaux de guerre brulés par les Anglois venoient du Nord et on leur avoit donné ordre expres
de se retirer a Amsterdam. Ce fut le 19 que l’inciendie des vaisseaux se fit par les Anglois au nombre
de 6 vaisseaux de guerre, de dix brulots et de 4 galiotes. On trouva depuis que quoique [de schade te
groot was geschat en men die overdreven had] … on l’avoit exageré car de 138 vaisseaux 17 se
sauverent vers la cote de la Northollande et particulierement deux destinés pur la Guinée, et un de
ceux destinés pour Moscovie qui etoit tres richement chargé. [Twee zouden deze schepen nog nadien
gevolgd zijn].”
Bijlage 34: De brand van Londen: een Hollands complot, wraak voor Holmes bonfire? Bisschop
Burnets suggestie (uit “History of his OwnTime”)992
“I will not enlarge on the extent nor the destruction made by the fire: many books are full of it. That
which is still a great secret is, whether it was casual, or raised on design. The English fleet had landed
on the Vly, an island lying near the Texel, and had burnt it: upon which some came to De Wit, and
offered a revenge, that, if they were assisted, they would set London on fire: [if they might be well
furnished, and well rewarded for it.] He rejected the proposition: for he said he would not make the
breach wider, nor the quarrel irreconcilable. He said it was brought him by one of the Labadists
(followerd of Labadie the mystic), as sent to him by some others. He made no farther reflections on
the matter till the city was burnt. Then he began to suspect there had been a design, and that they
had intended to draw him into it, and to lay the odium of it upon the Dutch. But he could hear no
news of those who had sent the proposition to him. In the April before, some commonwealth’s men
were found in a plot and hanged; who at their execution confessed they had been spoken to, to assist
in a design of burning Londen on the second [oude stijl, 12 nieuwe stijl] of September. This was

printed in the gazette of that week, which I my self read. (Pepys in his Diary, says, that this account
was pointed out to him; but it was the third, not the second, the day on which the fire really began,
which was mentioned in the gazette. The truth of this appears as well by an extract from it subjoined
by the noble editor, as by Mr. Pepys’s own report … Now the fire breaking out on the second, made all
people conclude, that there was a design some time before on foot of doing it. (Yet after all this, it
must be laid on the papist. ...)

Bijlage 35: Verslag van een plundering van een verbrand koopvaardijschip op het Vlie,
augustus/september 1666993
“Op huijden den 14en septembris anno 1666 compareerden voor mij, Sirp Ouckema, openbaer bij den
Edele Hove van Holland geadmitteert notaris tot Enckhuysen resideerende, neffens den [twee]
getuygen naergenoemt ‘d eersame Dirck Hermens, wesende Hamborger schipper, ende Jacob Luijtjes
… Deesen voorschreven … mede … rechtelijcken gecitteert zijnde omme door waerheijt getuijgenisse
te geven ter requisitie van [Sr.] … Jan Crabbe, coopman tot Amsterdam ende hebben vervolgens de
voorschreven deposanten bij gerechte waerheijt in plaetse van eede solemnelle getuijght … dat op
vrijdach van de voorleden maendt augusty deeser voorschreven jaers, soo als des donderdaeghs te
vooren een groot getal van coopvaerdijscheepen in Vlie verbrant waeren.
Zij getuijgen met hun smackschip ten ancker legghende int Vlie voorschreven In de Zuijt Jettinge, ten
selven tijde, met eijgen oogen hebben gezien drie caegeschepen die sij getuijgen hebben verstaen van
Maccum in Vrieslandt waeren, neffens noch een schie off schulpschuijt, de welcke met het volck uijt
de voorschreven caeghschepen zijn gevaeren aen het verbrande coopvaerdijschip, leggende in de
voorschreven Zuijt Jettingh [bij] de Hendrick Tjeerdplaet [of: Tjeersplaet] omme uijt het gemelte
wrack eenige goet te bergen.
Op welcke voorschreven tijdt (als wanneer de genoemde schulpschuijt aen ’t voorschreven wrack
langs ende ’t volck vande gemelte schuijt ondertusschen besigh zijnde, het goed uijt het voorschreven
wrack te brengen, zij getuijgen hebben gesien voor bij hun schip doen drie ledige cassen, een witte
ende d’andere twee met matten overtrocken ende met stroo tusschen de matten ende ’t hout, die sij
getuijgen van t voorschreven wrack soo danigh open ende leedigh hebben sien comen.
Die dan verclaerden sij getuijgen datter ter selve tijde geen andere dan de voorschreven drie kaegen
alleen in de gem[elde] Jetting hebben gelegen … sij getuijgen [verklaarden] … dat sy met
voorschreven hun schip soo nae bij ’t voorss[eyde] wrack hebben gelegen, dat sij de persoonen met
de voorschreven schuijten klaerlijck in ’t gemelte wrack konden sien arbeijden dogh deselve van
aengesichte niet connende onderkennen. Waermede zij getuijgen afslooten hunne verclaeringe …
[Was getekend:] Dirck Hermens … dit ist merck bij Jacob Kuijtjes selffs gestelt, Hendrick Juraenss,
Heinderick Janss. Kickert.”
Bijlage 36: Enige verklaringen van opvarenden van verbrande schepen of andere getuigen
I
Op 26 augustus wordt een verklaring afgelegd door Douwe Jansen Blaeuw van Terschelling: “out
omtrent xxxii jaren, gewesene schipper van t schip genaemt St. Marten … heeft ten instantie ende
versoeck van srs. Abraham ende Jan Benoits, coopluijden alhier geattesteert waer te sijn, dat sijn
attestants voorsseijd schip leggende int Vlie, zeilvaerdigh omme te gaen naer Vyborgh in Finlant op
den negenthienden deser, maent Augusti, wesende donderdach aldaer neffens andere schepen …

door d’Engelsche in brant gesteecken ende t’eenemaele verbrant is, Ende dat hij attestant geen
kennisse had dat vande goederen doe door de requiranten in sijn schip geladen waren om naer
Wyburgh te voeren ijets geburgen off gesalveert is.”994
II
Van 25 september 1666 dateert de verklaring van “Jochem Annes van Ronnebuij [Ronneby in
Blekinge], out 28 jaren, schipper ende Cornelis Tijmensz. uijt de Ruijnden, out 24 jaren, bootsgesel,
beijde in qualiteijt voorsseijd, gevaren hebbende opt galjoot genaemt d’Engel Gabriel. Ende hebben
[verklaard op verzoek van de beladers] dat het voorseijde galjoot wesende in t Vlie op de
negenthienden Augusti voorleden neffens meer andere galjoots ende schepen door d’Engelsche in
brant gesteecken [ende] verbrant is …” 995
III
Van 21 september dateert de verklaring van “Jan Hermans van Stavoren, out 47 jaren, schipper van
een smack schip, ende heeft … [op verzoek van] Dirck Pietersz. Hauiart [Houwaert] van Sardam
geattesteert waer te zijn. Dat hij attestant, … nadat de Engelsche int Vlie menige schepen deser
landen in de brant gesteecken hadden, in Vlie geburgen heeft uijt het wrack van seecker verbrante
schip - soo hem geseijt wierde van verscheijde persoonen de Kerck van Hauwert – dat alsdan …
verbrant was, vijff ijsere gotelingen, soo is hem bericht een vierponder, twee drieponders ende twee
tweeponders, ende dat hij attestant, uijt geen andere schepen oft wracken van schepen eenich
geschut … geburgen heeft als uijtgesondert ’t wrack van ’t voorseijde schip ende dat hij oock geen
ander geschut tot Stavoren heeft gebracht als de voorseijde vijff stuckjes”. 996
IV
Van 26 augustus dateert de verklaring van “Francois Bommelaer van Nieupoort, in Vlaenderen, out 45
jaren, schipper van ’t schip genaemt St. Pieter [op verzoek van de reder van het schip] Aletta, daer
schipper is Jan van Aarlen, geattesteert waer te zijn, dat hij attestant op den negenthienden deser
maent Augusti, wesende donderdagh, als wanneer d’Engelsche met eenige oorlogschepen, kitsen,
branders, ende groot getal chaloupen gemant met veel volck binnen t Vlie quamen, als doen met sijn
voorseijde schip aldaer mede lagh, dicht bij ende achter het voorseijde schip Aletta,
dat hij attestant als doen pertinent sach, dat het volck van het voorseijde schip Aletta salveerde ende
voor in den brant steecken van de vijant bewaerde, seecker fleuijt,e daer soo hem attestant bericht is
schipper van is Rijck Tjebbes van Hindeloopen … [dat] aen t stuijrboort van het voorseijde schip Aletta
lagh, [op een afstand van] omtrent een pistoolschoot leggend, nadien al een Engelsche sloep met
eenigh volck aen boort vant voorseijde fleuijtschip was (daer de schipper ende al sijn volck al te
vooren uijtgevlucht waeren) ende dat verlaten hadden ende noch twee andere Engelsche sloepen met
volck noch na de voorseijde fleuijte toe quamen ende dat was eensdeels door t schieten oft
canonneren dat die vanhet voorseijde schip Aletta uijt haer schip … na d’Engelsche sloepen deden
ende anderdeels dat het volck van het voorseijde schip Aletta in de sloep van haer schip vielen, mijne
maeckten om na de voorseijde Engelsche toe te gaen ende alsdoen door de voorseijde Engelsche
waervan eenige persoonen al inde voorseijde fleuijt … waren, het voorseijde fleuijtschip verlieten, in
haer sloep sprongen ende daer mede retireerden.”997

Bijlage 37: The Dutch damnified or the Butter boxes bobbed998
“The Dutch damnified or the Butter boxes bobbed. Being a brief and true account how Sir Robert
Holmes, Sir Philip Howard, and Sir William Jennings, with eleven companies of foot, five fire-ships,
and some ketches and boats, burnt and destroy'd near a hundred and sixty saile of Dutch ships in the
Vly; as also they burnt the rich town of Brandaris, in the Island of Schelling, consisting of above a
thousand houses, richly furnisht, with goods of extraordinary value; our seamen and souldiers returning richly laden with their enemies' spoyle, being sufficiently rewarded for their noble enterprise,
and all this performed (by God's Providence) with the losse of ten men on our side The Tune is A Fig
for France and Holland too, etc. Ring bells for joy, let none be sad, For now we have news will make
you glad, Will make you blith and merry too To see how the Dutch are forc'd to bow : Their brags and
boasts will not prevail, We'll teach them for to lowre their sail. Then, Hogan Mogans, b'ware your
pates [schedels], 'For now we shall make you distressed States.We paid you home in July last, And
soundly did your sides bumbast; If that you had not swiftly run You surely had been quite undone :

But now we are landed on your shore,
And found the way to make you poor.
Then, Hogan Mogans, beware your pates,
For now we shall make you distressed States.
For all your idle vain excuses
E're long we shall pull up your sluces;
Our men have found a way to land,
As you by this will understand :
It will be but a bitter pill
When such sad news your hearts do fill.
Then, Hogan Mogans, b'ware your pates,
For now we shall make you distressed States.
You in your harbours lurk for fear,
Not thinking such bad news to hear;
We scorn to come and steal your sheep,
And then like thieves away to creep :
Your towns to burn, and ships to fire,
Is work that Englishmen desire.
Then, Hogan Mogans, b'war eyour pates,
For now we shall make you distressed States.
Sir Robert Holmes, that valiant knight
Had orders upon Tuesday night
The Vly Island for to burn
And quite destroy't ere he return:

Sir Philip Howard did him assist,
Sir William Jennings he did his best.
Then, Hogan Mogans, curse your fates,
For now we shall make you distressed States.
They chose eleven hundred men
To pull the Dutch out of their den;
With fire-ships, ketches, boats, and hoyes,
Well mann'd with lusty English boyes:
With joyful hearts they leave the fleet,
And sayle away their foes to meet.
Then, Hogan Mogans, curse your fates,
For now we shall make you distressed States.
At length they spy'd without all faile
One hundred and seventy saile
Of merchant ships which anchored were
In Vly road, being void of fear.
Sir Robert Holmes he thought it meet
With fire-ships to destroy that fleet.
Then, Hogan Mogans, b'ware your pates,
For now we shall make you distressed States.
So hotly they pursued the game
That straight the fleet was on a flame:
Some frigats which the rest did guard,
Just like their neighbours, so they far'd;
Our men most furiously were bent,
And burnt them down incontinent.
Then, Hogan Mogans, 'ware your pates,
For now we shall make you distressed States.
This being done away we haste,
The Schelling Island for to waste,
And there we fright our cowardly foes,
And land our men where none oppose.
Then up we march into the isle,
Our crafty foes for to beguile.
Then, Hogan and Mogan, 'ware your pates,
For now we shall make you distressed Stales.
When they heard of our coming nigh,
Away they fled, all that could flye,
And left their goods and all the rest,
To be dispos'd as we thought best.
The bravest town in all that place
We burnt quite down and did deface.

Now, Hogan Mogan, beware your pates,
For now we shall make you distressed States.
Our men had plunder there good store,
To make them rich, they'l ne'er be poor;
They brought away great store of plate,
And now they quaff their cups in state
Their cabbins are like gold-smith shops,
God send us many such like crops.
Now, Hogan Mogan, curse your fates,
For now we shall make you distressed States.
Their trugtail'd frows were in a maze
To see their town all on a blaze;
They wept and waild and wrung their jaws,
And cursed their States, which was the cause.”
Bijlage 38: Uit Drydens “Annus Mirabilis” (1667) over 19 en 20 augustus1666999
“Now on their coasts our conquering navy rides,
Waylays their merchants, and their land besets:
Each day new wealth without their care provides;
They lie asleep with prizes in their nets.
So, close behind some promontory lie
The huge leviathans to attend their prey;
And give no chase, but swallow in the fry,
Which through their gaping jaws mistake the way.
Nor was this all: in ports and roads remote,
Destructive fires among whole fleets we send:
Triumphant flames upon the water float,
And out-bound ships at home their voyage end.
Those various squadrons variously design'd,
Each vessel freighted with a several load,
Each squadron waiting for a several wind,
All find but one, to burn them in the road.
Some bound for Guinea, golden sand to find,
Bore all the gauds the simple natives wear;
Some for the pride of Turkish courts design'd,
For folded turbans finest Holland bear.
Some English wool, vex'd in a Belgian loom,
And into cloth of spungy softness made,
Did into France, or colder Denmark, doom,
To ruin with worse ware our staple trade.
Our greedy seamen rummage every hold,
Smile on the booty of each wealthier chest;
And, as the priests who with their gods make bold,
Take what they like, and sacrifice the rest.
But ah! how insincere are all our joys!
Which, sent from heaven, like lightning make no stay;
Their palling taste the journey's length destroys,

Or grief, sent post, o'ertakes them on the way.
Swell'd with our late successes on the foe,
Which France and Holland wanted power to cross,
We urge an unseen fate to lay us low,
And feed their envious eyes with English loss.
Each element His dread command obeys,
Who makes or ruins with a smile or frown;
Who, as by one he did our nation raise,
So now he with another pulls us down.
Yet London, empress of the northern clime,
By an high fate thou greatly didst expire;
Great as the world's, which, at the death of time
Must fall, and rise a nobler frame by fire!
As when some dire usurper Heaven provides,
To scourge his country with a lawless sway;
His birth perhaps some petty village hides,
And sets his cradle out of fortune's way.
Till fully ripe his swelling fate breaks out,
And hurries him to mighty mischiefs on:
His prince, surprised at first, no ill could doubt,
And wants the power to meet it when 'tis known.
Such was the rise of this prodigious fire,
Which, in mean buildings first obscurely bred,
From thence did soon to open streets aspire,
And straight to palaces and temples sprea.”
Bijlage 39: Vondel over de brand van Londen (en West-Terschelling)1000
“De helsche stookebrant der Britten
Stak juichende den Vliestroom aen,
En Schelling, daer de visschers zitten
In armoede, om den kost belaên.
Zy zaten bang, den moort ontvloden,
Met vrouwe, en kinderen, en vee,
In duin, half levenden, half dooden,
En klaeghden droef dit hartewee
Aen Godt, en hun bekretene oogen.
Zy schreiden: Heer, ontferm, ontferm:
Terwijl de vlammen opwaert vloogen,
De stommen onder dat gekerm
Zich mengden met een deerlijk loeien:
Gedooght de hemel dat gewelt,
Die maghtigh is de hel te boeien,
Het eilant, dat in traenen smelt,
Vermagh te troosten uit genade?
Maer onder 's volx gejammer zit
De Godtheit zelf om hoogh te raede.
Genade, aen d'eene zy, verbidt.
Rechtvaerdigheit, aen d'andre zijde,
Bepleit de zaek voor 't hoogh gericht.
d'Aertsrechter velt, eer droef dan blijde,
Het vonnis. uit zijn aengezicht

En oogen sprengkelen de vonken
Van 's hemels wraek, te lang geterght,
Als zwavelvier, uit rots geklonken,
Door wrevel, haer te trots geverght.
Die vonken vatten in het tonder,
Der zee- en kerkermoordery.
Hier stookt een storm van 't noorden onder,
En voedt de vlam, die los en vry
Gaet weiden over 's konings huizen,
En weit gebou en kerken af.
Men hoort de vlammen vreeslijk bruizen.
Zoo wort, als in een gruwelgraf,
d'Aeloude stadt in asch gedolven,
En rook en smook. de viergloet raest,
Gelijk een roode zee vol golven,
Daer Godts orkaen in brult en blaest.
Waer is nu 's rijx triomfgeschater
Om Schelling, en het brandend Vlie?
Nu kan Neptuin, met al zijn water
Van zee en Teems, noch schelm, noch spie,
En aertsverraeder, 't vier niet blusschen.
Daer zinkt de koningsmoorders stoel,
Als onlangs out Byzanssen, tusschen
Vier elementen, in een' poel.
De val van Londen, 's konings zetel,
Verheffe niemant. 's nabuurs plaegh
Geef' niemant stof, om ook vermetel
Te groeien in de nederlaegh
Van zulk een weerelt op zich zelven,
En afgescheiden door den vloet.
Pallaizen, winkels, en gewelven,
Van pest besmet, en omgewroet
Beweegen Turk en Barberyen
Tot mededoogen, daer men Job,
Als op een' mesthoop, hoort in lyen
Zijn leedt met eenen vollen krop
Uitschudden in veel duizend zielen,
Die plotzeling, en slagh op slagh,
Op 't pestigh kerkhof nedervielen.
Europe zal dien nacht en dagh,
Vier etmael lang, veele eeuwen smarten,
Door alle koopsteên. Heilant, troost
En spijst de hongerige harten,
Die naekt ontvloôn, en half geroost,
Op 't velt verstroit, om noodruft zuchten.
Braveerder, die den Oceaen
De vork ontweldight, kuntge vlughten,
Ontvlught Godts wraekvier, zwart gebraên.
Uw Teemsstroom, op den gront gedoken,
Beklaeght, in 't diepste van zijn kil,
Dat, zijne horens afgebroken,
Het water hem ontzinken wil.

Hy scheurt 't gezengde haer aen flarden,
En schreit om lessing in dien brant.
Dat leert verstokt in quaet volharden,
Schoffeeren havens, kust, en strant!
Fortuin noit schooner tafels dekte
Met winkelstoffen op een ry.
De gloênde tong der vlamme lekte,
Verslingert op dees lekkerny,
De daken, rijk van zijde waren,
Gesteente, gout, en zilvren schat,
By een gesleept, veel hondert jaeren.
O koopbeurs van de rijkste stadt!
Gy hebt naer uw bederf gedongen,
Uit dertlen trots, en bleek van nijt,
Dien zeevloek K AR E L afgedrongen,
Daer al de weerelt last by lijdt.
Daer leght de stapel, uw vertrouwen,
Zoo vlak als Tyrus aen het meer,
In eenen puinhoop van gebouwen
Bestulpt. zoo helpt geen tegenweer.
Gy zwoert te water elk te stroopen:
Nu leght uw kroon in 't vier verzoopen.”
Bijlage 40: ”Drieduym”: op de “Wreede daedt van de Engels-man in het Vlie en op WesterSchelling”1001
“ Wanneer men heeft geschreven
Net sesthien hondert Jaer En ses-en sestigh even
In Oogst-maent twintigh klaer
Heeft men den Engels-man
Verwoedt sien komen an
In 't Vlie met groot gewelt
Gelijck hier wort vertelt.
Haer grootte macht van Schepen
Braveerde voor ons Strandt
Sy meenden ons te slepen
Nae 't Rijck van Engelandt.
Ons Landt was doen in roer
De Koop-man, Stee-man, Boer
En yder was ontstelt
Van wegen dit gewelt.
Een deel van hare Schepen
Seyld' voort tot op de Ree
Daer sy wel haestigh grepen
Van ons, koop-vaerders mee:
Haer Branders spoogen vyer.
Dat maeckte groot getier
En alle Man verbaest

Elck vluchte met der haest.
Maer zij om quaet te stoken
Al in waerd zeylden aen
Den brandt en 't vreeslijck smoken
Kond' nauw een Schip ontgaen:
Tot Schieringhs hals omtrent
Haer boosheyt wierdt bekent
Dies hondert door haer handt
En dertigh sijn verbrandt.
Haer trots gemoet hoovaerdigh
Van boosheyt noch niet moe
Zeylt jae noch min mee-waerdigh
Nae t' Wester-Schellingh toe:
Daer Roeyen sy aen Landt
En steecken in de brandt
Vier hondert Huysen groot
Dat alle Man verdroot.
Seer droevigh sachmen vluchten
Soo Man als Wijf in Duyn
Al schreyende vol suchten
Hoe jongh of kael van kruyn.
Haer geit en goed was Buyt
Voor den verwaenden guyt;
En 't geen hy niet begeert
Wordt door het vyer verteert.
Wil Godt het sal verkeeren
Want soo een boose daet
Sal hy haer noch verleeren
En straffen sulcken quaet.
Als wy het vuyl bedroch
Verlaten en sy noch
In boosheyt boven staen
Dan sal sijn handt haer slaen.
Dit is oock soo bevonden
Als pas een Maendt daer
an Tot Londen sijn verslonden
Wel veertigh duysent van Haer
Huysen groot en kleyn
En tachtigh kercken reyn
Door ongehoorden brandt
Tot straf van Engelandt.
Soo kan Godts gramschap branden
Vermidts een quade daet;
Soo straft hy Stadt en Landen
Als men sijn Wet versmaet;
Hy siet geen Koningh aen

Noch Vorst noch Onderdaen;
Wie hem tot boosheyt wendt
En blijft niet ongeschendt.
[F.G. Drieduym]
Bijlage 41: Commentaar op rijm op een aantal prenten betreffende het Vlie etc.1002

[Op nr. 1] De Seevoogt in de Vloot, der Boose Britse landen,
Sent Branders in het Vlie om't alles te verbranden:
Men spaart daar schip, noch goet, noch mensch, noch eenigh dier;
Al wat op 't waater lag, verteert men door het vier:
De Branders steecken aan de vol gelaade scheepen,
Gelijck een fel gedrocht met meer dan helsche greepen,
Het slecht en weerloos Vee, verscheurt en niet verschoont:
Soo heeft hier Engelant sijn wreeden aart getoont,
En toen op zee voor haar niet meer en was te brand
Soo vaart dit helsch gedrocht na lant
om daar te landen, Want
op der Schelling heeft dees draack sijn gloet gebraackt,
Aan 't slecht onosel volck, vol armoe, bloot, en naackt;
Haar hutten slecht gebout, die sy alleen gebruycken,
Om haagel, reeghen, sneeuw, en kouwe lucht 't'ontduycken,
Die wierden niet verschoont, het most daar al van kant;
En wie niet vluchten kon verbranden door de Brant.
Een stock out blindeman wiert van haar aangegreepen,
En met een mes het vlees van sijn gebeent geneepen,
En in sijn mond gepropt, wie schrickt niet, die het hoort!
Dus is dien ouden stam, verstickt, verbrant, vermoort.
Veel kinders in de wiegh, en kinderloose ouwen
Die dit boosaardigh saat de sielen deden spouwen,
In 't al verteerent vier, dus gaan se niet van lant
Of 't'isser al vermoort, vernielt, verteert, verbrant.
[Op nr. 2] De vlugge Faam die bracht dees tydingh aan de Koningh.
Hy leest de Brief met vreught, geeft dubbelde Belooningh,
Aan die het heeft gedaan; en tol haar aller schant,
Den Koninck noch gebiet te branden om de Brant:
Men steeckter vieren aan, teertonnen uyt de hoecken,
Vierwercken buyten tal: in huys, langhs straat, op stoepen,
En drinckt men niet als seck, tot dat sy sijn volbrant,
En spuwen vuur, en vlam op ons en 't Vaderlant;
Den Koninck als voor aan, die roept met volle monden,
Soo moet het Hollant gaan, soo gaat het heel te gronden:
Waar op sijn Adeldom met een vergalt gemoet,
Wenst dat ons Neederlant haast gansch verbranden moet.
Die daar noch vroome sijn, en haaren handel derven,
En meenigh Weeuw, en Wees, door al 't ontydigh sterven,
Van Vader, en van Man, of die daar sijn gequest,
Die sucht en klaagen vast, en seggen Vreede-best.

Deez 2 vreughdevieren sijn noch nauwlijckx op getoogen,
Voor Hem die 't alles siet, door Sijn alsiende oogen,
Of sijne felle wraack die sent Hy: en daar by,
O Londen! heeden ist fictorydach voor my.
[op nr. 3] Sijn die slaat de stadt, met vier en vlam, en winden:
Soo ras, soo wreet, soo strengh, dat sy geen middel vinden,
Om deese felle brant in 't minst te wederstaan:
Ja ieder dacht dat toen de weerelt sou vergaan,
Men hoorden niet dan wee, en ach, en bitter klaaghen:
Hier zach men Kinderen, haar oude Ouders draaghen:
Daar Ouders Kinderen; gins bracht men geit en goet,
In huys, dat kort daar na stont in een heete gloet,
Dan weder in een aar. Hier sachmen naackte sielen
Die inde naare nacht gelijck als schimme krielen,
Gesprongen uyt de Brant, daar sachmen Karren laan
Met half verbrande waar, om d' heele brant t' ontgaan.
Gins sach men huys en hoff door kracht van polverspringen,
Om soo die swaren Brant door open lucht te dwingen.
Hier bracht men waater aan, daar trock men huysen neer
Gins bleeven menschen doot door 't breecken van een leer.
De lucht als in de brant gaf soo veel vuyle luchten,
Dat ider door de stanck niet wist waar heen te vluchten
De lucht was niet dan vuur, de aarde niet dan gloet,
Het water was te ver, de wint blies als verwoet,
Vijf nachten achter een, tot dat in 't oude Londen,
Geen Prochi kercken noch geen huysen meer en stonden.
Dit al is noch te kleen den Koninck te doen sien,
Dat hier geen schepsel kan des Scheppers wraack ontvlien;
Want hij vaart moedigh voort, te pressen sijn gemeente,
En lacht maar met die daar betreuren de gebeente
Van't doot geschoote volck; siet hier, de Vrouwen gaan
Vol droefheyt, en vol druck, de Mannen achter aan.
De Boeren van de Ploegh, die niet dan aarde bouwen:
De Mannen van het bet, daar sy by haare Vrouwen,
In stilheyt en in vree, haar hadden neergeleit,
En and're van de straat, die werden noch ontzeit
Haar Vrouw en Kinderen voor 't laast veel goeds te wenschen,
Maar moeten voort na see; O grouwel by de menschen!
O Koninck vaar niet voort, maar staat in hooghmoet stil,
Hoort wat de waapengodt aan u nu seggen wil.
[Op nr. 4] Gy Koninck die op my al uwe hoopen bouwde,
En op uw waapens meer, als op u Godt vertrouwde,
U spreeck ick moedigh aan, en oock u gansche Raat;
O groote Vorst, gedenck, hoe gy tot deese Staat
Gekoomen sijt, niet door veel Scheepen noch Soldaaten,
Maar door Godts gunst alleen, en hulp der Vrye Staaten.
Ellendigh is het volck, en overboos gesint,
Daar waapens van gewelt, de Vreedepalm verwint.

ick ben vol moets genoch; gy hebt veel trouwe knechten,
Maar denckt wie dat het sijn die wy daar me bevechten.
'l Sijn Zulcke die met ons sijn eeuwigh in 't verbont,
Als leeden van een Hooft, een hert, een ziel, een mont.
Ken brood is haar, en ons, een dranck is ons en haare,
Krn Godt, en een Geloof wy alle by verklaare,
l'n daaghlijckx bidden, Heer! vergeeft ons alle noen
Ons schulden, soo als wy die teeghen ons misdoen.
Gedenckt oock, dat haar macht niet min en is te achten,
Als onse macht, ö neen! wy sijn gelijck in krachten.
'l Sijn Helden op de zee, dies segh ick ront en klaar.
D sonden maacken ons de straffen eeven swaar.
Gedenckt, ó Kooninck, wie het Pestvier heeft gesonden,
Waar door in 't gansche Rijck sijn duusende verslonden.
En hoort, en siet, en smaackt, ja ruyckt en voelt gy niet...
Door wie u grootste stadt, dit onheyl is geschiet?
Die groote brant kan die u grootsheyt niet verteeren ?
Die omgekeerde stadt, kan die u niet omkeeren?
Soo slaat uw ooghen eens op dese arme Hen!
Of sijn die u te sleght dat gy se aan sout sien ?
Neen, sietse vrylijck aan; het sijn uw onderdaanen,
Die brenghen klacht op klacht; sy hebben niet dan traanen
Voor sijne Majesteyt: haar Mannen sijn van kant,
In uwe oorlochs vloot, verdroncken of verbrant:
Hier staan de Vaderloos' en Manneloose Vrouwen.
Daar, die uyt Londens brant niet hebben meer behouwen
Als haare naackten huydt, gins staan gequeste Hen
Wie kan dit treurtoneel nu sonder traanen sien!
Raackt dit, ó Koninck, noch niet eens aan u geweeten?
Of hebt gy als de nijt 't melydent hart gegeeten ?
Of seght u Parlement dat gy, gelijck een godt,
De zee beheerschen moet? en al de weerelt tot
Een schrick, en wonder sijn? soo dencktvry, wijse Heercn,
Het Rat van avontuur kan 't onderst boove keeren.
Al die met Icarus wil vliegen na de Son,
Die senght sijn vleugelen, en valt met Phaëton:
Ja siet gy niet alreets, gy Heeren met u allen,
Hoe dat van Karels hooft, de Kroon begint te vallen?
Wel stut hem dan in tijts, en kiest de heil'ge Vree:
Die liefelijckc Son brcnght alle seegen mee.
Sy toont d'Olijftack aan u Vorst, sy wilt niet laaten,
Maar maack een Vree verbondt! verseecker soo uw staatcn,
Ey luister naa verdragh! Het vrye Nederlandt,
Daar recht en reedlijckheit haar standaart heeft geplant,
Heeft noyt dan Vree gesocht. Laat u tot Vreede brengen,
Op dat het eind'gen mag het Christen bloedt te plengen”

Bijlage 42: Overwinningslied: “Joyfull News for England, Congratulatory Verse upon our late happy
Success in Firing 150 Dutch Ships in their own Harbours”1003
The Startled States (again) shall never boast
Of things nere done, bravad’ing on our Coast.
No more Apostate Holland shall proclaim
Those partiall conquests, which but brand her name.
Now the Delusion o’er, they plainly see,
What once they were, what now they ought to be.
Draw up your Sluces, ye may quench a flame,
But never hope to wash away the Shame.

Bijlage 43: 301 jaar later. Een romantische en larmoyante vertelling uit 1867, over de verraderlijke
boef Heemskerk 1004
Vergeeft 't mij, vriendelijke lezers! dat ik ditmaal van u verg, u in gedachte te verplaatsen naar een
noordelijk grenseiland onzes vaderlands - Terschelling. Velen uwer zullen het zich slechts bij naam
herinneren als een naklank van de Lessen in de vaderlandsche aardrijkskunde, en van de meesten is
de gedachte verre, dat zich aan zulk een onbeteekenende plek geschiedenissen kunnen vastknoopen,
belangwekkend genoeg om voor een oogenblik uit het stof der vergetelheid te worden opgerakeld. En
toch stuiten wij bij de lezing der vaderlandsche historie dikwerf op namen van personen en plaatsen,
die wij slechts ter loops noemen, niet wetende dat zij de helden of de tooneelen zijn geweest van
gebeurtenissen, die in belangrijkheid en leerzaamheid niet achterstaan bij vele overal en breedvoerig
geboekstaafde verhalen. Dit geldt ook van het eiland Terschelling, en met name van Terschelling in
het jaar onzes Heeren 1666. - Het heeft toen eene vermaardheid gekregen, waarvan het ons lust in
korte trekken de geschiedenis te schetsen.
Op den avond van den 19denAugustus van dit jaar, zaten de oude Barends en zijne dochter
aangenaam te zamen. Hunne woning, gelegen te West-Terschelling, een der dorpen van het eiland
scheen bestemd voor een tooneel van vreugde. Op oud vaderlandsche wijze was de huiskamer
feestelijk versierd, ter eere der dochter Gonne, eene lieve bruid van 24 jaar, die den volgenden dag in
't huwelijk moest treden met den kloeken Peter - den man harer keuze. Zij ‘pasten bij elkander’, en het
deed het hart goed dit paar te zien - hem den forsch gebouwden, breed geschouderden visscher, haar
de frissche deerne, wie wij wel niet eene grieksche schoonheid kunnen toekennen, maar wier slanke
en toch gevulde leest, wier aanminnig, goedig gelaat met de heldere blaauwe kijkers u het hart
ontstalen. Lange jaren reeds hadden zij elkander bemind met eene liefde, die in onze dagen van
economische berekeningen tot de zeldzaamheden behoort. De oude Barends zag met welgevallen op
deze voorgenomene vereeniging, en breedvoerig was reeds het plan besproken, dat hij bij zijne
kinderen zou komen inwonen, terwijl Peter de pink in bezit zou nemen, om voor vader en vrouw in 't
noodige te voorzien. Want Gonne was eene halve weeze. Haar eerste levenskreet. was
zamengesmolten met den doods nik harer moeder. Er is iets hartverheffends in de liefde eens vaders,
die tevens moederzorgen vervult. Dubbel hecht is alsdan de band die vader en kind vereenigt. Zoo ook
bij Gonne! Het kind had spoedig leeren inzien dat op de ‘wijde wijde wereld’ slechts één hart warm
voor haar sloeg - het vaderhart! En tot eene bevallige maagd opgewassen, had zij niets van die
kinderlijke teederheid verloren. Integendeel! nu langzamerhand het tijdstip naderde waarop zij den

meest beslissenden stap haars levens doen zoude. schiep zij er behagen in zich telkens in 't verledene
te verdiepen en de jaren terug te roepen, toen vader haar als kind troetelde en koesterde, als meisje
en maagd zorgvol bewaakte, en telkens was haar hart geworden als het hart eens kinds. Dan was 't
haar als kwam hij terug van de stormachtige zee, waarop hij zich met zijne pink had moeten wagen,
om haar dan op de knie te nemen, te kussen, en te streelen, als ware zij in gevaar geweest van te
sterven. Dan besefte zij dat hij slechts haar geluk in alles beoogd had en niets zelfs geen lijfsgevaar.
ooit had ontzien, om haar het leven zoet te maken Is het wonder dat vader Barends zich lang niet
rekkelijk had betoond, waar het de hand gold zijner dochter? Hij had een geheel leven ten offer
gebragt aan haar geluk en zou hij nu misschien door anderen zien vernietigen wat hij met zoo veel
krachtsinspanning had tot stand gebracht! Had hij niet dikwijls gebeden dat zijne Gonne een man
mogt krijgen harer waardig, wien zij al de schatten van haar onbezoedeld harte schenken kon! Dien
meende hij in Peter gevonden te hebben, en ook wij gelooven hem de eigenschappen te moeten
toekennen van een goed echtgenoot. Als kinderen hadden zij elkander gekend en, te zamen
opgegroeid zoo was er reeds vroegtijdig tusschen die twee eene liefde gerijpt, die als van zelve tot
eene echtvereeniging leidde.
Peter had zijne ouders vroeg verloren, en was door een verren bloedverwant opgevoed. Vroegtijdig
reeds had hij in zijn eigen onderhoud moeten voorzien, waardoor hij die vast- en fierheid van karakter
erlangd had, aan mannen eigen die hun bestaan slechts bevestigd zien door een aanhoudenden kamp
met het lot. Ook visscher van heroep, was hij meermalen met vader Barends in aanraking en wij
gelooven dat zijne veelvudige bezoeken in diens huis al spoedig de dochter golden voor wie zijn hart
thans zoo warm slaat. Zijn werk goed verstaande, geen lust en kracht missende tot den arbeid, had hij
van Barends de voordeur verworven boven anderen die wel wat meer stoffelijke bezittingen konden
toonen, doch in edele geestesgaven bij hem achterstonden. Hij komt daar juist met verhaasten tred
aanstappen en wij maken van de gelegenheid gebruik om een oogenblik het drietal te bespieden.
‘Zijt gij daar eindelijk? Wat is dat uitblijven! kom hier,’ zoo begroet Gonne den binnenkomende, meteen een kus op zijn niond drukkende.
‘Ja meid, 'k kon niet eerder weg. Ik moest toch eerst de boot in orde brengen, alvorens naar je toe te
komen.’
‘Nu, zegt Barends, laat schuit en want en tuig maar rusten en spreek liever over je lot, dat je morgen
te wachten staat. 't Is dan zoo ver gekomen! Wel, hoe meer ik er aan denk, hoe vreemder het mij is,
dat je al zoo groot zijt. Mijn lieve Gonneke, die ik op mijn knie schommelde, die 'k op mijn arm droeg die zal morgen trouwen! Nu kind, ik hoop, dat het je altijd best ga en je een even goede huisvrouw
zult zijn als je moeder.’
‘Dat geloof ik wel - zoo valt Peter in als om den loop van Barends gedachten te stuiten, - neen ik weet
zeker, dat Gonne een best wijf zal zijn. Heeft zij niet jaren lang de huishouding waargenomen op eene
wijze die iedereen zien mogt en iedereen deed roepen over hare netheid en zij zal niet minder doen
voor haar man dan voor haar vader.’ ‘Wat ik deed, deed ik gaarne, zegt Gonne, en bovendien, 't was
immers mijn plicht. En mijn Peterbaas zal ook wel goed zijn voor zijn vrouwtje!’
Een hartelijke kus is het klinkende antwoord op hare vraag. Hij neemt haar aan zijn hart en ziet haar
in de heldere oogen, zoo innig teeder als las hij daarin een geheel leven vol vrengde en geluk en
bovendien een leven hem toegewijd.
‘Wel heb ik van zen leven - zoo klinken eenige stemmen - moet je dan altijd zoenen en vrijen! Nu
Gonneke, krijg maar geen kleur meid! morgen zal je nog meer vrijen en je Peter zal je nog meer
knuffelen - dat zal een pret zijn! En wij zullen ons ook dapper houden. - En je bier dappertjes
aanspreken - en een rondetje dansen’ - zoo spreken verward eenige binnenkomende buren, gekomen
om de toebereidselen te zien voor den dag van morgen.
‘Wel kind!’ zoo spreekt buur Klare, ‘dat noem ik netjes. Dat schort is mooi, en je huif zoo aardigjes
opgemaakt als moest Sinjeur de Wit of de Ruiter die aan hun vrouw te kost leggen.’
‘Laat ons, zegt Barends, met gefronsd gelaat thans alles vermijden wat ons aan landszaken herinnert
- de tijden zijn benauwd genoeg. Wat hebben die Engelschen een praats nu zij vader Michiel bijna

gepakt hebben. Heb ik niet gehoord, dat de Ruiter wenschte, dat zij hem maar in de borst hadden
geschoten liever dan voor hen te moeten wijken!’
‘Braaf gesproken, vadertje! zegt Willemz, wij zullen van geen vechten en kloppartijtjes spreken anders
dan van een oorlog aan je bier en ham en wat je ons verder zult opdisschen. En de voorteekens van
een spoedigen vrede zullen wij morgen zien als je dochter zoo vreedzaam en gedwee in 't huwelijk
gaat!’
‘Petertje, Petertje, wat heb jij ons gefopt man! Je hebt ons allen laten toekijken en je lacht nu in je
vuistje. Je gaat met Gonne strijken hé! Dommerts, dat we 't niet eerder gezien hebben. Wat was je
altijd bezorgd voor je deerne, je nam 't ook altijd voor haar op en...
‘En ik zal haar morgen trouwen en daarmede is de grap uit,’ zegt Peter.
‘Neen manneke! meen je er zoo goedkoop af te komen? Je zult moeten toonen dat je wat gespaard
hebt om je goede vrienden te onthalen.’
‘Dat zal ik, zegt Peter, en, ik hoop dat dan de monden niet minder zullen geroerd worden.’
‘Wees daar maar niet bang voor. We stellen ons allen een dag voor, kijk! zoo als er zoo weinig zijn,
dat men zoo regt pret tig een bruiloft viert en niemand 't ons kwalijk neemt als wij ons wat minder in
toom honden.’
‘Als de vrienden eens een zoopje namen om te proeven hoe 't hun morgen bevallen zal,’ zegt Barends,
en met-een haalde hij een paar fiksche kruiken te voorschijn.
‘Je spreekt als een boek, man! we hadden er juist om willen vragen.’
En zoo zetten zich allen neder en blijven schertsen en lachen, het aanstaande echtpaar de noodige
plagerijen toedienen en een voorsmaak nemen van de vreugde die hun op morgen bereid was. De
verloofden niet het minst stelden zich eene matelooze weelde voor door niets ter wereld te evenaren
en vader Barends gevoelde zich regt gelukkig en was onuitputtelijk in het bespreken van de
toebereidselen voor den bruiloftsdag. Er was slechts één gevoel, dat van blijde verwachting der
dingen die komen zonden. Ieder, en de hoofdpersonen niet het minst, dacht aan zijn toekomstig
levensgeluk. Zou die verwachting verwezenlijkt worden? Gelukkig dat de mensch slechts leeft in het
heden en de toekomst voor hem is omsluijerd.
Indien dit jeugdig paar geweten had hoe zwart de bladzijde van hun levensboek was, die morgen voor
hen zou bloot vallen - hoe dreigend het onweder naderde dat boven hun hoofd zoude losbarsten, zij
zonden de bruidstooi hebben verwisseld in een doodskleed en de bruiloftsvreugd in lijk-muziek.

II
De bruiloftsdag kwam. Reeds vroegtijdig was Gonne in de weer om zich te laten ‘aandirken.’ Alles was
even nieuw en mooi wat zij aantrok en buur Klare ijverig in de weer om haar in het tooien de
behulpzame hand te bieden. Eene reusachtige tafel, of liever eene tafel met reusachtigen voorraad
van eten en drinken was aangericht, waaraan alle gasten, familie en vrienden, zich straks zouden te
goed doen. Peter verschijnt, ook in nieuw gewaad gedoscht, kortom - alles ging zoo als men het bij
een welgesteld visscher, wiens eenige dochter trouwt, verwachten mag en langzamerhand vulde zich
het huis. Het ging in die dagen even als thans. Bewondering van de bruid. die er zoo mooi uitziet.
scherts bij den een. ernst bij den ander, een zegenwensch in het hart des vaders, eene mengeling van
droef heid en vreugd bij de dochter, een stralend oog van den bruidegom. Tot dat alles gereed is en
men zich op weg begeeft naar de kerk. Het trouwen ‘voor de wet’ kwam eerst later in zwang.
Gelukkig evenwel dat ook thans nog de meeste jeugdige echtparen hun huwelijk slechts als half
voltrokken beschouwen, zoolang de dienaar des Heeren daarover den goddelijken zegen niet heeft
afgesmeekt.
Peter en Gonne dan, en met hen de bruiloftstoet, gaan tempelwaarts. De predikant leest hun het
formulier - doet hen op ninw en plegtig beloven elkander lief te hebben, voor elkander te zorgen,

hunne kinderen op te voeden ‘in de vreeze des Heeren.’ Op roerende wijze houdt hij hun de huwelijks
plichten voor en wenscht hun uit naam der geheele gemeente geluk met hunne goede voornemens.
Hij spreekt tot Barends, als had hij alles gelezen wat er in diens hart omgaat, tot Gonne, als wist hij
het onbestemde gevoel te beschrijven, dat zich van haar had meester gemaakt - tot Peter, als had hij
hem vooraf geraadpleegd over zijne goede bedoelingen omtrent Gonne - tot de overigen, dat zij
eenparig uitriepen: ‘Wat brengt hij alles mooi bij!’ - Geen oog bleef droog, en toen hij opstond om de
handen zegenend over het echtpaar uit te strekken, heerschte er eene plegtige stilte, en heilige
ontroering doortrilde aller harten. - - - Vreesselijk werd die stilte gestoord. Kanonschoten worden gehoord en akelig weergalmt de
losbranding van geschut door het statig kerkgebouw! Maar wat is het? De bruiloftsgasten zien
elkander verbaasd aan, en vrees en ontzetting zetelen op hun gelaat. Is de staatsche vloot op nienw
uitgeloopen? Is men slaags? Zoo roept men in de eerste opwelling. Maar neen! Men weet: de staten,
hoe snel ook in hunne handelingen, kunnen nog geene vloot in zee hebben. Dan een strooptocht der
vijanden? Groote God! Zou het mogelijk zijn! - Intusschen worden de schoten al duidelijker en
duidelijker vernomen. Straks zijn zij in de onmiddelijke nabijheid en nog staat men roer- en
besluiteloos.
Wel welft zich de borst van moed bij de mannen, wel vallen de vrouwen zuchtende en biddende
neder, doch schrik en ontzetting houden allen bevangen. Uit alle huizen komen de bewoners, men
denkt aan geen vlucht, men wil zich overtuigen of 't werkelijk waar is wat men vreest, de schrik drijft
allen naar de plaats des gevaars zelve.
Zoo ijlt men strandwaarts en ziet het ongeloofelijke bewaarheid. De engelsche schepen naderen
bemand met soldaten om te landen. Zij richten hunne koars zoo regelrecht naar het eiland als worden
zij geleid door een eilander zelf - zoo juist weten zij alle klippen en banken te vermijden. Wat zal men
doen? Vluchten! maar waarheen? De eenige weg is de zee, en het eiland zal straks geheel met
engelsch zee en landvolk overdekt zijn.
‘Wij zullen ons leven verkoopen!’ zoo roepen de moedigsten! ‘Het zal niet gezegd worden dat echte
Hollanders zich weerloos laten slachten! We zullen ons doodvechten om de schande niet te zien onzer
vrouwen en kinderen!’
‘En ook wij blijven niet achter, geeft ons wapens’ zoo roepen de vrouwen, en op dat oogenblik
herleefde de oud germaansche strijdlust in het hart dier kleine gemengde schaar.
‘Kinderen!’ zoo neemt Barends 't woord, ‘mijn hart bloedt en weerspannig spreekt mijn mond het uit,
maar ik zeg u allen: Vecht niet! Wat zal deze kleine schaar tegen eene overgroote meerderheid wel
gewapend volk! Alle verdediging zou slechts leiden om hun een voorwendsel te geven hunne
wraaklust te koelen! 't Valt hard, zeer hard,’ en tranen spatten in zijne oogen, ‘niets te mogen doen
ter verdediging van vrouw en kinderen - zich te moeten overgeven aan de engelschen, maar 't kan
niet anders! Mochten zij echter de klauwen uitstrekken naar de levens van een onzer - dan, bij God!
verkoopt uw leven allen, zoo duur gij kunt - maar blijft gedwee als men slechts neemt van uwe have.
Allen beseffen de waarheid dezer woorden, men zal wachten.
Intusschen ziet men sloepen naderen met volk bemand, en wat zien de verbaasde Terschellingers
verder? Een hunner, een lands- en dorpsgenoot onder de Engelschen, die de ijverigste is om zoo veel
en zoo spoedig mogelijk volk aan land te zetten en door woord en daad hun tot aanvoerder strekt. Nu
begrijpen zij waarom de engelsche vloot zoo juist bank en klip wist te vermijden; maar wat zij niet
begrijpen, wat hen met afgrijzen vervult het is dat Laurens Heemskerk, op wien zij als dorpeling
geboogd hadden, dien zij als kind hadden gekend en dien zij opgeklommen wisten tot den rang van
kapitein op 's lands vloot, dien zij meenden 's lands eer en roem moedig te handhaven tegen de
Engelschen - dat diezelfde Heemskerk thans de vijanden aanvoert tegen zijn eigen volk. Wat zij niet
wisten kunnen wij mededeelen. Laurens Heemskerk. kapitein van 't collegie van de Maze, was bij
Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland wegens plichtverzuim uit den lande gebannen.
Hij had zich naar Engeland begeven en daar die heillooze expeditie op touw gezet waarvan wij den
treurigen afloop zullen vernemen.

Heemskerk, aan wal gestapt, geeft bevel den schout voor zich te doen verschijnen. Vier der notabelen
van het dorp moeten hem vergezellen. Bij afwezigheid van den schout acht hij het viertal voldoende,
(waaronder Barends en Peter) om hun op barschen toon te verstaan te geven, dat zij vernemen zullen
wat het doel is dezer landing en waaraan zij zich zullen te houden hebben. Hij gelast hun om onder
geleide van eenige soldaten in een sloep plaats te nemen. Zwijgend en met verkropte woede voldoen
zij aan dit bevel. De sloep zal van land steken. Daar dringt op eens eene schoone, jonge vrouw door de
dubbele wacht soldaten die de overige burgers alleen door hunne tegenwoordigheid in angstig
bedwang houden. Zij wil met geweld verder. Het is de arme, voor weinige uren nog zoo gelukkige
Gonne! Peter bemerkt haar, worstelend met eenige soldaten; zijn oog spat vuur - met één sprong is
hij uit de boot en bij zijne Gonne. Zij valt in zijne armen, half bezwijmd van angst en vermoeidheid en
klemt zich vast en vaster aan zijn borst. Peter weet niet waar hij is of wat hij doet maar ontzettend is
zijn aanblik. Daar staat hij met uittartende houding, bliksemende oogen en werpt zich het hoofd in
den nek als een leeuw die de manen schudt. Zijn eene hand rust op de zijde waar wij het heft van een
mes zien, en slechts over zijn lijf zal men Gonne naderen. Geen der krijgslieden waagt het en met
gespannen verwachting ziet men de ontknooping van dit tafereel te gemoet. Heemskerk duurt het te
lang. Op barschen ton spreekt hij tot Peter: moet die gekheid nog langer duren? spoedig in de boot of
anders .....
‘Wat anders?’ zegt Peter - ‘komt gij hier om weerlooze vrouwen te mishandelen. dan zal je eerst met
mij te doen krijgen - verrader!’
‘Matig je woorden manneke!’ of ik laat je geeselen als een hond. Denk...’
‘Ik denk dat je een verrader, een schelm zijt dien we altijd vloeken zullen.’
‘Nog eens, kort en goed in de boot en dat wijf naar huis of.....’ (Deze woorden worden minder woest
gevoerd omdat een blik uit Gonnes schoone oogen hem trof).
‘Peter, beste Peter!’ zoo smeekt Gonne, ‘ik bid u, drijf hem niet tot het uiterste - laat mij met u gaan ik ben uw vrouw voor eeuwig en volg u waar eenig gevaar u dreigt.’
En zich tot Heemskerk richtende:
‘Als een gunst smeek ik u, laat mij bij Peter blijven, scheid ons niet!’
‘'t Is waarachtig wat fraais, vrouwen in eene vergadering. Maar 't is waar ook, in je bijbel staat dat je
toch geen woord mag spreken, en ik zeg je ook dat je dan maar buiten de deur wachten moet.
Voortgepakt, marsch!’
Dit voorval zoude eene geheel andere wending genomen hebben, want verraders zijn tuk op bloed, en
dat van Peter zoude niet gespaard zijn geworden, indien niet heillooze gedachten omtrent Gonne in
zijn hoofd waren opgekomen.
III
De sloep nadert snel het Commandantschip. Daar zit Holmes reeds te wachten, met alle teekenen van
ongeduld. De Terschellingers worden voor hem gebracht. Gonne wacht buiten, voor het lot harer
geliefden angstig bezorgd.
‘Wie uwer is de magistraat van het dorp?’ zoo begint Holmes zonder de binnenkomenden met een
groet te verwaardigen, ‘hij trede voor!’ Voor wien het vreemd schijnt dat onze landslieden deze in
eene vreemde taal gevoerde aanspraak verstonden, diene de opmerking dat het engelsch hun niet
onverstaanbaar was, daar hun bedrijf hen meermalen met engelschen in aanraking bracht.
Barends voldoet aan dit bevel met de opmerking dat de schont wegens ambtsbezigheden zich niet op
het eiland bevindt, en dat hij, Barends, als plaatsvervanger de loopende zaken afdoet.
‘Een fijn regent! zegt Holmes. Maar dat daar gelaten. Ik heb u laten komen, om u te zeggen, dat gij
op staanden voet allen op uw dorp moet gelasten, zich onmiddelijk te verklaren voor de uitroeping
van uwen wettigen Stadhouder, Prins Willem III. Gij laat de Prinsen-vlag waaien - aan ons blijft de
zorg over dat die vlag van meerdere torens zal gezien worden. Wij willen dat van hier uit het eerste

blijk gegeven worde van toegenegenheid aan uw stadhonderlijk huis. En dat het ons ernst is ziet gij.
Het is ons plan niet u leed te doen, hoewel gij door uwe ondankbaarheid aan Oranje waarachtig wel
verdiend hebt eens goed aan 't verstand gebracht te worden dat gij allen dommerikken zijt, die niet
weten wat tot hun best dient. Ik hoop, dat gij mij goed begrijpt. Wij dulden geene tegenspraak. Ik
gebied u dus: Zweert allen, dat gij heden - heden nog - den Prins als stadhouder zult uitroepen.’
‘Heer! zoo herneemt Barends, wij zijn, zoo als gij zegt, een dom volk. Maar wij kunnen, wat er ook
gebeure, niet doen wat gij van ons vergt. Wij worden niet door den Prins, maar door de Staten
geregeerd, en zoo lang deze niet aan Oranje het bewind opdragen, past het ons eenvondigen burgers
niet, hen vóór te zijn, en hier oproer te stoken. Ik spreek uit naam van allen: Laat ons wat we zijn, we
zijn tevreden.’
‘Ik had zoo groote geleerdheid niet in je gezocht, maar vertel me eens, wat heb je tegen den prins?’
‘Goddank niets, - wij verheugen ons van hem te hooren dat hij bovemmate schrander is, en we bidden
God. dat hij lang moge leven, om eenmaal...
Dat lieg je! zeg ik je - je liegt het - dacht je mij met mooije kwezelpraatjes om den tuin te leiden?
Dacht je mij te bedriegen, met te zeggen dat je voor den Prins bidt? Neen man - bidden helpt niet - je
moet hem uitroepen - hem als Prins erkennen - 't Wilhelmus voor hem zingen, en als je de wijs niet
meer kent, zal ik er de maat bij slaan. Weet je wel dat ik net je doen kan wat ik wil?’
‘Ik dacht dat een Engelselman te veel edelmoedigheid en schaamte bezat, om ongewapende burgers
te noodzaken hun geweten te bezoedelen!’
‘Dat wordt te grof - zwijg! zeg ik je, of ik zal je een ander deuntje leeren fluiten.’
‘Een vrije Hollander laat zich niet dreigen, zegt Barends, terwijl het bloed hem naar het hoofd stijgt.
Kort en goed, gij weigert dus - gij weigert allen?’
Ja! klonk het uit aller mond.
De deur der Kajuit wordt geopend - een twintigtal soldaten omringen plotseling onze vrienden, wier
honding het uitwijst dat zij geene overmacht vreezen, en het hun veel – zeer veel kost zich in bedwang
te houden.
‘Nu domme boer, zal je eens zien hoe ik een vreugdevuurtje weet aan te steken voor den Prins. Die
heeft toch niets aan zulk tuig als jelui allen zijt.’
Een kanonschot knalt, en geeft het sein tot eene daad, die den Engelschen eenwig tot oneer zal
strekken.
Het is een seinschot om het geheele welvarende West-Terschelling te vernielen. Honderd toortsen te
gelijk worden gezwaaid, en zetten in een oogenblik het geheele dorp in lichte laaie vlam. 't Gejuich
der Engelschen, de smartkreten der dorpelingen mengen zich dooreen - helsche vreugde teekent het
eene gelaat - diepe verslagenheid leest men op het andere.
‘Ziet, zoo maken wij boeren en visschers tam, ik moest je eigenlijk allen laten braden en roosteren in
de vlammen, maar ik wil den duivel ook wat overlaten, je zijt toch allen verdoemd. Gaat nu eens zien,
wat je met je waanwijsheid gewonnen hebt. Je zult nu wel gedweeër worden.’
Zulk een wandaad had men zich niet voorgesteld en nog is de geschiedenis niet geheel zeker
aangaande het doel en de strekking dezer expeditie, hoewel men het er voor houden mag, dat
Holmes waarheid sprak, toen hij de zaak van den Prins er mede in verband bragt.
Meer dan eens had Peter naar zijn mes gegrepen, om het den woesteling in het hart te stooten, maar
de gedachte aan Gonne, aan het gevaar waaraan zij was blootgesteld, weerhield zijn arm. Van daar
dat de ziedende toorn, die in hem woedde, niet als een lavastroom uitbrak, om zich uit te storten over
den snoodaard. Van daar dat hij schijnbaar gedwee en gelaten alle beleedigingen aanhoorde. Het
was hem zoo bang om het hart, als hij dacht aan zijne jonge gade. Hoe verwenschte hij het rampzalig
oogenblik, dat zij er op gestaan had hen te vergezellen naar het commandantschip. Zij, de onnoozele
duive in het nest van den gier, het weerloos lam onder een troep woeste wolven.
Deemoedig Holmes nader tredende spreekt hij smeekend: ‘Heer! mijne vrouw was met mij, toen ik
herwaarts kwam. Sedert werd ik van haar gescheiden. Ik bid u, geef mij haar weder, en ik zal al het

leed, dat gij mij berokkend hebt, vergeten. Geef, och geef haar mij! zoo riep hij, de fiere man, met
tranen in de oogen, toen hij zag dat Holmes zich beraadde.
‘Wat weet ik van je vuile deerne, maak dat je weg komt! riep deze, of ik zal je allen een zeebad laten
nemen, om wat op te frisschen.
Dat was te veel. Bliksemsnel glinsterde zijn mes, en wierp hij zich op Holmes, maar nog sneller hadden
de loerende soldaten zijne bewegingen gezien. Een zwaai tegen het hoofd met een enterax, en Peter
valt bewusteloos en bloedend neder. Zich op de overigen te werpen en hen zoo sterk te knevelen, dat
zij geen lid konden verroeren, was 't werk van een oogenblik.
Als slaven worden zij in de boot geworpen, bij het van bloedverlies en pijn trillende lichaam van Peter,
en onder het hoongelach der Engelschen weder naar land gebracht.
Intusschen schepen de vijandelijke soldaten zich weder in, de Engelsche schepen drijven af, ontzetting
en ellende achterlatende waar kort te voren vreugde en welvaart was. En Gonne! - - IV
We hebben reeds gewaagd van de heillooze plannen in de borst van Heemskerk. Zoodra Gonne aan
boord en Peter in Holmes, spreekvertrek was, was haar door een constabel een stoel gebragt, en zag
zij zich met voorkomende vriendelijkheid behandeld. Vrouwen zijn spoedig ongernst, maar vaak even
spoedig gerustgesteld. Zoover de kennis der Engelsche taal het haar toeliet, vroeg zij zeer spoedig wat
toch wel de oorzaak kon zijn van deze onverwachte landing, en kreeg zij tot hare groote blijdschap
het geruststellende antwoord, dat men niets kwaads in 't schild voerde, dat men alleen de zaak van
den Prins eenig voordeel wilde verschaffen, en men daarom haren vader en echtgenoot aan boord
had gebracht. Dat het kleine ougenoegen tusschen Peter en Laurens niets om 't lijf had, daar men
Laurens algemeen kende voor zeer oploopend van aard. Dat Laurens bovendien hier eene zeer
ondergeschikte betrekking bekleedde, en Holmes een man was van een edel karakter - kortom zij
behoefde zich in niets te verontrusten.
Deze taal was als balsem voor haar gefolterd hart, en toen de constabel haar onder 't oog bragt, dat
het welvoegelijker voor eene vrouw alleen was, in eene der hutten de terugkomst van haren man af
te wachten, dan op het dek, blootgesteld aan de nienwsgierige blikken van het scheepsvolk, gaf zij
zonder aarzelen gehoor aan zijn verzoek, hem in een der ledige hutten te volgen. Zij had hare tranen
gedroogd, helaas! om die weldra bitterder te vergieten dan ooit! In de hut gaf de argelooze vrouw
zich aan allerlei zoete gepeinzen over, hoe spoedig een vrolijker uur zoude aanbreken, hoe zij weldra
zonde leggen aan het trouwe hart van haren Peter, daar zij van de wijsheid haars vaders wel
verwachtte, dat deze zaak spoedig in der minne zoude geschikt zijn. Zoo verliep eenige tijd - zij
verwacht Peter ieder oogenblik - en telkens te vergeefs. Een kanonschot jaagt haar de schrik door de
leden, weder heeft zij kwaad vermoeden, zij hoort buitengewone drukte, vloeken, verwenschingen,
jammerkreten en hoongelach, zij wil het wagen uit hare hut te gaan, om met eigen oog te zien wat er
gaande is, maar ontwaart met ontzetting dat de deur gesloten is. Zij vernieuwt hare pogingen
telkens, maar telkens met ongunstig gevolg. Zij begiut luide te roepen en te weenen, hare kreten
schijnen door niemand gehoord te worden. Zij meent beweging in het schip te bespeuren, groote
God! zonde men haar verblijf vergeten hebben, en haar medevoeren? Die gedachte maakt haar
krankzinnig. Maar Peter dan? Hoe meer zij zich verdiept, hoe raadselachtiger haar alles voorkomt,
hoe angstiger zij zich maakt. Zij klopt, zij roept, zij bonst met alles wat zij vinden kan tegen de deur,
uiemand hoort haar. Het is niet meer uit te houden. Als van waanzin aangetast, werpt zij zich
handenwringend op den grond, jammert luidkeels om hulp en verlossing - geene verlossing daagt er
op. Uitgeput van vermoeijenis en overspanning valt zij eindelijk bewusteloos neder.
Het is voor ons geen raadsel wie de bewerker was van deze nieuwe euveldaad.
Vreeselijk zou haar ontwaken zijn. Hoe lang zij in dien bewusteloozen toestand had doorgebracht,
wist zij zelve niet. Liefelijke droomen hadden haar voor den geest gezweefd; zij waande zich in de
kerk, in haar huis, met haren geliefde - en waar was zij bij 't ontwaken? Angstig verwilderd slaat zij de
oogen rond. als was zij nog in den droom. Helaas, geen droom maar volle treurige werkelijkheid. Het

is duister om haar, nog duisterder in haar hart; zij voelt en tast en grijpt rond zich en nu treedt de
geheele droavige geschiedenis haar voor den geest. Het is thans stil en somber in het schip - nog
somberder is de loop harer gedachten Zij luistert - zij hoort voetstappen, misschien is er hoop op
uitkomst. Misschien is alles eene vergissing, die men zich haasten zal te herstellen. De voetstappen
komen nader - Goddank! Zij houden op voor hare deur de deur wordt geopend - een vol licht stroomt
in 't vertrek, en zij ziet - Laurens Heemskerk!
Koortsachtig ijlt zij hem te gemoet. Dank! Dank! O mijn God! dat gij eindelijk komt, mijnheer! Zeg mij,
gij komt mij verlossen niet waar! O spoedig, spoedig, mijn hart breekt van verdriet. In Gods naam,
mijnheer, breng mij terug bij de mijnen.’
De bedaarheid waarmede hij haar aanhoort schokt haar. Zij houdt haren adem in en verbeidt in
gespannen verwachting zijn antwoord.
‘Ik had mij niet gevleid, lief duifje! dat je zoo smachtend naar mijne komst verlangdet. Nu, des te
beter - dan kost het mij geene moeite om uw harte te bekoren, ik dacht niet dat gij mij zoo spoedig
zoudt begrepen hebben.’
Als had een adder haar gebeten krimpt zij ineen, zij wil spreken - maar de woorden stokken in hare
keel - zij dreigt op nieuw in onmacht te vallen.
‘Nu lief kind, antwoordt gij niet? Zal ik dan nu mijne moeite beloond zien? Zal ik dan eindelijk eens
mijn geluk mogen lezen uit uwe lieve oogen? Kijk Gonne, ik heb je niet teruggezien sedert gij nog een
kind waart. Als ik geweten had dat gij zulk een schoon meisje waart geworden, was ik zeker al eerder
op de vleugelen der liefde naar u toegeijld om u te zeggen: Gonne, mijn kind, ik heb u lief, ik wil u tot
de mijne maken, ik wil mij gelukkig zien in uw bezit - dan hadt gij nooit zoo'n leelijken boerenvisscher
tot man gekregen - dan had ik u al eerder kunnen zeggen: Gonne, je verdient dat een ander, hooger
dan gij zelve, u tot zich opheft, om met u te pronken in de wereld.
‘Houd op!’ roept zij met tranen in de oogen, ‘om Gods wil hond op!’ Verder kon zij niet, zij dreigt in
hare smart te stikken.
‘Nu, nu, ik zeg je toch geen kwaad en mijn goed voornemen is boven allen twijfel. Ik zal je een
jufvrouw maken, die overal kan verschijnen. Ik heb geld genoeg om je als een admiraalsvrouw te
kleeden, alleen één voorwaarde stel ik, gij zult en gij moet de mijne zijn.’
Langzamerhand had zij haar geestkracht terug bekomen. Met eene verontwaardiging die haar
lichaam deed trillen, riep zij uit: ‘Dat nooit, in der eeuwigheid niet! Liever zullen de golven der zee mijn
lijk naar mijn geboortegrond spoelen dan dat ik mij zoover zou verlagen mij af te geven met een
verrader, een nietswaardige, die, na eerst zijn land verraden, zijne landslieden mishandeld te hebben,
thans de kroon zet op zijn werk door eene weerlooze vrouw te beleedigen. Gij durft van liefde spreken
- tot mij - die u haat en veracht - gij durft geld en goed aanbieden, dat gij gestolen en geroofd hebt gij durft gewagen van goede bedoelingen - gij wiens geheele bestaan louter list en snoodheid is! Zeg,
wat hebt gij gedaan met mijnen man - met mijn vader? O God! Ik durf er niet aan denken, misschien
kleeft hun bloed aan uwe handen misschien - maar neen, zoo ontaard zult gij niet zijn. Gij zult
medelijden gehad hebben met het grijze hoofd mijns vaders, gij zult uwe handen niet bezoedeld
hebben met het bloed van mijn onschuldigen man. o zeg het mij, ik bezweer het u bij God! zeg mij
waar zij zijn, ik zal u op mijne knieën danken, maar verlos mij uit die pijnlijke onzekerheid.’
Laurens liet haar eindigen zonder haar te storen. Het was hem, den volleerden booswicht, een
heuchelijk teeken, dat Gonne lucht gaf aan haar hart in een vloed van woorden - dan kon hij met haar
spreken en wellicht onderhandelen.
‘Uw vader en uw echtgenoot zijn beiden welvarend. Het is mijn doel niet hen op eenigerleiwijze te
krenken - alleen wil ik hen onschadelijk maken. Zoo lang zij hinderlijk zijn aan mijne plannen blijven zij
in mijne macht. En nu - hoor kort en goed mijn besluit, dat ik ten uitvoer zal brengen, het koste wat
het wil. Over een paar dagen zijn wij in Londen. Daar wordt gij willens of onwillens mijne vrouw. En

zoo gij moogt blijven weigeren aan mijn vurig verlangen te voldoen, dan, ik zweer het u, zal mijne
wraak vreesselijk zijn.’
‘Intusschen zal 't u aan niets ontbreken.’
‘Gij moogt doen wat gij wilt, mijn besluit staat vast. Bedenk echter dat het lot van uwen vader, van
uwen echtgenoot in mijne handen is. Geene macht ter wereld is in staat mij tot toegevendheid te
stemmen. En nu laat ik u alleen, morgen zult gij wel anders spreken.’
Weder was Gonne alleen met hare smart. De vreesselijkste waarheid was haar bekend geworden.
Haar echtgenoot, haar vader in Heemskerks macht, en zou deze on verlaat voor nieuwe gruwelen
terugdeinzen? Haar eer bedreigd, ja op 't punt van te worden aangerand door wien zij het meest
verfoeide. Maar daarvoor zal zij waken. Liever een graf in de golven – dan zich over te geven aan den
onmensch. Maar dan is ook het lot beslist van hare geliefden! Ach! wat zonde zij niet geven om iets te
weten van wat hun is wedervaren! Waar zijn zij? Zijn zij mede op het schip? Haar boezem hijgt en
snakt naar lucht, zij wil schreijen, maar kan het niet, maar wat zij kan is: bidden. Zij stort hare ziel uit
in vurige smeekgebeden, tot Hem die Heer is van leven en dood! Zij stelt hare eer in de handen van
Hem, zonder wiens wil geen haar van ons hoofd wordt gekrenkt. Hare geheele ziel lost zich op in één
zucht tot God om uitkomst en redding. Zal haar gebed verhoord worden?
V
Toen Heemskerk zich uit de hut begaf van zijn slachtoffer, werd hij door een der constabels verzocht
zich onmiddelijk te begeven naar de kajuit van Holmes. Deze scheen in 't geheel niet tevreden. Op
onvriendelijken toon richt hij tot Laurens de vraag: ‘Wat hebben wij gewonnen met deze expeditie?’
‘Wat wij gewonnen hebben, zegt Heemskerk, veel, zeer veel. Wij hebben den Hollanders getoond dat
wij wat doen durven en kunnen, en dat wij den wil van Zijne majesteit Karel II willen geëerbiedigd
hebben.’
‘En het geheele plan stuitte af op de koppigheid van enkele dorpelingen! Gij hebt ons misleid, vriend?
Gij steldet ons de bevolking voor als smachtende naar de gelegenheid, zich uit te spreken voor de
zaak van den prins en ik vreeze dat wij die zaak door onze hardheid eerder nadeel berokkend hebben.
Het was op uw aandrijven dat ik schrik bracht onder de bevolking hoewel ik het bij later nadenken
niet moest gedaan hebben. Gij schetstet ons uwe landgenooten als laf van aard, gij steldet ons
zooveel voor, dat bij u slechts in de verbeelding bestond. zoodat bij mij de vraag is gerezen, of niet
eigenbelang de hoofdrol speelde in wat gij hadt ontworpen. Men zegt mij dat gij de jonge vrouw van
den visscher, die zich aan mij vergrijpen wilde, hebt medegevoerd. Waartoe dit alles? Ik weet dat gij
vroeger veel op Terstelling verkeerdet, zoudt gij de onbezonnenheid gehad hebben, eene geheele
expeditie op touw te zetten, om eenig persoonlijk belang?’
‘Wat gij van eigenbaat zegt, herneemt Heemskerk, ik zweer u dat het niet zoo is. Het toeval alleen
bragt mij de deerne, die zich thans op uw schip bevindt. - Mijn arm en mijn zwaard zijn in de dienst
van Zijne Britsche Majesteit, en ik smacht naar de gelegenheid zulks door daden te toonen.’
‘Dan zullen wij u in het oog houden, tot wij daar meerdere en betere bewijzen van gezien hebben dan
die gij tot nog toe gegeven hebt. Laurens Heemskerk! gij begeeft u in arrest tot dat de krijgsraad te
Londen uwe zaak zal onderzocht hebben. Voorshands is alle gemeenschap tusschen ons afgesneden ga!’
Mogt het mijnen lezers vreemd voorkomen, dat Holmes, die wij vroeger in woestheid niet zagen
onderdoen voor zijn metgezel, eensklaps zijn hart opende voor betere gevoelens en zelfs een afschuw
gevoelde voor zijn vroegeren vriend, zoo zij hun hier medegedeeld, dat hij van nature geene slechte
inborst had, maar zich in zijne handelingen geheel had overgegeven aan Heemskerk. Deze had hem
zoo veel en meestal bezijden de waarheid van den toestand in Holland voorgespiegeld, dat Holmes
het geraden achtte door eene krachtige handeling schrik te verspreiden onder de Hollanders, en
zoodoende de bevordering des prinsen eene schrede nader te komen. Hij kende de Hollanders niet en
was omtrent hun karakter misleid. Hij dacht dat men bij zijne verschijning het hoofd in den schoot
zonde gelegd en zijne bevelen zonder tegenspraak zoude volbragt hebben. Dat men, toen de brand

huis en have verteerde, berouwvol de eerste weigering zoude herroepen hebben. En wat was het
geval geweest? Zelf had hij er het leven bijna bij ingeschoten. En daar ging hij nu weer naar Engeland
terug, zonder iets anders te kunnen zeggen, dan dat hij noodeloos een welvarend dorp had vernield.
Zijn wrevel ontlastte zich't eerst aan den aanlegger van de onderneming. Wij zagen reeds hoe deze
door hem werd in arrest genomen, tot dat het onderzoek der Engelsche admiraliteit over hem zon
beslist hebben. Maar wat zal hij doen met de jonge vrouw die zich in Heemskerks macht bevindt? Hij
wil haar ondervragen om van haar eenig licht te ontvangen. Hij geeft last haar voor zich te brengen.
Gonne lag nog geknield in het gebed verzonken, toen zij op nieuw iemand aan de deur harer hut
hoorde. Was 't weder Heemskerk, om haar met zijne oneerlijke aanzoeken lastig te vallen?
Zonder den constabel die haar Holmes last zonde overbrenging aan te zien, riep zij hem toe: Gij
beloofdet mijnheer! mij tot morgen met rust te laten - ik heb recht te vorderen dat gij uwe belofte
houdt.’
‘Als de jufvrouw Engelsch spreekt zal ik haar antwoorden,’ zegt de constabel - ‘ik zal echter eerst mijn
last volbrengen en de jufvrouw aanzeggen, dat kapitein Holmes, de bevelhebber, haar bij zich laat
ontbieden. Wees dus zoo goed mij te volgen.’
Verbaasd ziet Gonne hem aan, vreezende dat eene nieuwe ramp haar treffen zal. Zwijgend voldoet zij
aan het verzoek. Niet weinig was zij verwonderd toen zij door Holmes zeer vriendelijk ontvangen
werd.
‘Ik heb zoo vangt hij aan, van de ongelukkige vergissing gehoord waardoor gij met ons zijt gevoerd.
Toen ik zoo even vernam dat er eene vrouw aan boord was en mij de oorzaak daarvan liet verhalen,
waren wij al te ver in zee om u naar uw dorp terng te brengen. Gij zult ons thans tot Engeland moeten
volgen - aldaar zullen u de middelen verschaft worden om naar uw vaderland terug te keeren.
Intusschen zal ik zorgen dat gij met alle onderscheiding behandeld wordt. Eéne zaak vraag ik u:
verhaal mij eens naar waarheid hoe gij hier gekomen zijt.’
Al had een engel uit den Hemel haar toegesproken, hij had haar geen liefelijker woorden kunnen
toevoegen dan de alles behalve engelachtige Holmes. Zij schetst hem hare geschiedenis zoo
aandoenlijk waar, dat de ruwe zeeman er door bewogen wordt. Hij hoort van haar dat zij onbekend is
met wat haren echtgenoot is wedervaren. Zal hij haar de waarheid ontdekken? Zal hij haar
meedeelen dat haar man voor dood is weggedragen en zij hem niet zal terugzien aan deze zijde des
grafs? Hij heeft er den moed niet toe, maar wel is zijn heilig voornemen aan haar ten minste goed te
maken wat aan hare familie, aan hare landslieden is misdreven, Hij wil haar behulpzaam zijn in haren
terugkeer naar het vaderland en zorgen dat zij, eenmaal teruggekeerd, maar beroofd van haren
echtvriend, niet tot ellende vervalle.
Helaas! in het boek haars levens stond het anders geschreven. Toen de nacht aanbrak en zij in de
blijde hope op verlossing het hoofd had nedergevleid, bezielden haar weder blijdere gedachten. Zij
wist zich thans beveiligd voor de aanslagen van Heemskerk en vertrouwde de toegezegde
bescherming van Holmes voldoende, om volkomen gerust te zijn. Zij rekende bij zich zelve den tijd uit
dat zij weder te huis zou kunnen zijn. Over twee dagen was de vloot in Engeland, dan zoude zij met de
eerste de beste gelegenheid terugzeilen naar haar vaderland om aan het hart haars echtgenoots al
het doorgestane leed te vergeten. Wel had de hand des tegenspoeds zwaar op haar gedrukt, maar
het wederzien zoude des te verblijdender zijn. Zich allerlei goeds voorspiegelende, het gejuich van
Peter, de uitgelaten blijdschap haars vaders, viel zij in slaap. De vermoeijenis en aandoening van den
dag maakten dien slaap vaster dan ooit. Zij hoorde het niet dat de deur van het vertrek behoedzaam
geopend werd en Laurens Heemskerk binnen kwam. Hij had de wacht weten om te koopen om tot
Gonnes verblijf door te dringen. Hij had het niet kunnen verkroppen dat hij zoo eensklaps van zijne
geliefkoosde plannen had moeten afzien; zoo nabij de vervulling zijner wenschen en dan alles te
moeten laten varen! Alles wil hij liever op het spel zetten, maar zijn plan moet volvoerd werden. Hij
ziet haar, de jonge vrouw, met den blos der schoonheid op de wangen, het gelaat zoo aanminnig en
uitlokkend schoon, dat hij zich een oogenblik verlustigt met dat schoone gelaat te aanschouwen. Daar
valt een lichtstraal van de door hem medegebrachte lantaarn in hare oogleden; zij ontwaakt - staart

in 't rond - ziet de bewerker van al haar onheil en slaakt een gil die dringt door merg en gebeente.
Met één sprong is zij op de been en eer de verblufte Heemskerk het beletten kan de deur uit. Zij ijlt
over het dek in de richting van Holmes' kajuit; maar ach, de duisternis en de ongewoonte doen haar
struikelen, zij valt bij den ingang waar de scheepstrap toegang naar het dek verleent - en stort over
boord.
De schildwacht - toegeschoten om haar te redden, slaat alarm, Heemskerk heeft juist nog tijd, zich
weder te verbergen, alvorens al het scheepsvolk op het dek verschijnt. Maar de duisternis van den
nacht maken alle pogingen tot redding vruchteloos. Gonne is in de diepte verdwenen.
Helaas! haar bruidsbed was een graf in de golven, en het statig gebruisch en geklots boven haar
hoofd eene plegtige muziek, de toonen vervangende die bij haren echt moesten worden aangeheven.
Haar jeugdig leven werd uitgebluscht, maar hare eer was gered.
VI
De mare die door 't land ging over de landing der Engelschen vervulde de gemoederen met
ontzetting. De Engelschen die zoo dikwerf de vlag hadden gestreken voor onze dappere zeelieden,
hadden het durven wagen eene landing te beproeven - hadden hunne wraaklust gekoeld aan
weerlooze burgers!... Dat riep om wraak - die schande moest in hun verraderlijk bloed worden
uitgewischt. De hollandsche leeuw mogt een oogenblik uitgerust hebben om nieuwe krachten te
verzamelen, en die tijd door zijn belager gebruikt zijn om hem eenig nadeel toe te brengen, straks zou
hij ontwaken, woedender dan ooit om den luipaard in zijn eigen hol te bestoken, en hem de klauwen
en tanden in het vleesch te slaan, zóó dat hij nog lang zijne wonden zou gevoelen en eerbied en
ontzag betoonen aan het koningschap des leeuws.
Bijna een jaar is verloopen. De welvaart op Terschelling is teruggekeerd, de woningen nienw en
sierlijk herbouwd. Peter is hersteld van zijne lichaamswonden, de wond zijns harten is ongeneeslijk.
Zoodra hij genoegzaam hersteld was, had hij in persoon de pogingen herhaald, reeds door Barends en
auderen in 't werk gesteld, om Gonnes verblijf op te sporen. De waarheid was hem spoedig bekend.
Strekte het hem eenigermate tot troost, dat God medelijden had gehad met de teedere vrouw,
strijdende voor hare eer - wist hij ook al, dat zijne Gonne hem trouw was gebleven, en hem daar
boven juichend verwachtte, hij wilde voor zijnen, dood haar wreken. Hij wilde den bewerker van zijn
ongeluk, den meedogenloozen verwoester van zijne zaligste verwachtingen, met eigen hand
kastijden. Wel hield de oude Barends hem voor dat hij daardoor zijne Gonne niet terugkreeg, dat hij
jegens zijne ergste vijanden vergevens gezind moest zijn, het bloed gistte en kookte te sterk, om hem
bedaard te houden.
‘Als ik mijne vrouw niet wreken mag op den gevloekten verrader zal ik de eer mijns vaderlands
wreken op de Engelschen’ zegt hij tot zijn schoonvader. ‘Ik wil onder de Ruiter gaan strijden voor mijn
geboortegrond.’ Het was hem eene behoefte, zich van de plekken te verwijderen, waar de dierbaarste
herinneringen hem in den geest kwamen - hij wilde zich mengen in het gewoel van den strijd,
misschien vond hij een eerlijken dood om hem te verlossen van zijn zielesmart en hem met Gonne te
hereenigen. Den zesden van zomermaand liep de staatsche vloot onder de Ruiter in zee, om ditmaal
lauweren te oogsten, waarop het Nederlandsche volk ten allen tijde trotsch kan zijn. Het gold niets
minder dan den vijand in zijn eigen land aan te tasten. Hoe dapper men zich gekweten heeft is over
bekend. Het hollandsche kanon bulderde over de wateren van Medway en bracht schrik, niet op een
visschersdorp maar in Albions hoofdstad zelf. Zeven groote schepen, waaronder van tachtig stukken
geschut, werden verbrand, een der grootste admiraalschepen in triomf naar 't vaderland gevoerd,
tuighuizen vernield en Engeland zoo in het hart getroffen, dat het om een spoedigen vrede vroeg. De
schenddaad der Engelschen op 't ‘onnoozele schelling’ was bloedig gewroken. En Peter?

Hoe wel wij gaarne gezien hadden, dat hij Laurens Heemskerk een kogel in 't verradelijk hart had
gezonden, moeten wij tot ons leedwezen bekennen, dat hem de gelegenheid daartoe niet werd
aangeboden. Niet altoos worden hier op aarde goede daden beloond en slechte gestraft zoo als men
in onze jeugd leerde. Peter keerde met roem overladen naar Terschelling terug, vatte zijn handwerk
weder op en werd een welgesteld visscher. Maar die hem ook na vele jaren had gezien zou hem
afgetrokken en in zich zelf gekeerd hebben ontmoet, als drukte een diepgaand leedgevoel hem neder.
En Heemskerk? Het is ons niet gelukt zijn spoor verder dan wij beschreven hebben na te gaan en,
eerlijk gesproken, gevoelden wij al zeer weinig lust de met gruweldaden gekenmerkte loopbaan diens
verraders verder op te sporen.
Barends overleefde zijne smart niet lang. Reeds het volgende voorjaar vroeg men de herbergzame
aarde een plaatsje voor zijn lijk. Hij ging heen, hijgende naar het oogenblik der hereeniging met zijne
Gonne, met wie zijne gansche ziel hier op aarde was zamengesmolten en die hij niet kon overleven.
Amsterdam, Oct. 1867. H. De Gooijer.”
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