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1. Inleiding 

 

 

Deze scriptie kunnen we plaatsen in het vakgebied van de maritiem-economische 

geschiedschrijving. We werken rond de Zeeuwse admiraliteitsvloot. Aan de hand van 

bepaalde rekeningen zijn we in staat om de levensloop van schepen en de daaraan verbonden 

kosten te achterhalen.  

In de tweede kandidatuur van deze opleiding krijgen (of kregen) de studenten een cursus  

over de methodologie van de geschiedenis. Onze keuze viel onder andere op de module 

Introductie tot de Maritieme bronnen. In het kader van de lessen hebben we toen een 

daguitstap ondernomen richting Middelburg om in het Zeeuws Archief kennis te maken met 

een aantal maritieme bronnen. Op deze manier kwamen we te weten dat tal van mogelijke 

onderzoeksonderwerpen liggen te wachten op een ondernemende historicus of student. 

Het tijdsbestek waarin we het onderwerp van de scriptie kunnen situeren, is de tweede 

helft van de zeventiende eeuw. Deze periode werd gekenmerkt door een aaneenschakeling 

van grote en kleine conflicten waar maritieme oorlogsvoering een prominente plaats innam. 

Toen in 1648 de strijd tegen het Spaanse rijk ten einde kwam, ging de Republiek der Zeven 

Verenigde Provinciën een periode van grote economische welvaart en expansie tegemoet. 

Niet alleen op economische vlak stond de Republiek aan de top, maar ook in de internationale 

politieke arena kon ze haar invloed laten gelden. De manier waarop de Republiek de zeeën 

domineerde, was niet naar de zin van Engeland, dat sinds mensenheugenis aanspraak maakte 

op de „British Seas‟. De botsende economische belangen en opvattingen leidden tot een 

rivaliteit die uitmondden in drie grootschalige oorlogen in een tijdspanne van vijfentwintig 

jaar. Deze vrijwel permanente oorlogstoestand zorgde voor grote investeringen in de marines 

van beide staten.  

In 1652 brak de Eerste Engelse Oorlog uit. Het ongunstige verloop van de oorlog noopte 

de Staten-Generaal ertoe om een grondige vernieuwing van de oorlogsvloot door te voeren. 

Deze modernisering kwam te laat om een zekere nederlaag om te buigen tot winst. De 

nederlaag deed beseffen dat, in tegenstelling tot 1648, de oorlogsvloot moest worden 

bijeengehouden en niet mocht worden verkocht. De Republiek beschikte vanaf nu over een 

staande vloot die ook in vredestijd paraat stond. Men moest zich niet meer verlaten op 
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ingehuurde koopvaarders in tijden van oorlog. We kunnen spreken van een „nieuwe‟ marine 

of zoals Jaap R. Bruijn het verwoordt: “Mars en Mercurius gingen uiteen”.
1
 

In de jaren zestig werd de vloot opnieuw uitgebreid, toen een tweede oorlog met Engeland 

onvermijdelijk bleek. In 1664 besliste de Staten-Generaal om een nieuw bouwprogramma op 

stapel te zetten. Over een periode van drie jaar liepen er van de admiraliteitswerven zestig 

oorlogsbodems van stapel. Het resultaat van deze bouwwoede was dat de Republiek tegen 

1670 de leidende zeenatie was in Europa.  

De admiraliteit van Zeeland droeg zijn deel bij aan het vlootprogramma. De 

scheepswerven in Zeeland, Veere, Vlissingen en Zierikzee, ontvingen elk hun bestellingen. 

De vierde werf gelegen in Middelburg kreeg geen orders om schepen te bouwen. Wat wij in 

deze scriptie trachten tot een goed einde te brengen, is aan de hand van het papierwerk dat 

deze instelling heeft achtergelaten, de levensloop van een aantal van deze nieuwgebouwde 

oorlogsschepen te reconstrueren. We volgen drie schepen, gebouwd op verschillende werven, 

vanaf de bouw tot hun afdanking. We gebruiken hiervoor rekeningen die deel uitmaken van 

de administratie te water, meer bepaald de rekeningen van de equipage- en ammunitiemeester 

en de ontvanger-generaal. Door middel van de equipage- en ammunitierekeningen kunnen we 

kosten achterhalen met betrekking tot de bouw, onderhoud en reparatie, militaire uitrusting en 

de victualiën. De rekeningen van de ontvanger-generaal verschaffen ons ook gegevens in 

verband met de bouwkosten en victualiën. Naarmate het onderzoek vorderde, beseften we 

echter dat de equipagerekeningen geen uitgaven bevatten in verband met de kosten van de 

voedselvoorraad. Nadat we de kostprijs weten van de schepen, is het interessant te 

onderzoeken wat er in verhouding het meeste doorweegt.  

In een volgende stap vergelijken we de kostprijs van de schepen met elkaar. Aangezien 

een vergelijking enkel zin heeft met gelijke onderzoeksobjecten, volgen we schepen van 

eenzelfde klasse. Dit laat ons toe om te achterhalen of er verschillen waren in de bouwprijs, 

de ammunitiekosten, onderhoud en reparatiekosten en kosten ten behoeve van de victualiën.  

Een laatste punt waar we aandacht aan besteden, zijn de leveranciers van de materialen en 

de voorraden en de ambachtslieden. We vragen ons af of we te maken hebben met een klein 

aantal leveranciers en ambachtslieden die een monopoliepositie innemen of een groot aantal 

kleine leveranciers en ambachtslieden die elkaar beconcurreren.  

Zoals het een goede historicus betaamt, behandelen we in het eerste hoofdstuk de 

historische context: de Tweede Engelse Oorlog. We staan stil bij de oorzaken, aanleiding en 

                                                 
1
 Bruijn (J.R.), Mars en Mercurius uiteen. De uitrusting van de oorlogsvloot in de zeventiende eeuw, in: 

Bestuurders en geleerden, p. 97. 
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gevolgen, waar wij aandacht schenken aan de economische en politieke aspecten. We gaan 

dieper in op het verloop van de oorlog. Dit is relevant omdat we de levensloop van de schepen 

onder de loep leggen en zij hebben in deze oorlog hun eerste gevechtservaring opgedaan. 

Indien de gegevens beschikbaar waren, hebben we de grootte van de Zeeuwse 

admiraliteitsvloot vermeld.  

In een volgend deel komt de scheepsbouw in de Republiek tijdens de zeventiende eeuw 

aan bod. We bespreken de bronnen die de historicus tot zijn beschikking heeft. Onze interesse 

gaat uit naar het bouwproces. Achtereenvolgens behandelen we hoe het op een scheepswerf 

aan toeging, de materialen, het bestek en uiteindelijk de bouw zelf. 

In het derde en laatste deel verwerken we de resultaten van het archiefwerk en plaatsen we 

dat in zijn context. Het hoofdstuk vangt aan met een paragraaf over het vlootprogramma in 

1664 – 1666. Vervolgens gaan we gedetailleerd in op het gebruikte bronnenmateriaal. We 

schetsen het ontstaan, de organisatie en de bevoegdheden van de instelling die deze bronnen 

heeft geproduceerd. We staan stil bij de werkwijze en volgens welke criteria we de schepen 

hebben gekozen. In het deel „Dimensies van de schepen‟ plaatsen we het scheepstype waarbij 

we onze oorlogsbodems kunnen indelen, in een historisch kader. We weten van twee schepen 

wie de bevelhebber was en geven dan ook een korte biografie. In de daaropvolgende 

paragrafen bespreken we het eigenlijke archiefwerk: de bouwkosten, de ammunitiekosten, de 

„mondkosten‟, de levensloop en tenslotte de leveranciers.  

Deze materie leent zich vaak tot vakjargon. Doorheen de tekst staan termen in cursief in 

cursief gedrukt die we in de voetnoten hebben verklaard, waarbij we de omschrijving hebben 

overgenomen uit de Maritieme encyclopedie van Van Beylen. 
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2. De Tweede Engelse Oorlog 1665-1667 

 

 

2.1. Oorzaken 

 

 

De tweede helft van de zeventiende eeuw luidde het begin in van meer dan een eeuw 

maritieme oorlogsvoering. Europese mogendheden lieten hun vloot uitbreiden en 

moderniseren. De Europese wateren vormden het strijdtoneel waar tientallen zeeslagen zijn 

uitgevochten. Wij spitsen ons toe op de rivaliteit tussen Engeland en de Verenigde Provinciën 

die in deze eeuw haar hoogtepunt bereikte. De drie oorlogen die hebben plaatsgevonden in de 

tweede helft van de zeventiende eeuw staan gekend als de handelsoorlogen. Deze 

omschrijving maakt duidelijk dat economische beweegredenen de voornaamste oorzaken 

vormen.  

De Republiek maakte in de zeventiende eeuw een periode door van grote economische 

bloei: „De Gouden Eeuw‟. Ondanks het feit dat de Republiek in oppervlakte en bevolking de 

mindere was van Engeland, Frankrijk en Spanje stak het de traditionele grootmachten naar de 

kroon. Wanneer de neergang nu precies werd ingezet, wordt nog steeds betwist. Eén zaak 

staat vast: op het moment dat de Eerste en Tweede Engelse Oorlog uitbrak nam de Republiek 

een economische toppositie in. 

Lange afstandshandel in Europa gebeurde over water, omdat transport per schip 

goedkoper en eenvoudiger was dan over land. Doordat de Noordelijke Nederlanden 

doorkruist worden door drie grote rivieren: de Schelde, de Maas en de Rijn was de economie 

altijd sterk vervlochten met transport over water. De gunstige, centrale ligging in West-

Europa zorgde er dan ook voor dat de Nederlanders op gebied van handel tussen de Europese 

landen praktisch het monopolie bezaten. Koopvaardijschepen uit de Republiek 

transporteerden zelfs Duitse, Franse en Engelse goederen!
2
 

Het economische succes was te danken aan hun vrachtschepen die grote hoeveelheden 

bulkgoederen kon transporteren met een minimum aan bemanningsleden waardoor men de 

kosten kon drukken. De verhouding tussen tonnage per man op een Nederlands schip betrof 

twintig tegen één. In vergelijking met andere landen lag dat een stuk hoger: bij Engelse 

                                                 
2
 Prak (M.), Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek, p. 101 
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schepen was dat zeven ton per bemanningslid.
3
 Deze verhouding was van toepassing op de 

fluit. Omstreeks 1595 werd in Hoorn het eerste fluitschip te water gelaten. Halverwege de 

zeventiende eeuw kon een fluit van 200 ton met negen of tien bemanningsleden varen, terwijl 

een gelijkwaardig Engels schip er welk dertig nodig had.
4
 

In de zestiende eeuw moest Holland zijn meerdere herkennen in Antwerpen, een 

commerciële metropool die een centrale rol speelde in de wereldhandel. Na de val van 

Antwerpen in 1585 veranderde de situatie. De sluiting van de Schelde door de Zeeuwse 

opstandelingen in combinatie met de vlucht van de Antwerpse intelligentsia en kooplieden 

zorgde voor een enorme boost aan het economische leven in Amsterdam. Vele handelaren 

zochten bescherming in de Hollandse stad, met als gevolg dat de Antwerpse handel zich voor 

het grootste gedeelte concentreerde in Amsterdam. De markten waarop de Antwerpse en 

Hollandse kooplieden actief waren verschilden. In de Brabantse stad werden vooral 

luxeproducten verhandeld zodat Antwerpenaars over grote kapitalen en uitgebreide netwerken 

beschikten. De Hollanders specialiseerden zich in het transport en de verwerking van 

massagoederen zoals graan en zout, met als gevolg dat ze over de expertise en de capaciteit 

beschikten om over een lange afstand bulkgoederen te vervoeren. De combinatie van deze 

vaardigheden en ervaring resulteerde in een grote verruiming van economische 

afzetgebieden.
5
  

De basis voor dit transport- en handelsimperium bleef het verkeer van en naar de Oostzee, 

de moedernegotie: drieënzestig procent van de schepen die westwaarts door de Sont voeren in 

1660, waren Nederlands.
6
 Sinds de vijftiende eeuw kon Holland niet meer zijn eigen 

bevolking voorzien van genoeg graan. Noodgedwongen ontstond er een handelsroute met het 

Oostzeegebied, waar men grote graanoverschotten kende. De haringvangst in de Noordzee 

was niet alleen bestemd voor eigen consumptie, maar vormde lang het belangrijkste 

exportproduct naar het Balticum. Doordat zout nodig was om de haring te conserveren, 

groeide de vraag naar dit product waardoor Hollandse kooplieden zout begonnen te 

importeren vanuit Spanje, Frankrijk en Portugal. In de zeventiende eeuw trad er een 

diversificatie op van exportproducten, vanwege de samensmelting van de Hollandse en 

Antwerpse handel. Vanaf nu werden ook wijn, specerijen, textiel, zijde en andere luxe-

                                                 
3
 Unger (R.W.), Dutch Ship Building before 1800: ships and guilds, p 44 

4
 Prak (M.), op.cit., p. 108 

5
 Prak (M.), op.cit., p. 108-109 

6
 Blom (J.C.H.), Lamberts (E.) (red.), Geschiedenis van de Nederlanden, p. 164 
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goederen geëxporteerd naar het Oostzeegebied. Het resultaat van deze handelstrafieken was 

dat de Republiek een centrale plaats innam in de Europese handel.
7
 

In de overzeese handel werden er eveneens fortuinen vergaard. In 1602 richtte men de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie op en in 1621 de West-Indische Compagnie. Deze 

ondernemingen zorgden ervoor dat de Republiek een wereldwijd handelsimperium kon 

uitbouwen, met als zwaartepunt Azië. De expansie had als gevolg dat niet alleen de bestaande 

nijverheden floreerden, maar ook dat nieuwe industrieën ontstonden. Men kwam in contact 

met nieuwe grondstoffen zoals suiker en tabak.  

De concurrentie bleef natuurlijk niet uit. Frankrijk en Engeland beoogden ook de grote 

winsten die te verdienen waren in de handel. Een nieuwe economische opvatting deed de 

intrede in Europa, het mercantilisme. Deze protectionistische houding was het resultaat van de 

gedachte dat wat de ene wint de ander verliest, met andere woorden het economisch systeem 

werd aanzien als een “zero-sum game”. Het doel was zoveel mogelijk exporteren en zomin 

mogelijk importeren zodat op die manier de eigen goudvoorraden stegen. Om dit te 

verwezenlijken was de staat verplicht om zich in hoge mate te bemoeien in de economische 

wereld.  

In deze context moeten we het ontstaan van de Navigation Acts bezien. In 1651 besliste 

Oliver Cromwell (1599-1658), de Lord Protector van het Britse rijk, dat er maatregelen 

moesten worden genomen tegen de Nederlandse dominantie in het goederentransport naar 

Engeland. In augustus nam het Engelse parlement de Akte van Navigatie aan. Deze akte 

bepaalde dat enkel Engelse koopvaarders goederen in Engeland mogen invoeren. Een 

uitzondering werd gemaakt indien het Europese goederen betrof die door schepen uit het land 

van herkomst werden getransporteerd. Op deze manier kreeg de Republiek bijna geen 

mogelijkheid meer om handel te drijven met Engeland, aangezien ze zelf weinig 

handelsproducten produceerde. Deze maatregel had weinig succes. De autoriteiten waren niet 

bij machte om de wet af te dwingen. De controle liet te wensen over en de Nederlanders 

toonden zich meesters in het omzeilen van de bepalingen. Er bestond geen register van 

bestaande Engelse schepen zodat men niet kon achterhalen welke nationaliteit een vrachtschip 

bezat. Na de restauratie in 1660, waarbij Karel II (1630 - 1685) opnieuw de troon van 

Engeland besteeg, nam het Parlement de Akte van Navigatie opnieuw aan. Enkele 

verbeteringen moesten ervoor zorgen dat de naleving eenvoudiger kon gebeuren. Dat deze 

verbeterde versie niet veel veranderde blijkt uit de volgende uitspraak van George Downing, 

                                                 
7
 Prak (M.), op.cit., p. 106-110. 
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Engelse afgezant in Den Haag, in 1662: “commodities of all sorts are carried for Engeland 

and Ireland and in Dutch ships, even as if there were no such Act; nor is there more 

miscarriage to any port than to London itself”.
8
 De Act, voor zover ze effect had, was echter 

geen reden tot oorlog, want Engeland nam maar een bescheiden plaats in de Nederlandse 

economische activiteiten in. 

De Acts waren gebaseerd op het principe van Engelse soevereiniteit over de „British 

Seas‟. John Selden formuleerde deze opvatting in Mare Clausum Seu Dominum Maris 

gepubliceerd in 1635. Op alle zeeën tussen Engeland en tegenovergestelde kusten oefende de 

kroon gezag uit. Alle buitenlandse schepen zouden bij een ontmoeting hun vlag moeten 

strijken en de Engelsman het eerst groeten. Dit impliceerde ook dat alle schepen een vorm van 

tribuut moesten geven aan de Engelse kroon om toestemming te krijgen om te vissen en te 

varen in „hun‟ zeeën. Selden reageerde hiermee tegen de zienswijze van Hugo Grotius. In 

1609 publiceerde deze Mare Liberum, een boek waar hij het principe van „vrije schepen, vrije 

goederen‟ verdedigde. Iedere natie bezat de mogelijkheid om eender waar, zonder enige 

beperking te zeilen, te vissen of handel te drijven; neutrale staten hadden rechten die 

gerespecteerd moesten worden en bleven gelden in oorlogstijd; smokkelwaren moesten zo eng 

mogelijk afgebakend worden. De taak van de Staten-Generaal bestond eruit om dit principe te 

verdedigen. In 1645 verklaarde de Staten-Generaal, in navolging van de Staten van Holland, 

dat “het leven, welvaren en reputatie van den Staet, bestaat in de Scheepvaert, en Commercie 

ter Zee”.
9
 In de Verenigde Provinciën was deze opvatting wijdverbreid, zowel onder de 

regenten en handelaren als de middenklasse en lagere klassen. Niet alleen in zeevarende 

staten, Holland en Zeeland, deelde men deze mening maar ook in de andere delen van het 

land. De Nederlanders hanteerden wel twee maten en gewichten, wat de Engelsen een doorn 

in het oog waren. Voor Europa gold vrije doorvaart en handel, maar niet voor Azië en Afrika. 

Daar bestreden de schepen van de VOC en WIC concurrentie gewapenderhand. Downing 

merkte aan de vooravond van de Tweede Engelse Oorlog terecht op: “Het is mare liberum in 

de Britse wateren, maar mare clausum op de kust van Afrika en in Oost-Indië”.
10

 We zien dat 

de ergste disputen zich centreren rond de definitie van smokkelwaren en Engeland die de 

neutraliteit van de Nederlandse schepen niet respecteert. De Nederlanders vonden dat alles 

wat tot de scheepsbehoeften, proviand, metalen en andere gebruiksartikelen behoorde niet als 

                                                 
8
 Boxer (C.R.), The Anglo-Dutch wars in the seventeenth century: 1652-1674, p. 22. 

9
 Boxer (C.R.), Het profijt van de macht: de Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800, p 74. 

10
 Ibid., p 75. 
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smokkelwaar mocht aanzien worden. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat deze twee 

haaks op elkaar staande opvattingen uitmondden in geweld. 

Het verdrag van Westminster in april 1654 beëindigde de Eerste Engelse Oorlog (1652-

1654). De Akte van Navigatie bleef van kracht; Nederlandse schepen werden verplicht 

Engelse oorlogsbodems te salueren zonder dat dit een formele erkenning van de Engelse 

soevereiniteit inhield over het Kanaal en de Noordzee; men eiste geen vergoeding om aan 

visvangst te doen. Het verdrag was opvallend mild voor de verliezende partij. Geen formele 

of wettelijke beperkingen werden opgedrongen op vlak van handel en vrijheid van zeilen. Er 

werd een status quo gehandhaafd, zowel voor Engelse als Nederlandse schippers golden 

gelijke rechten. Maar beide zijden merkten op dat bij gelijke wapens de Nederlanders zonder 

meer de overhand zouden hebben, omdat ze altijd in staat zouden zijn om hun diensten aan 

een lagere prijs aan te bieden. Dit was de reden waarom de Republiek het idee van vrije 

schepen, vrije goederen ondersteunden. Edward Hyde, graaf van Clarendon schreef aan 

koning Karel II in 1661: “ De koning, onze meester, zou nooit moeten dulden dat de 

Hollanders op het punt van de handel dezelfde rechten genieten als hij”.
11

  

Dat de bepalingen van het verdrag zo mild waren, was te danken aan Oliver Cromwell. 

Hij droomde over een protestantse unie die de wereld zouden verdelen zoals Spanje en 

Portugal hebben gedaan met het Verdrag van Tordesillas in 1494. Een droom zonder 

realiteitszin want sinds de vrede van Munster (1648) was Spanje de belangrijkste 

handelspartner van de Republiek zodat een conflict tussen de twee naties uitgesloten was. 

Deze toegevingen kenden geen positief onthaal. Er heerste het geloof dat Engeland hun 

concurrent definitief op de knieën kon dwingen. Het gunstige verloop van de oorlog sterkte 

hen in hun overtuiging. De buit was groot en de schade gering vergeleken met de vijand 

dankzij superieure oorlogsbodems. De Nederlanders verloren tussen de 1000-1700 schepen in 

tegenstelling tot 200 à 250 verloren schepen langs Engelse zijde.
12

 Velen dachten dat 

Cromwell een grote kans aan zich voorbij liet gaan, zeker wanneer bleek dat de Nederlandse 

economie zich snel herstelde van de nederlaag. Toen de last van de oorlog met Engeland was 

opgeheven, nam de Republiek haar overheersende positie in de handel weer in. De Engels-

Spaanse oorlog 1655-1660 betekende tevens dat de Engelse handel met Spanje afnam en de 

Nederlanders terreinwinst boekten.
13

 Dit, in combinatie met de behaalde successen, leidde 
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ertoe dat niet alleen de elite maar ook in de bredere lagen van de bevolking de overtuiging 

leefde dat een nieuwe oorlog wenselijk was en gunstig zou verlopen. 

Propaganda versterkte deze anti-Nederlandse gevoelens. Toen in 1623 de VOC op het 

Indonesische eiland Ambon op basis van dubieuze aantijgingen een aantal Engelsen in dienst 

van de East India Company liet terechtstellen, zorgde dat in Engeland voor een golf van 

protest. Volgens de Nederlanders had men het VOC-gezag met geweld willen omverwerpen 

zodat de winstgevende kruidnagelhandel in handen zou komen van de EIC. De Engelsen 

beschuldigden de Nederlanders ervan dat de bekentenissen door marteling verkregen waren. 

De "Ambonse Moord" gaf aanleiding tot een pamflettenstrijd die zich decennia lang 

voortsleepte en voor een maatschappelijk draagvlak zorgde.
14

 

De politieke restauratie in 1660 die in Engeland plaatsgreep nadat het Protectoraat van 

Cromwell ten val was gekomen, zorgde dat Karel II op de troon werd geplaatst, hetgeen 

betekende dat de Stuarts opnieuw de macht in handen kregen. Aanvankelijk oefende Karel II 

en zijn eerste minister, de graaf van Clarendon, een gematigde invloed uit op de 

oorlogszuchtige krachten. In enkele vriendschappelijke gesprekken met Johan De Witt had hij 

zich zeer genegen verklaard tot een alliantie met de Nederlanden.
15

 De poging van de 

raadspensionaris om een drievoudig verbond te sluiten met Engeland en Frankrijk kreeg 

echter geen gevolg. 

Sir George Downing speelde een grote rol in de aanloop naar een tweede treffen tussen de 

rivalen. Werkzaam als diplomaat in Den Haag in de jaren ‟61-‟62 en ‟63-‟65 profileerde hij 

zich als een fanatieke tegenstander van de Verenigde Provinciën. Zijn handelingen waren 

uitsluitend ingegeven door commerciële belangen. Diplomatieke verplichtingen kwamen op 

de achtergrond te staan. Zijn doel was de Engelse handel helpen te vermeerderen ten koste 

van de Republiek. In de jaren voorafgaand aan de oorlog zette Downing de Nederlanders 

voortdurend onder grote druk om toegevingen te maken. Hij ging ervan uit dat De Witt zou 

toegeven omdat hij allesbehalve een nieuwe oorlog wou ontketenen. In zijn rapporten naar het 

thuisfront benadrukte Downing de inefficiëntie van de staatsstructuur en de politieke 

verdeeldheid. Met de dood van Willem II in 1650 ving het eerste stadhouderloze tijdperk 

aan.
16

 Niet iedereen steunde het regentenregime. De Orangisten verlangden dat het 

stadhouderschap opnieuw zou worden ingevuld door de rechtmatige opvolger, Willem III. Op 
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financieel vlak zou Holland alleen de kosten van een nieuwe oorlog moeten dragen. Volgens 

hem was het geloof in overwinning op de Engelsen gering onder de Nederlandse politici: “we 

cannot hold out (against) England, nay the King of England can ruin us without fighting by 

only continuing to interrupt our trade. 
17

 Hij maakte handig gebruik van de rivaliteit tussen de 

Hollandse steden enerzijds, en tussen Holland en andere provincies anderzijds, om 

inlichtingen te verwerven en zijn doelstellingen te verwezenlijken. Kortom Downing stelde de 

situatie rooskleurig voor.  

Hij maakte echter een aantal grote vergissingen. Ten eerste was een nieuwe oorlog 

helemaal niet zijn bedoeling. Hij schatte De Witt verkeerd in. Zijn veronderstelling dat De 

Witt de Engelse eisen zou aanvaarden, was niet helemaal juist. De Raadspensionaris was 

inderdaad bereid om tot een zekere hoogte in te gaan op de eisen, zoals de overdracht van het 

specerij-eiland Pulo Run. Een akkoord uit 1659 bepaalde dat het eiland Engels bezit was, 

maar de VOC werkte jarenlang tegen de uitvoering ervan. Maar De Witt raakte overtuigd dat 

grote toegevingen hem zwak lieten overkomen en slechts meer eisen zouden opleveren. 

Vandaar nam hij een onbuigzame onderhandelingspositie in, gesteund door een recent 

versterkte vloot, als signaal dat de Republiek niet met zich liet sollen, om zo de agressors af te 

schrikken. Het beoogde niet het effect dat De Witt had gehoopt. Integendeel, zijn houding was 

koren op de molen van de voorstanders van oorlog.
18

 

Een tweede vergissing was van financiële aard. Downing had gelijk dat Holland nagenoeg 

alleen de oorlogskosten zou moeten dragen, maar hij trok de foute conclusie. In feite stond 

Engeland veel zwakker in vergelijking met hun rivaal. Doordat de Nederlandse handelaars 

een immense rijkdom hadden vergaard, konden de Staten van Holland al het geld dat 

noodzakelijk was lenen tegen vier procent interest, integendeel tot de Kroon in Engeland dat 

minstens acht procent moest betalen, als het al kredietverstrekkers vond.
19

  

De rapporten van Downing vonden weerklank bij James (1633-1703), de hertog van York 

en broer van de koning, met zijn netwerk van vertrouwelingen bestaande uit zeeofficieren, 

hovelingen, aandeelhouders van de Royal Africa Company
20

 en jonge, ambitieuze politici. 

Aangezien Karel II zich afzijdig opstelde, oefende deze groep een grote invloed uit op het 

buitenlandse beleid. Zij hadden het volste vertrouwen in de goede afloop van een nieuwe 

oorlog. Ze beoogden een voordelig vredesverdrag uit de brand te slepen om de Engelse handel 

                                                 
17

 Boxer (C.R.), The Anglo-Dutch wars in the seventeenth century: 1652-1674, p. 23 
18

 Jones (J.R.), op.cit., p. 147-148 
19

 Boxer (C.R.),  The Anglo-Dutch wars in the seventeenth century: 1652-1674 , p. 24 
20

 Opgericht in december 1660 onder de naam “The Company of Royall Adventurers of England, trading into 

Africa”. 



  16 

in Europa en met de kolonies te bevorderen en zo de macht en prestige van de Kroon te laten 

stijgen. Een oorlog in Europa was de enige manier om voet aan wal te krijgen in Azië, omdat 

de VOC zowel militair als economisch te sterk was voor de East India Company. Natuurlijk 

speelden ook persoonlijke redenen een rol: de zucht naar roem, promotie, rijkdom…
21

 

Vanaf 1653 stond Johan De Witt als raadspensionaris aan het hoofd van de regering, een 

functie die hij tot 1672 zou blijven uitoefenen. De Staten van Holland kozen hem unaniem op 

23 juli uit tien kandidaten.
22

 Zoals eerder bleek, toonde hij zich niet enthousiast om een nieuw 

conflict. Hiermee volgde hij de algemene opinie in het land. Pieter de la Court, een Leidense 

lakenfabrikant, steunde de vredespolitiek van De Witt. In 1662 publiceerde hij zijn beroemde 

boek Het Interest van Holland waarin hij uitlegde dat het land vrede, veiligheid en rust nodig 

had om welvarend te worden: “Boven alle is Oorlog, en voornementlik ter Zee, voor Holland 

seer schadelik, ende de Vreede seer voordeelig”.
23

 Dit is zeker geval ondermeer omdat de 

geografische situatie van de Nederlanden hen bijzonder kwetsbaar maakte voor Engeland. 

Alleen wanneer de handelsbelangen in het gedrang komen, is geweld toegestaan en dan nog 

alleen als laatste optie. Tijdens de Noordse oorlog (1655-1660) viel Zweden Denemarken aan 

in een poging om volledige controle over de Sont te verwerven. De Sont is de zeestraat tussen 

Denemarken en Zweden. In 1655 waren beide zijden in Deense handen, maar Zweden maakte 

eveneens aanspraak op het grondgebied. Het was essentieel voor de Republiek dat 

Denemarken de controle behield over de Sont. Ondanks een politiek van verzoening en 

bemiddeling, slaagde Zweden in 1658 erin om beide zijden te veroveren en zag De Witt zich 

verplicht om een vloot uit te sturen. Op acht november 1658 vond de Slag in de Sont plaats 

waar de Nederlanders als overwinnaars zegevierden.
24

 

Het bestuur van de VOC, de Heeren 17, daarentegen verwelkomden oorlog. Zij gingen 

niet akkoord met het sluiten van compromissen. De behaalde successen in 1658-1663 

versterkte deze houding: de verovering van de laatste Portugese bezittingen in Ceylon en op 

de Malabarkust.
25

 

Naar aanloop van het uitbreken van de vijandelijkheden maakte De Witt twee 

vergissingen. Zoals hierboven vermeld rekende hij erop dat Engeland zou worden afgeschrikt 

door de bouw van een sterkere vloot. De Engelsen reageerden met een nog uitgebreidere 

maritieme bewapening en het bemoeilijkte de diplomatieke besprekingen. De Witt schatte ook 
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de financiële situatie verkeerd in. Hij nam aan dat het Parlement nooit zou instemmen met de 

toekenning van extra gelden om een oorlog te financieren. De koning zou deze kunnen 

gebruiken om zich een onafhankelijke positie aan te meten ten opzichte van het Parlement. 

Dankzij het vernuft van Thomas Clifford, rechterhand van de hertog van York, werden de 

benodigde fondsen verkregen.
26

 

 

 

2.2. Aanleiding 

 

 

In het jaar 1664 vonden een reeks van vijandelijkheden plaats die uiteindelijk uitmondden 

in een grootschalige oorlog. De regio waar het conflict escaleerde, was West-Afrika. In de 

koloniale gebieden hadden de handelsrivalen zich nooit iets aangetrokken van 

vredesverdragen. Geregeld vonden conflicten plaats. Het gebruik van geweld was 

noodzakelijk om zich een gunstige handelspositie te verwerven. Zonder schroom zette men de 

Afrikaanse vorstendommen tegen elkaar op en vormden ze allianties met hen. Langs de 

kusten richtten handelscompagnieën factorijen op, op zoek naar goud, slaven, ivoor, 

specerijen (staartpeper), gom… In ruil gaven ze (Indisch) textiel, kauri‟s
27

, geweren en 

buskruit, allerlei metaalwaren, goedkope prullen zoals glazen sierraden… 

In de jaren zestig verhevigde de strijd. Waarom? Op de West-Indische kolonies, 

waaronder Barbados, kende de suikereconomie een grote boom, waardoor de vraag naar 

slaven sterk steeg. Voor de Engelsen bood West-Afrika meer mogelijkheden vanwege de 

gunstige geografische positie tegenover hun kolonies in Amerika waar slaven een groot 

economisch belang inhielden voor het plantagesysteem. De WIC was bovendien als 

tegenstander minder geducht dan haar oosterse tegenhanger: financieel had ze minder 

middelen ter beschikking en militair stond ze zwakker. Doordat de Engelsen beseften dat het 

veel moeite en kapitaal zou kosten om de monopoliepositie van de VOC onderuit te halen, 

richtten ze hun peilen op Afrika. In 1654 verloren de Nederlanders hun vestigingen in Brazilië 

aan de Portugezen. De Staten ondernamen geen pogingen om hun posities terug te winnen. 

Het was economisch niet interessant genoeg: de suikerraffinaderijen konden niet langer grote 

                                                 
26

 Ibit., p. 148-149 
27

 Deze schelpen werden gebruikt als betaalmiddel. Ze waren in West-Afrika zeldzaam, maar kwamen in 

overvloed voor in de Malediven en Mozambique. 



  18 

winsten meer genereren vanwege scherpe concurrentie vanuit de Engelse Antillen, met als 

gevolg dat de kusten van West-Afrika bovenaan op de prioriteitenlijst kwamen te staan.
28

 

In 1661 kaapte de WIC enkele schepen behorende tot de Royal Africa Company. Bij wijze 

van vergelding zond James, in 1661 als Lord High Admiral hoofd van de marine geworden, 

Robert Holmes met een smaldeel van vijf schepen richting Guinea en Gambia om een 

handelsbasis te verwerven. De Witt gaf geen gevolg aan deze daad, afgezien van enkele 

protestwoorden. In 1663 kreeg Holmes opnieuw het bevel om richting West-Afrika te zeilen, 

dit keer met een vloot van tweeëntwintig schepen.
29

 Met succes zo blijkt: alle forten tussen 

Goree op Kaap Verde en Capo Cors in Guinea palmde de Engelse strijdmacht in. Enkel 

Elmina bleef in Nederlandse handen. In Aga werden Nederlandse manschappen door 

Afrikaanse hulptroepen afgeslacht nadat ze zich hadden overgeven. Pamfletten verspreidden 

geruchten van kannibalisme onder het volk, die de gemoederen ophitsten. James rekende op 

een tegenreactie waarop hij een vloot liet uitvaren om in het Kanaal post te vatten. De 

bedoeling was om de Nederlandse aanvalsvloot te provoceren met een grootschalig conflict 

tot gevolg. De Witt vermoedde dat zo‟n scenario hoogstwaarschijnlijk zou plaatsvinden. De 

directe aanleiding van de oorlog in „52-‟54 verliep ook op een soortgelijke wijze. Hij zond in 

het geheim Michiel de Ruyter met zijn twaalf schepen gestationeerd in de Middellandse zee 

naar West-Afrika om de verloren gebieden weer in te nemen. De reden waarom de instructies 

geheim moesten blijven, was omdat Downing, er een uitgebreid spionagenetwerk op nahield. 

De besluiten van de Staten-Generaal konden niet verborgen worden gehouden doordat 

Downing profiteerde van de tegenstellingen binnenin dit orgaan. De Witt toonde zich heel 

gewiekst in het omzeilen van het probleem. “Doch men hadt de zaak zoo beleidt, dat men 

eenige Heeren, dien men‟t geheim niet toebetroude, met behendigheit belette naar ‟t rapport 

en ‟t lezen te luisteren. Eenige Heeren hieldt men aan‟t glas van een venster, en elders, aan 

de praat; andere braght men onder ‟t een of ‟t ander voorwendtsel uit de vergaadering; ook 

werdt, zeit men, het ontwerp der resolutie zoo ras geleezen, dat zelf de President der 

vergaaderinge, daar iemandt, meent men, in gesprek was geraakt, den rechten inhoudt niet 

merkte.”
30

 De Witt noteerde het besluit eigenhandig in het register van “secrete” resoluties. 

De actie kende een groot succes: alle gebieden in vijandelijke handen werden heroverd 

behalve Kaap Coast Castle. De Ruyter navigeerde vervolgens zijn vloot richting de Caraïben 

en naar Newfoundland voor represailles tegen de Engelsen om pas terug te keren nadat de 
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oorlog reeds in volle hevigheid woedde. Gedurende de eerste vijandelijkheden bleven 

Downing en De Witt nog steeds onderhandelen.
31

 

In 1664 stuurde de Hertog van York nog een andere expeditie onder leiding van Richard 

Nicholls over de Atlantische oceaan om Nieuw Amsterdam en Nieuw Nederland in te palmen. 

Engeland heeft nooit de Nederlandse aanwezigheid aanvaard gezien de kolonie slechts een 

enclave was omringd door een zee van Engelse kolonisten. In augustus lukte het, zonder 

gebruik van geweld, de Nederlanders te verdrijven. Nieuw Amsterdam werd herbenoemd naar 

de Hertog van York. 

De Engelse regering nam als reactie beslag op de Nederlandse schepen, gelegen in haar 

havens en op zee begon ze onder dwang vaartuigen binnen te brengen. De Nederlanders 

weigerden daarop Engelse schepen de toegang tot hun havens. De Republiek kon niet op volle 

zee haar macht doen gelden aangezien er geen vloot was uitgevaren. Ze hadden dat niet 

gedaan omdat het als een daad van oorlogsvoering kon worden geïnterpreteerd. Weer blijkt 

maar eens dat De Witt in geen geval als aanstichter wil worden aanzien van een openlijke 

oorlog. Om die reden werden nog geen commissiebrieven uitgereikt aan Zeeuwse 

kaapvaarders. Kaapvaart was het uitgelezen instrument om de handel van de rivaliserende 

staten verliezen toe te brengen zonder dat de staat financiële risico‟s liep.
32

 

Tot op dit moment namen beide een afwachtende houding aan. In 1662 ging de Republiek 

een defensief verbond aan met Frankrijk. Als bondgenoten waren ze elkaar verplicht steun te 

verlenen in geval van oorlog, maar Lodewijk XIV hield zich voorlopig afzijdig. De Staten 

rekenden op actieve inmenging terwijl de Engelsen hoopten op een verbreking van de 

alliantie. Hij stelde zich uiteindelijk neutraal op. De relatie tussen Frankrijk en de Republiek 

was, ondanks hun bondgenootschap, geen vlekkeloze verbintenis. In de Middellandse Zee 

hadden Franse piraten het gemunt op Nederlandse schepen, wat resulteerde in tegenacties van 

een vlooteskader onder leiding van De Ruyter. Parijs tilde daar zwaar aan. In juni 1659 

werden in Frankrijk extra importheffingen ingesteld, die vooral de Hollanders troffen.
33

 Waar 

in 1660 een sterke vloot nauwelijks beschikbaar was, zien we dat vier jaar later Frankrijk 

beschikt over grote en zwaar bewapende oorlogsbodems. Lodewijk XIV wou zijn 

gloednieuwe vloot niet vroegtijdig inzetten. Zijn admiralen, officieren en bemanningsleden 

waren te onervaren om het op te nemen tegen een sterke tegenstander zoals Engeland. Bij een 
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zware nederlaag zou de prestige van de vorst een grote knauw krijgen en daardoor verdere 

steun voor maritieme expansie verliezen.
34

 

De druppel die de emmer deed overlopen was de actie van Thomas Allin. Eind december 

1664 viel hij de huiswaarts varende Smyrnavloot onder leiding van Pieter van Brakel aan. Hij 

ontmoette echter hevige tegenstand en kon slechts twee konvooischepen kapen en één 

oorlogsschip tot zinken brengen. Deze daad werd gevolgd door een serie van aanvallen op 

Nederlandse koopvaarders. Meer dan honderd schepen werden gekaapt voordat Karel II 

officieel de oorlog verklaarde in maart 1665.
35

 

 

 

2.3. Verloop 

 

 

Het conflict escaleerde weliswaar in koloniale wateren, maar het was de Noordzee die 

zich leende tot het strijdtoneel. Raids uitgevoerd in de koloniën, zoals die van Abraham 

Crijnssen op de West-Indiën en de oostkust van Noord-Amerika in 1666-1667, beïnvloedden 

niet de krachtsverhoudingen tussen beide partijen. De feitelijke krachtmeting vond plaats vlak 

bij de deur, waardoor in een korte tijdspanne verschillende zeeslagen werden uitgevochten. 

Men kon kort op de bal spelen, zodat de bevoorrading van munitie en rantsoenen geen 

probleem vormde, net zo min als de uitwisseling van inlichtingen. De bevelhebbers maakten 

beslissingen aan de hand van accurate en recente informatie. Dit impliceerde eveneens dat de 

massa op de hoogte was van het gebeuren. In gunstige omstandigheden, was men in staat om 

het gebulder van de kanonnen te horen. Tijdens de slag bij Lowestoft “deed op Zaterdag 13 

Juni een ver verwijderd gedreun, onderbroken door harde slagen, de ramen in Den Haag 

aanhoudend trillen en begreep men, dat de beide vloten slaags waren geraakt…Op 

onverklaarbare wijze deed in Den Haag onmiddellijk het gerucht de ronde van een groote 

overwinning, waarvoor de predikant in één der kerken zelfs reeds een dankgebed uitsprak, 

doch weldra drongen andere tijdingen door en na de middagpreek zag men de Heeren Staten 

met sombere gezichten ter vergadering gaan”.
36

 Eerder stipten wij aan dat propaganda een 

belangrijke rol speelde in de vorming van de publieke opinie en dat de machtshebbers zich 

daar moesten op instellen. Telkens wanneer een oorlog slecht verliep kwam De Witt onder 
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grote druk te staan: Oranjegezinden zweepten het volk op om de terugkeer van het 

stadhouderschap te eisen. 

Tijdens de eerste handelsoorlog werd duidelijk dat de Nederlandse vloot, die 

hoofdzakelijk bestond uit gehuurde bewapende koopvaardijschepen, niet opgewassen was 

tegen de Engelse vloot ondanks het numerieke overwicht. Deze was onder Cromwell 

uitgebreid door een omvangrijk programma voor het bouwen van nieuwe schepen en 

herbewapenen van bestaande oorlogsschepen. Handelsschepen die speciaal werden uitgerust 

voor de oorlog kregen alleen meer en zwaarder geschut en een grotere bemanning. De 

schepen zelf bleven trager, zwaarder en minder wendbaar. De scheepswand was niet gebouwd 

om herhaaldelijk voltreffers te incasseren. De kapiteins en bemanningsleden kenden geen 

militaire opleiding en waren dusdanig niet vertrouwd met de bevelen en tactieken gebruikt 

tijdens zeeslagen.
37

 Kortom, geüpgrade koopvaardijschepen bevonden zich ten opzichte van 

een volwaardig oorlogsschip duidelijk in het nadeel. In 1653 besliste de Staten-Generaal om 

dertig schepen met een zwaardere bewapening dan voorheen te bouwen, uitsluitend bedoeld 

voor oorlogsvoering. Op 5 januari 1654 werd vastgesteld dat geen van de nieuwe 

oorlogsschepen verkocht mocht worden “sonder eenparich consent van de gesamentlijcke 

bondtgenoten”;
38

 Met deze beslissing leerde de Staten uit het verleden, toen na de vrede met 

Spanje in 1648 alle oorlogsbodems van de hand werden gedaan. Men had nu een permanente 

vloot ter beschikking, zodat de noodzaak verdween om aan te kloppen bij particuliere reders 

om een strijdmacht te vormen.  

Toen een tweede oorlog met Engeland onvermijdelijk bleek, besliste de Staten-Generaal 

in de periode 1664 – 1666 om van start te gaan met een nieuw grootschalig bouwprogramma 

die de Republiek een volwaardige oorlogsvloot op leverde. Hier gaan we in hoofdstuk vier 

dieper op in. 

Het tijdperk van inzetten van koopvaardijschepen was nog niet helemaal ten einde. In  de 

Tweede Engelse Oorlog speelde de VOC een rol als leverancier van retourschepen. Deze 

grote vrachtschepen waren gebouwd om de gevaren van de lange reizen richting Azië het 

hoofd te bieden en uitgerust met geschut om aanvallen van kapers en oorlogsschepen af te 

weren. Zij vormden dus een welgekomen hulp in de strijd tegen de Engelsen. De Witt had 

zich al verzekerd van de steun van de VOC voor het uitbreken van de oorlog. Hij wou niet in 

situatie terechtkomen waarbij hij in volle strijd moet onderhandelen over de omvang en aard 

van eventuele steun. Tijdens het conflict in de jaren ‟52-‟54 kwam men tegenover zo‟n 
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situatie te staan, met alle problemen van dien. In 1665 leverde de Compagnie op eigen risico 

twintig schepen aan ‟s lands vloot, waaronder zes retourschepen.
 39

 Zij werden ingezet in de 

slag bij Lowestoft. Zeventien oorlogsschepen gingen verloren waarvan drie retourschepen. Nu 

werd het definitief duidelijk dat opgewaardeerde koopvaarders niet waren opgewassen tegen 

de steeds professioneler georganiseerde oorlogsvloten en officierenkorpsen. Voor het verdere 

verloop van de oorlog kwamen de Staten en de Heeren 17 overeen om financiële steun te 

verlenen.  

Op tactisch vlak zien we ook een evolutie naar professionalisering. Instructions for the 

better ordering of the fleet in fighting uitgevaardigd op 29 maart/8 april 1653 bevatten 

verschillende regels die het mogelijk maken een gehele vloot in gezamenlijk linieformatie te 

laten opereren. De schepen varen achter elkaar in een vooraf bepaalde volgorde. De kapitein 

mag in geen geval zijn schip laten afwijken van zijn toegewezen plaats. Op die manier 

behoudt men de kiellinie. Hiermee bezaten de Engelsen een strategisch voordeel ten opzichte 

van de Nederlandse vloot. Bij het ingaan van de Eerste Engelse oorlog hanteerden de 

Nederlandse bevelhebbers de entertactiek. De aanval begint vanuit de loefpositie: het schip 

bevindt zich bovenwinds van de tegenstander. 

 

     

 

 Voor diegene die een aanval wil uitvoeren, is het meest voordelig dat vanuit de loef te 

doen. Op die manier kan men zelf het ogenblik van aanval bepalen en belemmeren de 

kruitdampen niet het zicht. Traditioneel voerden de Nederlanders acties uit met een beperkt 

aantal schepen, die weliswaar in het begin van de strijd in eskaders waren opgedeeld (meestal 
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vijf), maar eenmaal de strijd van start ging hun tegenstanders op individuele basis opzochten 

en bestreden. Kwam een schip in nood dan moest eender welk schip van gelijk welk eskader 

hulp bieden. Vlagofficieren namen normaal gezien het initiatief, maar indien zij niet alert 

reageerden dan moest men niet op hen wachten. Deze manier van maritieme oorlogvoering 

heeft succes gekend tegen de Spanjaarden, maar in 1652 verschenen echter slagvloten van 

grote omvang in zee. Er was discipline nodig om de orde te behouden. Het rampzalige 

verloop van de Eerste Engelse oorlog overtuigde enkele Nederlandse bevelhebbers om de 

Engelsen te imiteren, al was dit op individuele basis en bleef de entertactiek de hoofdrol 

spelen. Pas tijdens de tweede oorlog werd deze manier van vechten algemeen van kracht. In 

de regering drong het besef niet meteen door dat de traditionele manier niet kon wedijveren 

met een goed uitgevoerde linieaanval. Als de vijand zijn gelederen goed gesloten houdt en in 

staat is om zonder elkaar te hinderen continue te vuren, is men niet in staat om dichtbij te 

komen om vervolgens te enteren.
40

 

Dit gaat gepaard met een professionalisering van het officierenkorps. De wijziging in 

gevechtstactiek vereiste een goede discipline, stuurmanskunst en coördinatie. In de 

koopvaardij bezaten de schippers en hun bemanningen deze vaardigheden niet in voldoende 

mate. Strijd op zee vereiste ook een andere mentaliteit: in plaats van de veiligheid van de 

lading te waarborgen, moest nu de vijand zo veel mogelijk schade worden berokkend, waarbij 

de veiligheid van eigen schip en bemanning ondergeschikt was.
41

 

De nederlaag bij Lowestoft zorgde voor een kentering. Eindelijk drong het besef door tot 

de hoogste regionen dat de entertactiek niet kon opboksen tegen modernere tactieken. Toen in 

augustus 1665 een nieuwe vloot werd uitgerust, bepaalde De Witt met zijn Resolutie ende 

ordre (later omschreven als Generale instructie en ordre) in navolging van de Engelsen, dat 

vanaf nu de vloot opgedeeld werd in drie eskaders, elk verdeeld in drie smaldelen. Rode, witte 

en blauwe vlaggen onderscheidden respectievelijk de voorhoede, de middentocht en de 

achterhoede. De opperbevelhebber voerde, naast de gehele vloot, het bevel over de 

middentocht en de bevelhebbers over de achter- en voorhoede worden aangeduid met de 

functie schout-bij-nacht. 

Veranderingen gaan zoals altijd gepaard met tegenkantingen. Het voornaamste argument 

was dat de wind en de zee te onregelmatig waren om in een strakke formatie te varen. De 

koers en snelheid van de linieschepen zouden te veel verschillen om gelijktijdige manoeuvres 

                                                 
40

 Weber (R. E. J.), Een beschouwing over het invoeren van de linie van bataille bij de Nederlandse oorlogsvloot 

1665-1666, in: Marineblad, 1980, p. 332 
41

 Diekerhoff (F.L.), op. cit., p. 23-24 



  24 

uit te voeren. Daarbovenop zijn de schepen onderling te verschillend ook al behoren ze tot 

eenzelfde klasse. Hoe moeizaam het verliep om militaire discipline te handhaven blijkt uit het 

volgende bericht: “Men vernam nu daagelijks wat onvoorzichtigheit zommige kapiteinen of 

hunne stuurluiden in‟t zeilen pleegden, waardoor ze elkanders schepen beschaadigden”.
42

 

James en consorten verwachtten dat één slag voldoende was om de tegenstander op zijn 

knieën te krijgen. Ze namen aan dat de Nederlanders een defensieve houding zouden 

aannemen ter bescherming van hun konvooien, zoals tijdens de Eerste Engelse oorlog. Een 

andere reden tot optimisme was het feit dat de Nederlandse oorlogsschepen op vlak van 

bewapening de mindere bleven. De grootste schepen konden niet tippen aan de zwaarst 

bewapende Engelse oorlogsschepen. De schepen van andere Europese marines waren in de 

regel groter dan de Nederlandse die voor overeenkomstige taken werden gebruikt, dit omdat 

het vanwege de ondiepe – in sommige gevallen steeds verder verzandende – toegangen tot de 

Nederlandse havens onmogelijk was om boven een zekere diepgangsmaat uit te gaan.
43

  In 

april 1665 bestond de vloot van de Hertog van York uit acht schepen die tussen de 70 en 100 

stukken droegen; in tegenstelling tot de Nederlandse vloot die vier schepen kende met meer 

dan 70 stukken. Het zwaarst bewapende schip was de Eendracht met 76 stukken.
 44

 

De eerste onderneming na het officiële begin van de oorlog was een blokkade voor de 

haven van Texel van 28 april tot 8 mei om te verhinderen dat de Nederlanders hun vloot 

konden bijeenbrengen, verspreid over de havens van Texel, Zeeland en de Maasmonding. 

Vanwege een tekort aan voorraden, zagen de Engelsen zich genoodzaakt terug te trekken. De 

Witt greep deze kans aan en stuurde een vloot onder leiding van Jacob van Wassenaer van 

Obdam eropuit op zoek naar de vijand. In tegenstelling tot de verwachtingen van de Lord 

High Admiral kreeg de Nederlandse opperbevelhebber offensief gerichte orders. Downing 

had echter weet gekregen van de instructie zodat James de komst van de vijand rustig 

afwachtte. Op 13 juni 1665 ontmoetten beide vloten elkaar bij Lowestoft. Wat de omvang 

betreft, lopen de cijfers redelijk gelijk. In het werk van J.C. De Jonge lazen we dat de 

Nederlandse vloot uit 107 oorlogsbodems, zeven jachten
45

 en elf branders
46

 bestond waarop 
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4.869 kanonnen geplaatst stonden en circa 21.000 manschappen omvatte.
47

 Bruijn deelde de 

oorlogsschepen verder in: eenentachtig linieschepen, elf retourschepen, negen fregatten
48

 en 

zes andere schepen. Het aantal kanonnen en manschappen komen overeen.
49

 Waning en 

Boxer spraken enkel over 135 schepen. De Engelse vloot onder het bevel van de Hertog van 

York telde 150 schepen met 5.000 stukken geschut en 25.000 zeelieden.
50

 De Jonge noteertde 

109 schepen, 21 branders met 4.192 kanonnen en ongeveer 22.000 man.
51

 Het Zeeuwse 

eskader stond onder het bevel van luitenant-admiraal Johan Evertsen.  

 

Het Zeeuws eskader onder luitenant-admiraal Johan Evertsen bestond 

uit de schepen:
52

 

 

 

‟t Hof van Zeeland  (58)  kapitein Jan Matthijsen (vlaggenkapitein) 

Vlissingen   (46)  commandeur Cornelis Evertsen de Oude 

Utrecht    (50)  kapitein Cornelis Evertsen de Jonge 

Zeelandia    (36)  kapitein Simon Blok 

Delft    (30)  kapitein Jan Banckert 

Westkapelle   (30)  kapitein Jan Kuiper 

Deze schepen hadden Vlissingen als thuishaven. 

 

Vere    (46)  kapitein Adriaan Banckert 

Dordrecht   (46)  kapitein Lein Pique 

Zeeridder    (30)  kapitein Bastiaan Tuinemans 

Schaekerloo   (32)  kapitein Adriaan de Haase 

Prins te Paard   (32)  kapitein Adriaan Thijssen 

Deze schepen hadden Veere als thuishaven. 

 

Vissersherder    kapitein Jan Banckert 

Boom der Liefde    kapitein Jan Crijnssen 

Deze schepen hadden Zierikzee als thuishaven. 

 

 

De slag bij Lowestoft liep uit op een verpletterende nederlaag. De Republiek verloor 

zeventien schepen en betreurde 5.000 gewonden en slachtoffers, de tegenstander slechts één 

schip en 700 man.
53

 De reden lag bij een onbekwame bevelvoerder en een onduidelijke 

bevelstructuur. Eerder hebben we aangehaald dat normaliter een vloot opgedeeld wordt in vijf 
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eskaders. Bij deze expeditie zijn er  zeven eskaders en aangezien elk uit drie smaldelen 

bestaat, zorgt dit voor éénentwintig in te vullen commandofuncties. Er waren simpelweg te 

veel vlagofficieren. Deze situatie was het gevolg van de rivaliteit tussen Holland en Zeeland. 

Alle vijf de admiraliteiten maakten aanspraak op een eigen luitenant-admiraal, vice-admiraal 

en schout-bij-nacht. Voor 1653 bestond de top uit drie permanente vlagofficieren: de 

luitenant-admiraal en vice-admiraal van Holland en West-Friesland en de vice-admiraal van 

Zeeland, de positie van luitenant-admiraal was sinds 1627 niet meer ingevuld. Vanaf 1650 

stelde de Staten van Holland en Zeeland de functies aan, daarvoor was dit recht voorbehouden 

aan de admiraal-generaal (de stadhouder). In november 1653 vergrootte Holland op voorstel 

van De Witt zijn aantal vlagofficieren zodat er zeven vlagofficieren in dienst waren. In ‟64-65 

kwam het tot een nieuwe uitbreiding: Zeeland vulde plots de positie van luitenant-admiraal in, 

met als gevolg dat wanneer de opperbevelhebber van de vloot iets overkwam, Johan Evertsen, 

de nieuwe luitenant-admiraal, het bevel in handen kreeg. Holland reageerde onmiddellijk. Het 

was onaanvaardbaar dat een Zeeuw Hollandse schepen kon commanderen, waarop de Staten 

van Holland op hun beurt drie vice-admiraals bevorderde tot luitenant-admiraals. De Staten 

van Friesland bleef niet achter en benoemde ook nog drie vlagofficieren.
 54

 Obdam zag zich 

opeens omringd door vijf in rang aan hem gelijken: de luitenant-admiraal van Zeeland, 

Friesland en drie van Holland.  

De opperbevelhebber Jacob van Wassenaer van Obdam, luitenant-admiraal van Holland, 

bezat niet de kwaliteiten om de vloot te leiden. Zijn besluiteloosheid en gebrek aan 

leiderschap in het heetst van de strijd liet zich al eerder opmerken in de Noordse oorlog. In 

Engeland kreeg hij de geen al te vleiende bijnaam „foggy Opdam‟ (de benevelde). Ook in 

eigen gelederen genoot hij niet veel respect: “Vooreerst heeft Godt Almachtigh ons 

Opperhooft de kennis benomen of noyt gegeven”.
55

 Jarenlang maskeerde Egbert Meeuwsz 

Cortenaer, zijn vlaggekapitein, de tekortkomingen van zijn overste. Hij voerde het bevel over 

het schip waaruit Obdam het opperbevel uitoefende. Bij Lowestoft had deze echter zijn eigen 

schip gekregen en sneuvelde al snel. Obdam had de kans gehad om deze campagne tot een 

succes te maken. De vloot bevond zich in een strategisch gunstigere positie, doordat zij „de 

loef‟ bezaten. Hij hield afstand in de hoop de gunstige positie te behouden. De volgende dag 

was het echter windstil en ‟s nachts draaide de wind zodat het voordeel verdwenen was. Van 

Wassenaer geraakte ook aan zijn eind: in een duel blies het admiraalschip, Royal Charles, de 

Eendracht op. De nederlaag kon zwaarder zijn geweest indien de vijand hen krachtiger had 

                                                 
54

 Bruijn (J. R.), op. cit., p. 145 
55

 Waning (C.J.W.), Dese aengenaeme tocht: Chatham 1667, herbe-zien door zeemansogen, p. 14 

javascript:LinkToWord('dese','Index202')
javascript:LinkToWord('aengenaeme','Index202')
javascript:LinkToWord('tocht','Index202')
javascript:LinkToWord('chatham','Index202')
javascript:LinkToWord('1667','Index202')
javascript:LinkToWord('herbe-zien','Index202')
javascript:LinkToWord('zeemansogen','Index202')


  27 

achtervolgd. Het grootste deel van de Nederlandse vloot wist daardoor zonder grote 

problemen de thuishavens te bereiken.  

De nederlaag bij Lowestoft betekende een ommekeer in de houding van De Witt. Vanaf 

nu hield hij zich intensief bezig met het beheer van het zeewezen. Onder zijn krachtige leiding 

kwam er een snel herstel. Maatregelen werden genomen om een herhaling van de 

schandelijke nederlaag te voorkomen. Het aantal eskaders werd teruggeschroefd naar drie, 

talrijke oefeningen vonden plaats met betrekking tot het voeren van liniegevechten en de 

bijhorende commando‟s, de officieren die zich lafhartig hadden getoond en op de vlucht 

waren gegaan, kregen strenge straffen met de doodstraf of verbanning en werd er een nieuwe 

opperbevelhebber aangesteld, Michiel De Ruyter. Bij het moment van zijn promotie op 11 

augustus 1665 bevond hij zich nog op volle zee.  

Ondertussen kwam het tot een tweede treffen. Op 12 augustus 1665 zagen we dat de baai 

van Bergen (Noorwegen) zich leende tot het strijdtoneel. De VOC retourvloot koos deze baai 

uit als rendez-vouspunt om zich gezamenlijk onder gewapende begeleiding te begeven naar 

de thuishavens. Noorwegen behoorde in de 17
de

 eeuw tot Deens grondgebied. Frederik III 

(1609-1670), koning van Denemarken, beloofde hulp aan de Engelsen in ruil voor een deel 

van de buit, maar zijn bevelen bereikten de Deense troepen niet tijdig, zodat zij zich aan de 

zijde van de Nederlanders schaarden. De tiende augustus meerde een Engels eskader aan voor 

Bergen. De koopvaarders wisten van zich af te bijten met behulp van Deense schepen en 

konden het zo uithouden totdat versterking onder leiding van De Ruyter arriveerde om een 

veilige thuisvaart te garanderen. Het opzet van de Engelsen mislukte, het overgrote deel van 

de kostbare lading bleef behouden. 
56

 

In 1666 leidden onderhandelingen tussen Denemarken en de Republiek tot een verbreking 

van de Engels-Deense alliantie. Engeland vond een bondgenoot in de prins-bisschop van 

Münster, Bernard von Galen. Zijn inbreng bleef beperkt. Een aanval op Gelderland had geen 

gevolgen, dankzij Franse interventie en een gebrek aan financiële middelen. In januari 

verklaarde Frankrijk formeel de oorlog aan Engeland nadat bemiddeling tot vrede op niets 

uitliep. Lodewijk XVI vreesde voor Engelse dominantie over de zeeën na het debacle bij 

Lowestoft en dat de Republiek tot een satellietstaat werd gereduceerd. Oranjegezinden 

bedreigden de positie van de raadspensionaris door te ijveren voor de terugkeer van het 

stadhouderschap. Willem III had, als de kleinzoon van Karel I (1600 - 1649 ), banden met het 

Engelse koningshuis. Maar de Franse steun bestond slechts op papier. Wegens vertragingen 
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en de voorzichtigheid van de bevelhebber Francois de Vendôme, hertog van Beaufort zouden 

de Franse oorlogsschepen niet effectief deelnemen aan de krijgsverrichtingen.
57

 

De inspanningen van De Witt waren niet tevergeefs geweest. Begin juni kan de Republiek 

beroep doen op 91 schepen uitgerust met 4716 kanonnen en met een bemanning van ongeveer 

22 500 man.
58

 De admiraliteit van Amsterdam nam, naar goede gewoonte, het grootste deel 

van de strijdmacht voor zijn rekening met zesendertig schepen. De Zeeuwse bijdrage bedroeg 

vijftien oorlogsschepen. De Witt beschouwde deze vloot “ten minsten een derde part 

considerabelder in maght, als deselve in den voorleden jaere ooit is geweest”.
59

 

De eerste zeeslag van dit jaar mondde uit in één van de langdurigste ooit. De Vierdaagse 

Zeeslag ging van start op elf juni en werd beslist op de viertiende juni voor de kust van 

Duinkerken. De Engelse strijdmacht onder leiding van George Monck telde 81 schepen met 

4.460 stukken en 21.000 manschappen.
60

 Als gevolg van zijn beslissing om de vloot op te 

delen, kwam Monck in de minderheid te staan. Hij dacht dat een Frans eskader onderweg was 

om de Nederlanders te versterken. Een eskader van twintig schepen werd erop uitgezonden 

om de vijand te onderscheppen. De slag eindigde in een belangrijke, maar geen beslissende 

overwinning voor de Republiek. De Vierdaagse Zeeslag kostte de Republiek het verlies van 

vier schepen en 2.850 doden en gewonden. De Engelsen verloren vier schepen en zagen er zes 

in Nederlandse handen vallen. Naast 2.450 doden en gewonden ging 1.800 man in 

gevangenschap.
61

 

Een paar weken later slaan de Engelsen onverwacht hard terug. De Witt onderschatte de 

capaciteit om hun gehavende vloot op korte tijd weer vechtensklaar te maken. De Tweedaagse 

Zeeslag (St. James‟s Day battle) werd uitgevochten op vier en vijf augustus. Opnieuw 

kwamen De Ruyter en Monck tegenover elkaar te staan en dit maal is het Monck die 

zegevierde. Deze keer waren de kansen gelijk. De Ruyter voerde het bevel over 88 schepen, 

terwijl Monck de leiding had over 89 schepen. De Engelsen zegevierden al was de winst niet 

erg groot. Gebruik makend van de situatie veroverde een eskader onder admiraal Robert 

Holmes op 18 augustus 150 koopvaarders in het Vlie en verbrandde het dorp West-

Terschelling een dag later.
 62

 

Na de Tweedaagse Zeeslag waren de Engelsen niet meer instaat om een nieuwe vloot  

bijeen te brengen. Interne ontevredenheid gepaard met financiële problemen zorgden 
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bewerkstelligden dit. Al van voor het uitbreken van de oorlog koste het al moeite om het 

nodige krediet te vergaren. Met het uitbreken van een pestepidemie en een grote brand die 

dagenlang Londen teisterde, werd het zakenleven in Londen en omstreken grondig verstoord. 

De “Great Fire” die van 2 tot 6 september grote delen van Londen in de as legde, werd in de 

Republiek voorgesteld als een straf van God voor de raid van Holmes. Vele bemiddelde 

zakenlieden ontvluchtten de stad, met als gevolg dat de Royal Navy geen mogelijkheid meer 

had om geld te lenen. De marine kon niet langer de bemanning van oorlogsschepen uitbetalen, 

waardoor zij aan het muiten sloegen. De oorlog in Engeland werd steeds unpopulairder, 

getuige een Londense vrouwe: “The people curse the King, wish for Cromwell, and say „come 

Dutch come Devil, they cannot be worse‟, so that where one would fight for His Majesty, ten 

would fight against him...our people cry out „peace with Holland and war with the unworthy 

French‟”.
63

 

Het laatste wapenfeit van dit conflict was de “Tocht naar Chatham” (20 – 23 juni 1667), in 

de Engelse literatuur omschreven als “The Medway Disaster”. Eind 1666 gingen de 

vredesonderhandelingen van start met Zweden als bemiddelaar. De onderhandelingen leidden 

echter niet tot een wapenstilstand. De Witt achtte dat niet in het nationale belang. In het 

grootste geheim organiseerde hij zelfs nog een laatste expeditie. Het was niet ongewoon om 

tijdens vredesgesprekken de vijandelijkheden te laten doorgaan. Door militaire successen te 

behalen, kon men de onderhandelingspositie verstevigen om zo gunstige vredesvoorwaarden 

te bekomen. Deze keer was de bedoeling Engeland op eigen bodem aan te vallen. Dit idee 

koesterde De Witt al vanaf de Eerste Engelse Oorlog en hij had al meermalen geprobeerd een 

dergelijke actie uit te voeren. Nu de gevolgen van een grote pestepidemie en uitslaande brand 

in Londen nog sterk voelbaar waren, zou een grootscheepse aanval in de buurt van de Engelse 

hoofdstad wel eens een revolutie kunnen ontketenen. De Engelse vloot die overwinterde in de 

Theems vormde het doelwit. Alleen De Witt, De Ruyter en de gedeputeerde van de Staten-

Generaal, Cornelis De Witt (1623-1672), Johan‟s oudere broer, waren volledig op de hoogte 

van de plannen. Dit betekende niet dat men in Engeland uit de lucht kwam vallen. De 

bedrijvigheid op de Nederlandse werven gaf aan dat er een of andere aanslag gepland werd. 

Maar van de geplande verbetering van verdedigingswerken aan de kust kwam weinig terecht 

wegens corruptie, slechte organisatie en een gebrek aan middelen. De Nederlandse vloot ging 

op vrijdag 17 juni te anker voor de monding van de Theems.
64

 Zij bestond uit 64 

oorlogsschepen, 15 branders, 20 transportschepen met 3.330 kanonnen en 17.500 
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opvarenden.
65

 De uitkomst van de “Tocht naar Chatham” was voor de Engelsen dramatisch. 

Acht grote schepen waren door de Nederlanders vernield of buitgemaakt, waaronder het 

Engelse admiraalsschip Royal Charles. De mentale klap was van groter belang: het feit dat 

men op eigen grondgebied kwetsbaar was voor vijandelijke elementen. 
66

 

De door Johan De Witt verwachte revolutie had niet om zich heen gegrepen, maar de 

Engelse vloot was eindelijk op de knieën gedwongen. Vernedert en moegestreden aanvaardde 

de Britse regering een vredesregeling op Nederlandse voorwaarden. Op 31 juli 1667 werd de 

vrede van Breda ondertekend. 

 

 

2.4. Gevolgen  

 

 

De bepalingen van de vrede van Breda waren gunstig voor de Verenigde Provinciën. Pula 

Run en het door Abraham Crijnsen veroverde Suriname bleven in Nederlands bezit. Het 

verdrag zwakte ook de Akte van Navigatie af: vanaf nu stond Engeland toe dat Nederlandse 

kooplieden goederen die langs de Rijn en Schelde waren aangevoerd, konden importeren, in 

plaats van alleen uit eigen land geproduceerde artikelen. Engeland aanvaardde dat de regel 

„vrij schip - vrij goed‟ in voege ging. Hieronder werd verstaan dat de Engelse autoriteiten niet 

langer de Nederlandse koopvaarders aan een grondige inspectie konden onderwerpen. Men 

mocht enkel de scheepspapieren controleren. Het oude gebruik dat Nederlandse schepen bij 

een ontmoeting van Engelse oorlogsschepen de vlag moest strijken, bleef van kracht. 

Engeland haalde in de koloniale gebieden zijn gram. In West-Afrika kwam Cabo Cors, een 

factorij gelegen aan de Goudkust, in hun bezit zodat ze nog steeds toegang hadden tot de 

slaven- en goudhandel. In de Amerikaanse gebieden erkende de Republiek dat Nieuw 

Amsterdam van nu af aan onder Engels gezag viel.
67

 

De vrede was echter van korte duur. De aanval op Chatham had niet de uitwerking waarop 

De Witt had gerekend: namelijk dat Engeland zijn agressieve mercantilistische politiek moest 

laten varen aangezien ze niet werkte. De vernedering van de nederlaag was moeilijk te 

verkroppen. De kiemen voor een volgend conflict waren reeds aanwezig. 
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Zes maanden na het verdrag van Breda werd er een drievoudig verbond gevormd tussen 

Engeland, de Republiek en Zweden om de expansiedrang van Frankrijk in te tomen. Voor dat 

de oorlog met Engeland was beëindigd, vielen de troepen van Lodewijk XIV de Spaanse 

Nederlanden binnen. De Republiek aanzag deze ontwikkeling als zeer bedreigend, omdat de 

Zuidelijke Nederlanden, die als buffer tegen Frankrijk fungeerden, in Franse handen dreigde 

te vallen. Dit nieuwe conflict werd omschreven als de Devolutieoorlog. Lodewijk trad in 1660 

in het huwelijk met zijn nicht, de dochter van de Spaanse koning, Marie-Thérèse. Aangezien 

zij het enige kind was uit het eerste huwelijk van Filips IV, kon Lodewijk aanspraak maken 

op de Spaanse territoria. De Spaanse vorst kreeg echter in een tweede huwelijk nog een zoon, 

met als gevolg dat na de dood van Filips IV de opvolgingsstrijd losbarstte. Lodewijk deed 

beroep op het devolutierecht dat in een deel van de Nederlanden gold. Dat was een 

privaatrechtelijke regeling die bepaalde dat dochters uit een eerste huwelijk erfden voor zonen 

uit een tweede huwelijk. Onder het voorwendsel van deze claim viel Frankrijk in 1667 de 

Zuidelijke Nederlanden binnen.
68

 

De alliantie kon niet op de steun rekenen van De Witt, maar hij was verplicht om de 

instructies van de Staten-Generaal te volgen. Hij hoopte dat de dreiging van een alliantie 

tussen de drie landen een afschrikkingseffect zou te weeg brengen. Volgens hem zou het 

verbond de relaties met Frankrijk schaden. Zijn analyse bleek juist te zijn. De motieven van 

de Engelse koning, Karel II, waren niet zuiver. Zijn bedoeling was door middel van de Triple 

Alliantie het bondgenootschap tussen Frankrijk en de Republiek dat in 1662 gesloten was, te 

verbreken. Zijn opzet lukte: Lodewijk verliet het defensieve verbond met de Republiek omdat 

hij zich verraden voelde. Daarop zocht Frankrijk toenadering bij Engeland. De 

onderhandelingen vonden in het geheim plaats. Dit verbond is de geschiedenis ingegaan als 

het Verdrag van Dover. Engeland zou Frankrijk steunen in een nieuwe oorlog met de 

Republiek. Karel II beloofde uit de Triple Alliantie te stappen en zich met Engeland tot het 

katholicisme te bekeren. Lodewijk XIV op zijn beurt garandeerde financiële hulp zodat Karel 

II zich een onafhankelijke positie kon aanmeten tegenover het Parlement en indien nodig ook 

militaire bijstand.
69

 

De redenen voor de Derde Engelse Oorlog (1672 – 1674) waren dus niet zozeer van 

economische aard. Lodewijk‟s streefdoel was de Spaanse Nederlanden annexeren en de 

Republiek politiek afhankelijk maken van Frankrijk. “La petite guerre” die sinds 1667 aan de 
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gang was, kreeg geen vermelding in het verdrag van Dover. Tal van maatregelen werden 

genomen om de Franse industrie en buitenlandse handel te beschermen en te bevorderen. Op 

geïmporteerde goederen besliste Colbert, minister van Financiën, zware taksen te heffen of ze 

te verbieden.
70

 

Deze protectionistische houding had op lange termijn veel meer schade berokkend aan de 

Republiek dan de Tweede Engelse Oorlog. De economische rangorde bleef ongewijzigd: de 

Verenigde Provinciën namen nog steeds de eerste plaats in. Al enkele maanden voordat de 

oorlog eindigde, begon de handel zich te herstellen en werd er al handel gedreven door 

Nederlanders in Engeland. Doordat de Engelse vloot sinds eind 1666 niet meer in actie kwam, 

hadden Nederlandse kooplieden niets meer te vrezen afgezien van kapers. Zelfs wanneer het 

conflict op zijn hoogtepunt was, zagen we dat handelaren contact bleven houden met de 

vijand. Gedurende de gehele oorlog bezochten Nederlandse kooplieden de Beurs in Londen 

en Engelsen die in Amsterdam. De pakketdienst tussen Hellevoetsluis en Harwich zeilde 

wekelijks twee of drie keer ongehinderd heen en weer.
71

 Het duurde dan ook niet lang om het 

vooroorlogse handelsvolume te bereiken. H.E. Becht heeft zich gebaseerd op de Convooien 

en Licenten om de evolutie van de totale handelsomzet te berekenen en te bestuderen. Wat 

moeten we daaronder verstaan? Beide waren belastingen die permanent zijn geheven door de 

admiraliteiten doorheen het bestaan van de Republiek en vormen dus een goede maatstaf. 

Convooien waren rechten geheven vanwege de bescherming van handelsschepen en zijn 

gaandeweg geëvolueerd tot invoerrechten. Licenten waren oorspronkelijk bedoeld om de 

uitvoer van goederen naar vijandelijke gebieden te controleren, maar hadden zich uiteindelijk 

ontwikkeld tot uitvoerrechten. De auteur geeft een overzicht van de opbrengst per jaar van de 

C. en L. uitgedrukt in ponden van 40 grooten.
72
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Tabel 1: Opbrengsten convooien en licenten 

Jaar Totaal opbrengst 

    

1660 2.048.245 - 3 - 2 

1661 1.800.882 - 4 - 13 

1662 1.802.965 - 14 - 14 

1663 1.871.716 - 1- 1 

1664 1.519.084 - 10 - 10 

1665 953.180 - 1 - 2 

1666 1.071.709 - 13 - 7 

1667 1.405.678 - 6 - 15 

1668 1.998.316 - 11 - 11 

1669 1.674.961 - 4 - 1 

1670 1.657.804 -  - 10 

1671 1.629.878 - 4 - 13 

 

Wanneer de eerste tekenen van een hernieuwde confrontatie tussen beide grootmachten in 

West-Afrika zich begonnen te manifesteren, zien we dat in 1661 de totale opbrengst een 

scherpe daling kent. Drie jaar later zette de daling zich voort, niet toevallig wanneer Nieuw 

Amsterdam werd ingepalmd, de Smyrna vloot aangevallen en Engeland Nederlandse 

koopvaardijschepen begon op te vorderen. In 1665 bereikte de handelsomzet een dieptepunt. 

De slag bij Lowestoft verliep rampzalig met als gevolg dat de Engelse vloot, tijdelijk, de 

Noordzee beheerste. In het jaar daarop begon het herstel en amper een jaar na het einde van 

de oorlog zat de Republiek weer op het niveau van voor de eerste vijandelijkheden. De 

gegevens bewijzen dat de mercantilistische houding van Engeland geen zoden aan de dijk 

hebben gebracht. 1669 laat opnieuw een sterke daling zien dat zich verder zet de volgende 

twee jaren. Verdere gegevens omtrent de totale handelsomzet zijn niet beschikbaar. Deze 

evolutie was wellicht te wijten aan de protectionistische maatregelen van Frankrijk die vanaf 

dan hun effect duidelijk laten voelen. 

De Tweede Engelsee Oorlog had eveneens als gevolg dat het handelsmonopolie van de 

WIC scheuren begon te vertonen. Van 1638 tot 1661 had de WIC alles onder controle nadat 

de Portugezen werden verdreven.
73

 We zien dat vanaf de jaren zestig niet alleen Engelse, 

maar ook Franse en Deense handelscompagnieën op steeds grotere stukken van de taart azen. 

Maar met het behoud van het specerijeneiland Pulo Run en de verovering van Suriname 

verzekerde de Republiek zich van een economische toppositie in de specerijen- en 

suikerhandel. 
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3. De scheepsbouw in de Republiek tijdens de zeventiende         

eeuw 

 

 

3.1. Inleiding 

 

 

In de zeventiende eeuw stond de scheepsbouw in de Republiek in hoog aanzien in Europa. 

De Verenigde Provinciën leverden soms (oorlogs)schepen aan andere staten die niet over de 

noodzakelijke expertise bezaten. Zo liet bijvoorbeeld de Franse koning in de jaren 1620 een 

aantal oorlogsschepen bouwen op de Rotterdamse werven. Toen in de jaren zestig Frankrijk 

zijn oorlogsvloot wou moderniseren, zond hij specialisten op verkenning uit naar de 

Noordelijke Nederlanden om de organisatie en de praktijken van de scheepsbouw te 

bestuderen.
 
Op het einde van de zeventiende eeuw ondernam Peter de Grote, de tsaar van 

Rusland, een expeditie richting de Republiek en Engeland om de scheepsbouw te leren en 

timmerlieden in te huren.
 74

  

De periode tussen 1570 en 1630 had als kenmerk dat de Nederlandse scheepsbouwers 

volop experimenteerden met andere scheepsontwerpen. Er ontstonden tal van scheepstypes 

die gespecialiseerd waren in een bepaalde tak van de maritieme handel en toe lieten om tegen 

een lage kostprijs hun taak optimaal te vervullen. De fluit is een mooi voorbeeld. Het smalle 

dek, brede ruim en vlakke bodem gaf het schip zijn karakteristieke peervorm. Voor die vorm 

was een belangrijke economische reden: aan de Sont werd tol geheven. De hoogte van de tol 

hing af van de breedte van het dek. Vandaar het smalle dek boven het brede ruim, waardoor 

een maximale lading tegen een minimale tol kon worden vervoerd. Naargelang zijn 

bestemming voerde men aanpassingen door. Noordvaarders hadden als bestemming het 

gebied rond Noorwegen en transporteerden vooral hout. Ze hadden in het achtersteven en 

voorsteven
75

 een afsluitbaar gat waardoor hout kon worden in- en uitgeladen. De fluiten 

bestemd voor de walvisvangst waren dan weer uitgerust met een extra stevige boeg om 

ijsschotsen te trotseren. Fluiten varende op het Middellandse Zeegebied, Amerika en Azië 
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kenden op hun beurt typische wijzigingen. In tegenstelling tot de koopvaardijschepen bestond 

er geen waaier aan verschillende varianten binnen een type van oorlogsschip. Doordat de 

overheid zowat de enige koper was, kon deze druk uitoefenen om enigszins een zekere 

uniformiteit te bekomen.
76

 

Na 1630 raakten de verschillende types ingeburgerd en vonden er geen grote technische 

wijzigingen en verbeteringen meer plaats in de constructie van schepen. Hier geld de wet van 

de remmende voorsprong: het grote succes had als resultaat dat de scheepsbouw in de 

Republiek stagneerde. Door het gebrek aan concurrentie waren veel scheepsbouwers van 

menig dat alles kon blijven bij het oude zodat ze niet meer gedreven waren om nieuwe 

technieken uit te proberen. Zo geloofden zij niet in een theoretische benadering van de 

scheepsbouw, wat wel navolging kreeg in Engeland en Frankrijk. De voorsprong die de 

Republiek had uitgebouwd zou dan ook  tegen het einde van de eeuw worden bijgebeend. De 

Hollanders zagen zich zelfs genoodzaakt expertise uit Engeland te importeren en Engelse 

bouwmeesters aan te stellen op de Admiraliteitswerf te Amsterdam.
77

 Een andere reden 

waarom ze de leiderspositie verloren en zelfs op achtervolgen werden aangewezen in de 

achttiende eeuw is vanwege de geografische eigenschappen van de lage landen. Het land 

wordt door talrijke rivieren en kanalen doorsneden en kent een lange kustlijn. Dat maakte het 

lokale transport gemakkelijk, maar de ondiepe binnenwateren en riviermondingen hadden 

gevolgen voor de omvang van de schepen. De grootste schepen gebouwd in de Republiek 

waren in vergelijking met de concurrerende marines altijd kleiner en aangezien in de 

zeventiende eeuw zich een evolutie naar steeds groter wordende oorlogsschepen voltrok, 

kwamen de scheepsbouwers in de Republiek in de problemen. Op het einde van de eeuw 

bereikten de bouwers hun limiet, in tegenstelling tot Engeland, Frankrijk en andere die niet 

geconfronteerd werden met zulke obstakels. Het resultaat was dan ook dat de Republiek niet 

langer behoorde tot de dominerende zeemogendheden.  

 

 

3.2. Bronnen 

 

 

Om het scheepsbouwambacht te bestuderen, kunnen historici beschikken over een aantal 

bronnen. Voor de scheepsbouw in de zeventiende eeuw zijn er meer bronnen beschikbaar dan 

voor vroegere periodes. Iconografische bronnen tonen schepen in de juiste perspectieven en 

                                                 
76

 Unger (R.W.), op. cit., p. 44-50 
77

 Hoving (A.J.), Nicolaes Witsens scheeps-bouw-konst opengestelt, p. 34 



  36 

met aandacht voor details. Deze eeuw heeft verschillende grote kunstenaars voortgebracht in 

maritieme kunst. Zowat elk naslagwerk dat de maritieme geschiedenis van de zeventiende 

eeuw behandelt, bevat illustraties van schilderijen van Willem van de Velde de Oude (1611-

1693) en de Jonge (1633-1707). De kennis die de onderzoeker verwerft, beperkt zich echter 

enkel tot wat zichtbaar is en dat moet geïnterpreteerd worden door middel van andere 

bronnen. Archeologische vondsten van oude schepen vormen een schat aan informatie, maar 

liggen niet voor het rapen. Dit is ook het geval voor scheepsmodellen. Maar Nederlandse 

17
de

-eeuwse modellen behoren tot de meest zeldzame relicten van deze periode. Hun aantal 

moet zo om en nabij de twintig stuks schommelen.
78

 Het was niet gebruikelijk om aan de 

hand van een model een schip te bouwen. Als ze al gemaakt werden, beschouwden de 

scheepsbouwers de modellen enkel als werkstukken en deden ze geen speciale moeite om ze 

te bewaren. De scheepsbouwmeester werkte op ervaring en bouwde een schip “op het oog”, 

zonder hulp van modellen. Zo‟n model fungeerde trouwens niet als een plan waarop hij zich 

baseerde, maar als een hulpmiddel. Als hij van de opdrachtgever de hoofdmaten waaraan het 

schip moest voldoen had gekregen, wist hij in principe genoeg. 

De voornaamste bronnen om de 17
de

-eeuwse scheepsbouw te bestuderen, zijn de werken 

van Nicolaes Witsen en Cornelis van IJk. Beide heren schreven over hoe schepen op dat 

moment werden gebouwd en hoe ze vroeger gebouwd werden en geven een beschrijving van 

schepen uit andere landen. Het eerste grote Nederlandse werk kwam van Witsen. In 1671 

publiceerde hij Aeloude en Hedendaegsche Scheeps-bouw en Bestier. Het werk van van IJK 

verscheen in 1697 met als titel De Nederlandse Scheeps-Bouw-Konst open gestelt. 

Nicolaes Witsen, geboren in Amsterdam op acht mei 1641, was de zoon van een 

invloedrijke koopman. Als jurist, politicus, graficus, verzamelaar, cartograaf en schrijver 

benaderde hij het beeld van de Homo Universalis. Na zijn rechtenstudies in Leiden vertrok hij 

in 1664 met het gezantschap onder Jacob Boreel naar Moskou. Daar verzamelde hij gegevens 

over het land en zijn inwoners die hij later publiceerde in een studie over „Noord en Oost 

Tartarijen‟ en een „Kaart van Tartarije‟. Na zijn terugkeer naar Amsterdam werd hij met hulp 

van de toenmalige burgemeester in 1668 kerkmeester van de Zuiderkerk te Amsterdam en in 

1670 lid van de vroedschap. In 1682 vervulde hij het ambt van burgemeester, een functie die 

hij in totaal dertien maal zal uitoefenen. Toen hij zeven jaar later werd uitgezonden als 

diplomaat naar Engeland, hield hij daar nare herinneringen aan over. Zijn gebrekkige kennis 

van het Frans en Engels zorgde voor leedvermaak onder de Engelse 
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hoogwaardigheidsbekleders. Wellicht hebben deze ervaringen geleid tot zijn anti-Engelse 

houding, die ook in zijn boek naar voren komt.
79

 

Het is niet evident dat een man van zijn status zich „verlaagt‟ tot iets alledaags als het 

scheepsbouwambacht. Zelf kwam hij niet in direct contact met de kunst van het bouwen van 

schepen. Hij haalde zijn kennis deels uit boeken, deels uit objecten zoals de verzameling 

munten en penningen van zijn broer Johan Witsen waarop afbeeldingen van schepen 

voorkwamen. Hij baseerde zich ook op getuigenissen van scheepsbouwkundigen.
80

 

Het werk van Witsen heeft één groot nadeel: het is nagenoeg onleesbaar. Hij houdt zich 

immers niet aan de zelf gekozen indeling zodat het boek een chaotisch geheel vormt. Witsen 

springt van hak op tak en wijzigt om de haverklap van onderwerp. Volgens Van Beylen is het 

te danken aan een gebrek aan expertise, een jeugdige leeftijd en zijn drukke agenda dat het 

boek tekortkomingen vertoont.
81

 

De Nederlandse Scheeps-Bouw-Konst open gestelt is in vergelijking met het boek van 

Witsen een verademing. Cornelis van IJk‟s werk is beter gestructureerd en geschreven door 

iemand die veel beter wist waarover hij het had. Van IJk was immers als scheepstimmerman 

betrokken bij het scheepsbouwambacht. Op zijn twaalfde was hij leerling op een scheepswerf 

geworden, waarna hij zes à zeven jaar in dienst trad van Leendert Symonsz. Heerman en zijn 

oom Cornelis Jansz. van IJk. Zijn boek is gebaseerd op de aantekeningen die hij maakte in die 

tijd en de geschriften en aantekeningen van zijn oom die hij na zijn dood erfde.
82

 

Naast Witsen en van IJk bestaan nog andere, minder gekende, werken: Carel Allard‟s 

Nieuwe Hollandse Scheeps-bouw verschenen in 1695, Jacob Robijn met De Hollandsche 

Scheeps-bouw uit 1678 en als laatste het anonieme De volmaakte Bootsman uitgebracht 

omstreeks 1700.
83

 Deze rijkdom aan literatuur over de scheepsbouw vinden we nergens 

anders in Europa tijdens de zeventiende eeuw. 
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3.3. De scheepswerf 

 

 

Scheepswerven lagen altijd in de nabijheid van water. Meestal bevonden ze zich direct 

langs waterlopen, maar in sommige gevallen werden de schepen achter een dijk gebouwd. Ze 

werden dan langs een overtoom te water gelaten. Dat is een sleephelling aan weerszijden van 

een dijk of kade waar vaartuigen met behulp van een windas overheen getrokken konden 

worden.
84

 De werven lagen op een helling die uitliep op het water. De meeste schepen werden 

op een langshelling gebouwd, waar ze haaks of in een lichte hoek met het water van stapel 

konden lopen. Daarnaast bestonden ook dwarshellingen, waarbij de schepen evenwijdig met 

de waterloop werden getimmerd.
85

 

Op de helling legde men een bedding van zware planken waarop stapelblokken werden 

geplaatst met de bedoeling daar later de kiel
86

 van het schip op te laten rusten. Op de werf 

stond een loods waarin allerlei gereedschappen en materialen werden opgeborgen. De loods 

deed ook dienst als timmeratelier voor kleinere werken. Het smelten van teer, pek en harpuis
87

 

voerde men uit in een stenen gebouw. In een tweede loods maakten werklieden het tuigage 

(het geheel van touwwerk en zeilen) klaar. De lijnbaan bezat een teerstoof waar touw werd 

verhit en met teer werd geïmpregneerd.
88

 Op de werf gebruikte men kaapstanders
89

 en 

spillen
90

 om zware lasten te slepen, bijvoorbeeld om een schip op de helling te slepen voor 

reparatie. Dommekrachten
91

 of kelderwinden werden gehanteerd om schepen te krengen en 

andere taken waarvoor grote kracht vereist was. Krengen houdt in dat een schip op zijn zij 

wordt gelegd zodat het van onderen kon worden schoongemaakt en gerepareerd. Door middel 

van onderleggers of kiellichters kon deze taak tot een goed einde worden gebracht. Door aan 
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 Verticaal opgestelde windas gedreven met handspaken of windbomen.  
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 Een om zijn as draaibaar stuk boom of balk dat verticaal opgericht gangspil of kaapstander werd genoemd. 
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belette. Grote schepen hadden meestal een gangspil waaromheen een groot aantal bemanningsleden als in een 

tredmolen de windbomen konden voortduwen. De windbomen werden onderling aan elkaar verbonden door een 

boomtouw dat de kracht evenredig verdeelde over alle spaken en om te beletten dat ze uit het spil zouden vliegen 

indien dit mocht losslaan. 
91

 De eenvoudige dommekracht was een houten paal met schroefdraad die in een zware klos draaide. Aan de 

onderkant was de paal voorzien van een vierkant deel met gaten voor handspaken. Op de klos waren twee haken 

bevestigd waarin een ketting met een zware haak hing. Deze kon onder de kim van een schip gepikt worden. 
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de mast te trekken kon het schip op zijn zij komen te liggen. Een onderlegger was een breed, 

plat vaartuig dat de kiel uit het water deed komen.  

 

 

Figuur 1: Krengen van een schip 

 

Bron: Hoving (A.J.), op. cit., p. 90 

 

Met trekzagen en kraanzagen konden de timmerlieden het hout op maat zagen. Bij een 

trekzaag trokken twee man beurtelings horizontaal aan weerskanten van de zaag. De 

kraanzaag werd gebruikt om boomstammen tot balken of planken te zagen en kon een blad 

hebben van één tot twee meter lang. Om boomstammen te zagen gebruikte men een 

zaagstelling of zaagput waarbij één zager bovenaan stond en de ander eronder. Er bevonden 

zich ook werkboten en werkvlotten op de werf waarop men kon werken nadat het schip in 

aanbouw te water gelaten werd.
 92

 Het was namelijk zo dat een schip niet volledig op land 

werd gemaakt. Toen had men nog niet de expertise en de middelen voorhanden om een geheel 

afgebouwd schip te water te laten. Het hol maakte men aan wal waarna het schip werd 

afgemaakt in het water. Op een werf stonden één of meer kranen. De lichte en goedkope 

kranen werden door de scheepsbouwer aangeschaft. Indien een grote kraan aanwezig was, 

verleende dit de werf een aanzienlijk concurrentieel voordeel. Zonder dit zware werktuig kon 

de werf zich niet profileren als een belangrijke haven. Zo‟n kraan bewees zijn nut bij het 
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oprichten van de masten, het plaatsen van de kanonnen en het in- en uitladen van goederen. 

Vanwege zijn grote kostprijs werd deze aangekocht door de stad.
93

 

Zowel Witsen als van IJk beschreven de omstandigheden op een scheepswerf. Ze 

bespraken onder andere de verschillende gereedschappen en wat de voor- en nadelen daarvan 

waren. Van IJk somde ook op welke kwaliteiten een scheepsbouwmeester moet bezitten. Zo 

moest hij naast lezen en schrijven ook kunnen rekenen en tekenen. De scheepsbouw kende 

geen theoretische onderbouw in de zeventiende eeuw, maar de bouwmeester moest wel 

basiskennis hebben van de wiskunde omdat het ontwerp en de bouw van een schip plaats 

vond door het toepassen van een aantal formules. Zij waren het resultaat van wat men in de 

praktijk had ervaren en niet het gevolg van een theorie. De scheepsbouwer besefte goed welke 

variaties in het toepassen van de formules verantwoordelijk waren voor bepaalde 

eigenschappen van het schip, maar die kennis was door ervaring verkregen.
94

 Tekeningen 

dienden niet als plan, maar werden gebruikt om zich een beeld te vormen van het schip en 

delen ervan voordat men daadwerkelijk met de bouw begon. De scheepsbouwer onderwees 

tevens de knechten met behulp van tekeningen. Van zijn knechten moest hij de “Deugden en 

Gebreeken te leeren kennen” zodat hij uit zijn arbeiders een optimale arbeidsproductiviteit 

kon verkrijgen. Grondige kennis van de houtsoorten en hun prijs was een absolute vereiste 

voor een goede schepenbouwer.  

Het scheepsbouwambacht was hard labeur. Van IJk geeft aan, aan welke eisen goede 

knechten moesten voldoen. Die eisen waren hoog, want het was zwaar werk. “Onder alle 

Handwerken is er my geen bekend, in welke het Menschelijk Lighaam, op zoo veelderley wyze 

geëxerceerd, en geoeffend werd, als even in de Scheepstimmeringe; want somtijds moet men 

staande, zittende, kruipende, en ook wel leggende arbeiden; nu moet men eens swaare Houten 

op de Schouders dragen; en wederom onder de Hand, voor het Lighaam op tillen, vorders 

Hijssen, Talien, Trekken, Sleepen, Klimmen, Klauteren, Zaagen, Hakken, Bouten inslaan, 

Wringen, Wreeken, en op ontellijke wyse geweld doen, is het daaglijkse werk.”
95

 Aangezien 

de arbeid in openlucht plaatsvond, moesten de knechten uiteenlopende weersomstandigheden 

trotseren. Logischerwijs konden alleen fitte en sterke mannen dit werk aan. Daarnaast was 

voorzichtigheid aangewezen. Ongelukken kwamen vaak voor gezien de aard van het werk. 

Ook moesten de knechten natuurlijk hun vak goed verstaan. 
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3.4. De materialen 

 

 

Het belangrijkste bouwmateriaal was vanzelfsprekend hout. De Republiek bezat zelf geen 

uitstrekte wouden, zodat hout moest worden ingevoerd vanuit verschillende streken in 

Europa. Het meeste hout kwam uit het noorden en het oosten. Scheepsbouwers gebruikten 

hoofdzakelijk twee soorten: eikenhout en grenen. Daarnaast werden olm, es, lork, wilg, als 

exotische houtsoorten palm, pokhout en ijzerhart gebruikt. Maar voor de scheepsbouw gold 

duidelijk: “Het eicken-hout spant de kroon tot de Scheeps-bouw, boven alle bomen, want is 

taei, buigt wel, is sterck, en niet te zwaer”.
96

 Eikenhout gebruikten de scheepsbouwers 

voornamelijk voor zware delen zoals de kiel, de stevens en de dekbalken
97

. Vanuit de Duitse 

gebieden, zoals Westfalen en Brandenbrug, werden via de Rijn en de Maas de boomstammen 

in vlotten richting de Nederlanden aangevoerd. De voornaamste bestemming was Dordrecht,  

maar ook in Amsterdam en Zaandam werd eikenhout verhandeld. Voor de masten, dekdelen 

en beschotwerk gebruikte men grenenhout, dat vanuit de Scandinavische landen en het 

Oostzeegebied werd ingevoerd. Het zwaartepunt van de handel in grenenhout lag in de 

Zaanstreek en in Amsterdam.
98

 

De scheepsbouwer die de markt afschuimt op zoek naar een goede partij hout, moest niet 

alleen op de hoogte zijn van de kwaliteiten van de houtsoorten, maar zich ook een gewiekste 

handelaar tonen. Van IJk geeft in zijn boek aan dat de houthandelaren wel eens wilden 

sjoemelen: “En alhoewel andere, op sommige plaatsen, hoedanig, sy om het Hert gesteld sijn, 

klaar genoeg te kenne geven, soo weet nogtans de onbehoorlijke Winsugt deselve sodanig 

nevens den anderen, of in het Slijk te plaatsen, dat desselfs wanne Kanten, holle Kwasten, en 

Gaten, die niet selden met Hout gestopt, en met Kley sijn toegesmeert, door het gesigt niet wel 

ontdekt konne worden, en daaromm ook (‟t huis komende) niet dat werk konnen uit leveren, 

waar toe sy van den Bouwmeester waaren geschikt.”
99

 

Ondanks de ervaring en expertise van de scheepsbouwers konden ze nooit zeker zijn van 

de kwaliteit en duurzaamheid van het hout. Een van de grootste gevaren waarmee men moest 

afrekenen, was het droog rot of vuur. Droog rot treedt op door aantasting van het hout door 

schimmelvorming die ontstaat door niet geheel vocht- of sapvrij hout te verwerken in niet 
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voldoende geventileerde ruimten. Aangetast hout werd dan een poreuse, sponzige massa. 

Eenmaal een schip hiermee te kampen had, kon binnen vijf jaar het gehele schip rot zijn. Om 

dat te voorkomen legde men de boomstammen in een speciaal bassin zodat alle sappen 

uitgedreven werden. Dit procédé kon tot tien jaar in beslag nemen.
100

 

In een schip werd ook een grote hoeveelheid ijzer verwerkt. Om te achterhalen hoeveel 

pond ijzer een schip nodig heeft, geeft van IJk twee formules.
101

 Eén pond bedraagt 0,35 

kg.
102

 We konden een onderscheid maken tussen „klein ijzerwerk‟ en „grof ijzerwerk‟. Onder 

„klein ijzerwerk‟ werden spijkers van verschillende maten en lengte verstaan. Zij werden over 

het algemeen gebruikt om houten delen aan elkaar te nagelen. Voor spijkers 

vermenigvuldigde men lengte, breedte en holte en voor elke zes kubieke voet die een schip 

groot was, rekende men één pond spijkers. Voor een schip van 150 voet lang, 39 voet breed 

en 14 voet hol kwam dat neer op 13.650 pond ijzer. „Grof ijzer‟ omvatte hangsloten, ankers, 

bouten, roerwerk en beslag
103

. Hiervoor was de regel dat per kubieke voet een half pond 

ijzerwerk nodig was. Voor hetzelfde schip maakte dat (150 x 39 x 14) : 2 = 40.950 pond. Het 

totale gewicht bedroeg 54.600 pond. Een pak minder in vergelijking met Witsen, die voor een 

schip van 150 voet 95.000 pond voorzag.
104

 IJzer werd geïmporteerd uit Spanje en Zweden 

waarvan in de Republiek zowel klein als grof ijzerwerk werd gesmeed. Vaak voerde men ook 

afgewerkte producten in, zeker in het geval van spijkers.  

Het totaal aantal pond ijzer dat in Nederlandse schepen werd verwerkt, bleek in 

vergelijking met de omliggende zeevarende naties minder te zijn. Engelse en Franse 

scheepsbouwers gebruikten meer ijzer in de constructie van schepen en vooral in het 

onderwaterschip. Nederlandse scheepsbouwmeesters poogden zoveel mogelijk de planken aan 

elkaar te verbinden met houten nagels en pennen in het gedeelte dat permanent onder water 

lag. Omdat hout in het water uitzet en krimpt, komen de verbindingen strakker te staan, in 

tegenstelling met ijzeren nagels die aan roest onderhevig zijn, met als gevolg dat ze los komen 

te zitten in het hout. Vandaar dat de Franse en Engelse schepen meer lekken vertoonden dan 

de schepen gebouwd in de Republiek.
105

 

Om de schepen waterdicht te maken gebruikte men teer en pek. Teer was vooral 

afkomstig uit Rusland en Zweden. Scheepsbouwers deden beroep op teer om niet alleen hout, 
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maar ook touw te beschermen tegen uiteenlopende weersomstandigheden. Pek werd 

verkregen door slechte teer te koken en diende, vermengd met werk (uitgeplozen touw) om de 

naden van de scheepshuid te dichten.
106

 Harpuis vermengt met zwavel en uitgesmeerd onder 

de waterlijn hielp om schelpdieren en algengroei tegen te gaan. Al deze producten zorgden 

ervoor dat het schip zeewaardig bleef. 

Een zeilschip had ook heel wat meters touw nodig. Men maakte een onderscheid tussen 

het staande want en het lopende want. Met het staande want werden de masten vastgezet. Met 

het lopend want bedoelen we al het touwwerk dat door blokken met schijven heenliep en werd 

gebruikt voor de bediening van de zeilen.
107

 Het touwwerk werd vervaardigd uit hennep. 

Vaak kwam deze grondstof uit eigen streek, maar kon ook worden ingevoerd uit Italië, Riga 

en Rusland. 

De zeilen vervaardigde men uit Hollands doek, dat geweven werd in onder meer de 

Zaanstreek en Krommenie. Het was echter niet ongebruikelijk dat Vlaams linnen of Frans 

kanefas dienst deed als zeildoek.
108

 

 

 

3.5. Het bestek 

 

 

Zeventiende-eeuwse scheepsbouwers bouwden een schip op ervaring en lieten zich enkel 

leiden door een bestek. In zo‟n bestek stonden de belangrijkste afmetingen van het schip en 

van de materialen. Daarbij was het belangrijk dat men dezelfde lengtemaat gebruikte of 

anders gezegd welke soort voet gehanteerd werd. Meestal rekende men in Amsterdamse 

voeten van 28,3 cm. Een voet was verdeeld in elf duimen van 2,57 cm.
109

 Daarnaast bestond 

ook de Maastrichtse voet die uit tien duimen bestond en de voet van Hoorn en Edam die 

1/40
ste

 korter was dan de Amsterdamse voet. 

Het opmeten van de schepen gebeurde volgens vaste regels. Zo werd de lengte van een 

schip opgemeten vanaf de uiterste voorkant van de voorsteven tot aan de uiterste achterkant 
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van de achtersteven. Hierbij werd het galjoen
110

, wulven of het hakkenbord
111

 niet 

meegerekend. 

De breedte of wijdte werd altijd gemeten op het punt waar het schip het breedst was: op 

het grootspant. Deze plaats berekende de scheepsbouwer op één zesde deel van de 

scheepslengte voor het midden. Men mat ter hoogte van de overloop, het onderste 

doorlopende dek. Metingen verricht op het verdek of het bovendek gaven geen juiste 

resultaten omdat het verdek smaller was dan de overloop vanwege de invallende boorden. De 

breedte van een schip bedroeg meestal ongeveer één vierde deel van de lengte. Een grotere 

wijdte betekende dat een schip minder diepgang had, maar ook een beperkte snelheid. 

De holte of diepte werd gemeten van op de bovenkant van het vlak
112

 tot aan de onderkant 

van de overloop tegen het boord, op het laagste punt van het dek. Men sprak van de “holte op 

de uitwatering”. Om het water van het dek te laten stromen, werden er spuigaten geplaatst. De 

holte bedroeg meestal één tiende van de scheepslengte.
113

 

 

 

3.6. De bouw 

 

 

De scheepsbouw ging in de Republiek overal ongeveer hetzelfde aan toe. De eerste stap 

was het leggen van de kiel. Vanwege zijn grootte bestond de kiel vaak uit meerdere delen die 

iets naar boven gekromd waren. Op deze manier vermeden de scheepsbouwers de katterug. 

Dit trad op wanneer een schip doorzakte en zo de kiel brak. Doordat de schepen in de 

zeventiende eeuw aan de stevens veel hoger, en dus zwaarder, waren en het onderwaterschip 

op die plaatsen juist ranker was en dus minder drijfvermogen had, zakte het schip door en was 

het gevaar reëel dat de kiel brak.
114

 Als het schip te water ging en werd beladen, boog de kiel 

vanzelf recht. 
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 Uitbouw van het voorschip dat zich vanaf de bak naar voren uitstrekt tot ver buiten de voorsteven. Dient om 
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Figuur 2: Kiel op stapelblokken 

 

Bron: Hoving (A.J.),op. cit., p. 80 

 

Vervolgens richtte men de voor-en achtersteven op. In de Republiek was het gebruikelijk 

dat de voorsteven richting het water lag. In andere landen gebeurde het tegenovergestelde. Dit 

heeft te maken met de ondiepe wateren waardoor het achterschip bij het te water laten te diep 

zou wegzakken. De stevens werden met een las en kniestukken
115

 vastgezet op de kiel en 

vormden tezamen de ruggengraat van het schip. De meestertimmerman moest daarna de 

sponning uithakken: een geul bestemd om de onderste huidplanken in te laten vallen. Nadat 

de stevens waren opgericht, trakteerde de bouwmeester volgens de traditie zijn werkmannen 

op bier en wijn. Op de achtersteven werden de rantsoenhouten en de hekbalk vastgemaakt, 

verstevigd met worpen, broekstukken, windveren en hekstukken. Deze delen bepaalden de 

vorm van de spiegel
116

. Hiermee eindigde de eerste fase van het bouwproces.
117

 

 

                                                 
115

 Een min of meer L-vormig, soms V-vormig gegroeid stuk hout, dat wordt gebruikt om twee verbanddelen 

met elkaar te verbinden. Daartoe worden beide delen van de knie met bouten aan de te verbinden onderdelen 

vastgezet. 
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         Figuur 3: Eerste fase van de bouw 

 

Bron: Hoving (A.J.),op. cit., p.85 

 

De manier waarop de bouwmeester vervolgens te werk ging, was niet overal gelijk. Er 

bestonden twee methodes: shell-first en frame first. Bij de „schaal-bouw‟ methode werd eerst 

de buitenhuid gebouwd en dan de spanten
118

. Bij de frame first methode ging de bouwmeester 

andersom te werk. De eerste bouwmethode was eenvoudiger omdat de grootte en wijdte van 

de spanten niet op voorhand berekend moest worden.
119

 De eerste methode vergde 

ongetwijfeld veel ervaring en kunde om op het zicht de spanten precies tussen de huidplanken 

te laten zakken. Wat nu volgt is de schaal-bouw methode. 

De huid bestond uit krom gebogen planken. De kromming verkreeg men door de planken 

te branden. Ze werden over een bok gelegd, verzwaard met gewichten en met rietvuren 

urenlang aan de onderkant verhit, terwijl de bovenkant werd natgehouden.
120

 De bouwmeester 

begon met de kielgang, de eerste plank van het vlak. Daarna volgden andere planken die met 

nagels en boeiklemmen werden vastgezet. De planken werden ondersteund door vele paaltjes, 

aangezien de constructie nog niet aan de spanten kon worden bevestigd.  
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Figuur 4: Het vlak is gelegd 

 
 

Bron: Hoving (A.J.),op. cit., p. 88 

 

Hierna begon men aan de spanten. Eerst richtte men het grootspant op, daarna het voor- en 

achterspant. Deze bepaalden de vorm en de ligging van het schip op het water. Daarna werden 

de scheerstroken
121

 aangebracht. Zij lagen ter hoogte van de onderste uitwatering en 

bepaalden de omtrek van de romp.  
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 Een tijdelijke lat die de zeeg en ook meteen het rijzen van het dek aangeeft tijdens de bouw. De scheerstrook 

is bedoeld als geheugensteuntje voor de bouwmeester. Deze tekent op de strook niet alleen de plaats waar de 

dekbalken dienen te komen aan, maar ook de plaats van de luiken, spillen, masten, geschutspoorten… 
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         Figuur 5: Spanten 

 

Bron: Van ‟t Zand (L.C.E.), De oorlogsvloot van Johan de Witt. De bouw van 

oorlogsschepen door de admiraliteit van de Maze in de Eerste (1652-1654) en 

Tweede (1665-1667) Engels-Nederlandse Oorlog,  p. 26 

 

Over de planken die nu de onderkant van het schip vormden, werden haaks op de kiel de 

inhouten
122

 of leggers
123

 gelegd, die aan weerszijden tot de kimmen
124

 met oplangers
125

 en 

eventueel zitters
126

 en stutten werden verlengd. Op plaatsen waar de geschutspoorten moesten 

komen, werden geen stutten aangebracht. Voor en achterin het schip steunden de inhouten 

niet op de kiel, maar op het slemphout
127

. Om het geheel in de lengte te verstevigen werd een 

wegering
128

 aangebracht door middel van het zaathout
129

, die haaks over de leggers werd 

geplaatst, drie wegers die bij het uiteinde van de liggers bij de kim werden geplaatst en de 
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 Verzamelnaam voor de dwarsscheepse verbanddelen zoals spant, legger… 
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 Een rechte, dwarsscheepse balk die deel uitmaakt van het spant en die van boord tot boord over het vlak ligt. 
124

De overgang op een scheepsboord van het vlak naar het boeisel. De kim is de plaats waar een schip op rust als 

het droog valt. Daarom is op die plaats dikwijls een zwaardere boordplank aangebracht. 
125

 De verlenging van de buikstukken van een spant, soms bestaande uit de eerste en tweede oplanger. De 

oplanger wordt op zijn beurt verlengd door de stut. 
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 Zie knie. 
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 Klos hout of meerdere aan elkaar bevestigde klossen die worden vastgebout in de hoek die wordt gevormd 
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 Langscheeps verbanddeel van een scheepsromp. Bestaande uit een zware vierkante of rechthoekige balk die 

over de wrangen van de spanten ligt en als het ware een tweede kiel vormt in de binnenkant van de romp. Op het 

zaathout of erin worden de mastsporen gemaakt; het vormt tevens het draagvlak voor alle stijlen en stutten die de 

dekbalken midscheeps ondersteunen. 
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balkwegers, de dragers van de dekbalken. De ruimte tussen de zware wegers werd opgevuld 

met een lichtere wegering.
130

 

Nadat de romp tot de kimmen was afgewerkt, begon men aan de bouw van de dekken. 

Grotere zeeschepen hadden meestal twee doorlopende dekken: de overloop en het verdek. 

Soms werd er nog een derde dek gebouwd tussen de overloop en het verdek: de koebrug. Pas 

na 1682 verschenen er driedekkers, al konden sommige schepen uit de zeventiende eeuw over  

een extra dek beschikken dat eveneens met koebrug werd aangeduid. Daarnaast bestonden 

nog andere dekken, boven het verdek, die tot de bovenbouw behoorden en niet van voor naar 

achter doorliepen: aan de achterkant bij de fokkemast bevond zich de bak, achter de grote 

mast het halfdek en het kampanjedek. Voordat de bouwmeester kon beginnen met de bouw 

van de dekken, moesten eerst de dekbalken worden gelegd. Daarbij moest men rekening 

houden met de plaats voor de masten, trappen, luiken, geschutspoorten… Om de dekken te 

verstevigen werden er stunders tussen de geschutspoorten, kattesporen, klamaaien of 

langscheepse balken en dwarsscheepse grieten geplaatst. In het midden ondersteunden stutten 

de dekken. De eerste dekplank op de overloop werd omschreven als de watergang of lijfhout. 

Tussen de dekbalken werden zware klossen, mastvissings, geplaatst op plaatsen waar de 

masten door de dekken staken.
131

 

Hierna ging men over tot het leggen van de huid. De belangrijkste boorden waren de 

berghouten. Dit waren dikke balken die iets uitstaken en functioneerden als stootbuffer. De 

balken zorgden ook voor versterking in de lengte en duidden de zeeg
132

 aan. Grotere schepen 

hadden meerdere lagen: vier of zelfs vijf. Het schip was meestal op zijn breedst ter hoogte van 

de onderste berghouten, waar ook de uitwatering van de overloop uitkwam. Eenmaal de 

boorden aan het schip bevestigd waren, konden de naden tussen de planken met wit- en grof 

werk worden gekalefaat of dichtgestopt. Indien het schip bestemd was voor de vaart naar 

overzeese gebieden, werd er een tweede huid aangebracht op de romp om die te beschermen 

tegen de houtworm, die goed gedijd in warmere wateren. In het vakjargon werd dit dubbelen 

genoemd. De tweede huid nagelde men vast met vele grote spijkers zodat het in feite een 

ijzeren huid vormde. Daarnaast werden de stevens beslagen met koper.
133
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Vervolgens werd het schip te water gelaten. Hiervoor smeerde men de kiel, slagbedden en 

smeerhouten
134

 in met kaarsroet. Opnieuw kreeg het werkvolk bier en wijn voorgeschoteld en 

konden ze zich zonder schroom bezatten. Rondom het schip liet de bouwmeester een stelling 

bouwen in het water waarop de arbeiders verder konden werken. Dat het schip vroegtijdig van 

stapel liep, had drie redenen. Op dit moment was het schip nog niet te zwaar beladen om het 

zonder relatief veel moeite te water te laten. Als men het schip te lang op zijn kiel liet rusten, 

kon dat het hout vervormen. Door deze werkwijze kon de werf vrijgemaakt worden voor een 

volgend schip. 

 

     Figuur 6: Het schip wordt te water gelaten 

 

Bron: Witsen (N.), Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier, p. 100 

 

In de derde fase bouwde men het schip verder af. Dit hield onder meer in dat het schip 

versierd werd met beeldhouwwerk. Het was de gewoonte om schepen, en vooral 

oorlogsschepen, uitgebreid te versieren met beeldwerk aan de stevens, dek en boorden. Het 

galjoen aan de voorsteven en de spiegel op het achterschip, in het bijzonder het hakkebord en 

de galerijen
135

, ornamenteerde men met dieren, mensen en wapenschilden. Men bracht de 
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kluisgaten voor de ankers aan. De inwendige ruimten en kamers werden ingericht: zoals het 

kombuis, de kruitkamer, de konstabelkamer, de kajuit, de bottelarij en allerlei bergplaatsen. 

De konstabel was verantwoordelijk voor de kruit- en de munitievoorraden, het uitreiken van 

wapens en het gebruik van het geschut. In zijn kamer stelde men ook kanonnen op. De kajuit 

was het vertrek voor de hoogste officieren. De bottelarij werd beheerd door de bottelier. Deze 

was belast met de zorg over de etenswaren aan boord (de victualiën). De stuurinrichting werd 

geplaatst: het roer en de kolderstok. Met de kolderstok, een verticale hefboom die naar links 

en recht kon bewogen worden, kon alleen worden bijgestuurd, omdat het roer slechts vijf à 

tien graden bewogen werd. Een zeventiende-eeuws schip was voor de besturing vooral 

afhankelijk van de zeilen.
136

 Als het schip geheel was afgebouwd, verzag de scheepsbouwer 

voor een derde keer zijn werkvolk van bier en wijn. 

Gedurende de bouw aan het schip werkte men ook aan de masten en het tuigage. De 

masten op een driemaster kenden verschillende namen naar gelang de positie. De fokkemast 

was gesitueerd achter de voorsteven, de grote mast iets achter het midden en de bezaansmast 

halverwege het achtersteven en de grote mast. De blokmaker leverde het blokwerk. Daaronder 

verstaan we het maken van de blokken en andere verbindende onderdelen van het tuigage 

zoals de want- en rakloten of jufferblokken.
137

 Dit waren verschillende soorten katrollen die 

het hijswerk aan boord vergemakkelijkten. De blokmaker was ook belast met de fabricage van 

de houten pompen. Aangezien elk schip te maken had met ingelekt water, waren pompen 

essentieel.  

De boten en sloepen die bij het schip hoorden, werden meestal op de werf gemaakt. Het 

verschil lag in de taak die ze hadden. Een boot diende als transportmiddel voor lasten en 

goederen. Een sloep werd gebruikt voor het vervoer van personen. Een boot was tussen de 30 

à 40 voet lang, 8 à 10 voet wijd en 2 à 4 voet hol. Dit kwam neer op een lengte van ongeveer 

acht à elf meter en een breedte van twee à drie meter. Een sloep was in de meeste gevallen 

kleiner.
138
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4. Domburg, Tholen en Zierikzee: drie ‘capitaele’schepen 

 

 

4.1. Het vlootprogramma van Johan De Witt 

 

 

We hebben gezien dat de aanloop naar een nieuwe oorlog tussen de Republiek en 

Engeland begon in het begin van de jaren zestig. De betrekkingen tussen de twee naties 

verslechterden met het jaar. Deze keer wou men een nederlaag vermijden door zich goed voor 

te bereiden op een nieuw treffen. Het verlies van tien jaar geleden was te danken aan het feit 

dat de Nederlandse vloot zich kwalitatief niet kon meten met de Engelse vloot. De uitbreiding 

van de vloot in 1653 en 1654 kwam te laat om nog een verschil te maken. Men was 

vastberaden om dezelfde fout geen twee keer te maken. 

We kunnen met recht en reden spreken over „het vlootprogramma van De Witt‟. Het was  

te danken aan zijn initiatief dat er stappen werden ondernomen om de oorlogsvloot uit te 

breiden en te moderniseren. Reeds in het begin van zijn ambt als raadspensionaris legde hij 

een grote persoonlijke belangstelling aan de dag wat het zeewezen betrof. De gebeurtenissen 

in 1652-1654 maakten duidelijk aan De Witt dat de economie van de Republiek kwetsbaar 

was en dat een sterke vloot vereist was om de economische én politieke belangen veilig te 

stellen. Hij onderhield uitgebreide contacten met de admiraliteiten en toonde betrokkenheid 

bij allerhande praktische zaken. De intensieve tussenkomsten van de raadspensionaris zorgden 

ervoor dat de besluitvorming in zijn handen belandde. De Witt stelde trouwens zelf de meeste 

resoluties op betreffende de vloot voor de Staten van Holland.
139

 Hij handelde daarbij niet op 

eigen houtje, maar hield rekening met de wensen van de admiraliteiten. Toen een nieuw 

conflict met Engeland onvermijdelijk bleek in 1665, stelde De Witt een plaatsvervanger aan 

die in zijn naam de gang van zaken moest waarnemen, terwijl hij zich richting Texel spoedde 

om er persoonlijk op toe te zien dat de vloot tijdig kon uitvaren om het hoofd te bieden aan de 

Engelsen. 

We zien dat ten opzichte van de Eerste Engelse Oorlog de oorlogsschepen een forse  

schaalvergroting ondergingen. Dat is te danken aan de vrijheid die de scheepsbouwers kregen 

zodat ze zelfs ruim over de nieuwe grenzen heen konden gaan.
140

 Deze evolutie resulteerde in 

                                                 
139

 Bruijn (J.R.), op. cit., p. 100 
140

Ibit., p. 102 



  53 

oorlogsbodems die een lengte konden bereiken van om en bij de 170 voet en die meer dan 

tachtig stukken konden dragen. In de jaren vijftig meenden specialisten dat de Nederlandse 

havens niet toegankelijk waren voor grote schepen en ze niet gemakkelijk te hanteren zouden 

zijn. Door de jaren heen was echter gebleken dat ook grote schepen best geschikt waren om in 

Nederlandse havens binnen te komen, en ook zeer wendbaar konden zijn. 

In september 1664 zorgde De Witt ervoor dat de uitbreiding van de vloot op de agenda 

kwam te staan van de Staten-Generaal. Op elf december verordonneerde deze instelling de 

bouw van vierentwintig nieuwe oorlogsschepen.
141

 Er werd een petitie van twee miljoen 

gulden uitgeschreven door de Raad van State die binnen een aantal weken door alle 

provincies werd goedgekeurd.
142

 In vergelijking met de Eerste Engelse Oorlog gebeurde dit 

snel, toen lagen verschillende provincies dwars. Uiteindelijk liepen de kosten op tot drie 

miljoen gulden.
143

 In het Haags Besogne hadden de vertegenwoordigers van de admiraliteiten 

afgesproken hoe groot de schepen moesten worden. Ze hadden drie charters
144

 vastgesteld: 

acht schepen van 155 voet lang en 40 voet wijd en gemonteerd met 66 stukken, acht schepen 

van 145 voet lang en 38 voet wijd en gemonteerd met 56 stukken en acht schepen van 135 

voet lang en 34 voet wijd en gemonteerd met 44 à 46 stukken.
145

 Het Haags Besogne kon 

enkel adviseren, zodat de definitieve beslissing  steeds bij de Staten-Generaal lag. Het advies 

werd grotendeels overgenomen. Van zowel het eerste charter als het tweede charter besloot 

men twaalf schepen te laten bouwen. Het was toegestaan om de schepen eventueel te 

verlengen. De schepen van 155 voet mochten tot 160 voet verlengd worden, en die van 145 

voet naar 150 voet.
146

 Daarnaast besliste de regering om nog eens tweeënzeventig schepen te 

huren of te kopen. Tegen dat de uiteindelijke beslissing viel, waren de admiraliteiten al 

begonnen met de bouw.  

Het bleef niet bij deze reeks. Enkele maanden later, besliste de Staten-Generaal in maart 

om opnieuw een nieuwe serie van vierentwintig oorlogsschepen te laten bouwen. Deze keer 

betrof het twaalf schepen van 150 voet en twaalf van 140 voet.
147

 Zij moesten dienen als 

vervanging van de mogelijke verliezen die men zou lijden in de komende zeeslagen.            

Om de bouw te bekostigen werd eenzelfde bedrag geraamd als voor de eerste serie schepen. 
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De Staten-Generaal besliste om de tweede serie via openbare aanbesteding te laten bouwen, in 

tegenstelling tot de eerste vierentwintig schepen. Toen konden de admiraliteiten kiezen om ze 

zelf te bouwen en indien de capaciteit van de werven dat niet meer toeliet, konden ze via 

openbare aanbesteding de schepen laten bouwen. Met deze beslissing hoopte de regering om 

de bouwkosten laag te houden door de minst vragende bouwer aan te werven. De 

admiraliteiten hielden wel toezicht op de bouw. De colleges konden de bestekken zelf 

opstellen. De Staten-Generaal had deze keer geen generaal bestek uitgevaardigd. Dat was wel 

het geval voor de eerste serie schepen. De twee petities die reeds uitgeschreven werden, 

volstonden niet om de kosten te dekken. Om die reden verzochten de admiraliteiten de 

regering om de Raad van State te verzoeken een nieuwe petitie uit te schrijven van twee 

miljoen gulden.
148

 Dat verzoek werd ingewilligd. 

In 1666 vaardigde de Staten-Generaal een resolutie uit om een derde serie oorlogsbodems 

op stapel te zetten ter compensatie van de verloren gegane schepen. De twaalf nieuwe schepen 

hadden een lengte van 165 voet en waren 43 voet wijd.
149

 Deze keer moesten ze gebouwd 

worden volgens een generaal bestek ofwel door de admiraliteiten zelf ofwel via openbare 

aanbesteding.  

Bruijn raamde de totale kost van het bouwprogramma op acht miljoen gulden.
150

 In 

vergelijking met de vlootuitbreiding tijdens de Eerste Engelse Oorlog verdubbelden de 

uitgaven. Omdat het de Republiek de voorbije decennia op economisch vlak voor de wind 

ging, kon men zonder grote problemen de uitgaven financieren. De toegezegde subsidies 

kwamen meestal op tijd in de handen van de admiraliteiten.  

Het resultaat van deze inspanning zorgde ervoor dat de vlootbouw in de Republiek in die 

tijd omvangrijker was dan in enig ander land. Omstreeks 1670 was de Republiek dan ook de 

leidende zeemacht in Europa, gemeten naar de kwaliteit van de schepen en hun 

bemanningen.
151

 In de onderstaande grafiek wordt de bouwwoede van de Republiek en een 

paar andere Europese landen weergegeven over de periode 1650 – 1680. Daaruit blijkt dat de 

bouwactiviteit in de eerste helft van de jaren zestig van de Republiek er met kop en schouders 

bovenuitstak in vergelijking met Engeland en Frankrijk, met als gevolg dat de Republiek 

vanaf het tweede jaar van de Tweede Engelse Oorlog over een gloednieuwe vloot beschikte. 
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Figuur 7: Bouw van nieuwe schepen 1650 - 1680 

 

Bron: Glete (J.), Navies and nations : warships, navies, and state 

building in Europe and America, 1500-1860 p. 200 

 

 

4.2. Bronnen 

 

 

4.2.1. De Zeeuwse admiraliteit 

 

4.2.1.1. Ontstaan, organisatie en bevoegdheden 

 

 

Op 26 juni 1581 ondertekende zeven noordelijke gewesten van de Nederlanden de Acte 

van Verlatinghe die de formele afscheiding betekende van het Spaanse rijk. Het resultaat was 

een verzameling van zeven entiteiten die zich de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden noemden: Holland, Zeeland, Groningen, Utrecht, Friesland, Gelderland en 

Overijsel. Deze nieuwe staat was een confederatie waarin de gewesten elk over een grote 

autonomie beschikten. Elk van deze provincies had zijn eigen structuren op vlak van maritiem 

beheer en organisatie. Er waren diverse pogingen ondernomen in het begin van de 
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Tachtigjarige Oorlog om tot een gecentraliseerde en uniforme bestuursstructuur te komen, 

echter gewestelijke en regionale naijver staken spaken tussen de wielen. De Zeeuwse Staten 

deden bewust aan deze nieuwigheden niet mee omdat ze te bevreesd waren dat Holland op 

maritiem gebied een nog dominantere positie zou verwerven dan het reeds bezat, en de 

Zeeuwse belangen in de knel zouden kunnen geraken.
152

 In Zeeland benoemden de steden 

Vlissingen, Veere en Zierikzee elk een admiraal, die belast was met de uitvoerende taken 

omtrent maritieme zaken, waarbij de admiraal van Vlissingen zich in een bovengeschikte 

positie bevond. Hij was verantwoording verschuldigd aan de gouverneur van Zeeland, die 

rechtstreeks onder de Prins van Oranje stond. In de gewesten Holland en Friesland vond dit 

Zeeuwse voorbeeld navolging.
153

 

In 1584 vaardigde Willem van Oranje een instructie uit om een admiraliteitsraad op te 

richten in Vlissingen. Twee jaar later werd deze verordening al teniet gedaan: na de moord op 

Willem van Oranje in 1584 wendde de Staten-Generaal zich tot de koningin van Engeland, 

Elisabeth. Zij weigerde de soevereiniteit over de Nederlanden te aanvaarden, maar ze 

beloofde wel steun in de vorm van een ruime troepenmacht onder leiding van de graaf van 

Leicester. In 1586 liet hij zich uitroepen tot landvoogd en kapitein-generaal van de 

Nederlanden maar Elisabeth gelastte hem die titel op te geven omdat zij een oorlog met 

Spanje wilde vermijden. Ondanks zijn korte regeertermijn besliste de graaf van Leicester dat 

een admiraliteitscollege in Middelburg zou worden opgericht met gezag over Zeeland en de 

kusten van Brabant en Vlaanderen. Deze beslissing bleef echter dode letter.
154

 

Prins Maurits ondernam daarna met de steun van de Staten-Generaal een nieuwe poging 

tot centralisatie. Een College van Superintendentie werd ingesteld, dat toezicht over alle 

admiraliteitscolleges zou uitoefenen.
155

 De regionale krachten bleken echter te sterk, 

waardoor het college ontbonden werd in 1593.  

De Staten-Generaal vaardigde in 1597 een aantal resoluties uit die de maritieme 

bestuursstructuur vastlegde tot het einde van de Republiek in 1795. Aanvankelijk was deze 

regeling bedoeld voor slechts één jaar, maar ze werd verdurend hernieuwd. Het zou te veel 

moeite kosten om de verschillende partijen opnieuw op één lijn te krijgen. De besluiten 

hielden in dat vanaf dan het Nederlandse zeewezen zou bestaan uit vijf admiraliteiten: de 

admiraliteit van Amsterdam, de admiraliteit van de Maze met als zetel Rotterdam, de 
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admiraliteit van Friesland tot 1645 gevestigd in Dokkum, daarna in Harlingen, de admiraliteit 

van het Noorderkwartier of West-Friesland waarvan de zetel om de drie maanden wisselde 

tussen Hoorn en Enkhuizen en de admiraliteit van Zeeland gevestigd in Middelburg. De 

jurisdictie van de Zeeuwse admiraliteit strekte zich uit over Zeeland, Staats-Vlaanderen en 

delen van Staats-Brabant.
156

 

De admiraliteiten werden voorgezeten door de admiraal-generaal, of anders gezegd de 

stadhouder. Met het wegvallen van deze positie tijdens de twee Stadhouderloze Tijdperken 

ressorteerden de admiraliteiten rechtstreeks onder de Staten-Generaal. De voorzitter zag zich 

vertegenwoordigd door een luitenant-generaal tijdens de vergaderingen. Zoals we eerder 

hebben gezien, kon het aantal luitenant-generaals variëren doorheen de tijd. Het bestuur 

bestond uit raadsheren of raden die verkozen werden door de zeven provinciën. Op deze 

manier werd onderstreept dat de admiraliteiten generaliteitsinstellingen waren, ondanks hun 

eigengereide houding die het tegendeel liet vermoeden. De meerderheid van de raadsheren 

kwam echter uit de provincie of regio waar de admiraliteit gevestigd was.
157

 

De Zeeuwse admiraliteit telde negen raden waarvan zes afkomstig uit Zeeland. Zij waren 

leden van het College van Gecommiteerde Raden, een orgaan dat belast was met het 

waarnemen van het dagelijks bestuur. De zes raden kwamen uit de volgende steden: 

Middelburg,  Goes, Tholen, Veere, Vlissingen en Zierikzee. De Staten van Holland duidden 

twee raden aan en Utrecht één. Er kon soms een extra lid zetelen: de vertegenwoordiger van 

de prins van oranje. Die bezat namelijk een aantal gebieden in Zeeland namelijk het 

markiezaat van Vlissingen en Veere. Dit gebruik verdween echter met het Eerste 

Stadhouderloze Tijdperk. Hiermee onderscheidde de Zeeuwse admiraliteit zich van de andere 

waar de raadsheren benoemd werden door de Staten-Generaal. Onder de raden stond de 

advocaat-fiscaal. Hij maakte geen deel uit van het college maar bezat wel stemrecht indien hij 

zijn functie niet uitoefende. Zijn bevoegdheden lagen voornamelijk op juridisch vlak. Hij 

hield zich bezig met het afwikkelen van de buitgemaakte prijzen en goederen en bereidde de 

zaken voor, waarin de prijsrechtbank uitspraak deed. Hij controleerde lagere ambtenaren en 

ontving de maandelijkse rekeningen van de cherchers die door twee raadsleden gecontroleerd 

werden. De advocaat-fiscaal was ook verantwoordelijk voor het opsporen en bestraffen van 

frauderende ambtenaren. Indien dit het geval was, waarschuwde hij de commies (douanier) 

van het district en trad hij op als intern officier van justitie. Onder de advocaat-fiscaal 

bevonden zich de contrerolleurs, de cherchers en voor een stuk de commiezen-generaal. De 
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secretaris verzorgde de notulen van het college en nam deel aan het Haags Besogne. Via dit 

orgaan hield de Staten-Generaal contact met de admiraliteit(en). Hij werd bijgestaan door 

kantoorbedienden, een kamerbode en een deurwaarder. De ontvanger-generaal was 

verantwoordelijk voor het bijhouden van alle inkomsten en uitgaven. Deze ambtenaar stond 

niet op de loonlijst van de admiraliteit. Doordat zijn bevoegdheden hem toelieten meer dan 

alleen de admiraliteitsfinanciën te beheren, betaalde het gewest zijn wedde. Deze drie 

topambtenaren werden benoemd voor het leven en zorgden zo voor continuïteit in het bestuur. 

Onder de ontvanger-generaal stonden de konvooi- en licentmeesters wiens taak was de lokale 

belastingen te innen. Zij waren verplicht om hun rekeningen op regelmatige tijdstippen te 

sturen naar de admiraliteit ter controle. De equipage- en ammunitiemeesters beheerden de 

scheepsmaterialen en hielden hiervan rekeningen bij. Vendumeesters zorgden voor de 

verkoop van opgebrachte goederen en schepen. De cherchers waren verantwoordelijk voor het 

toezicht op het laden en lossen van de schepen en controleerden of de vracht volledig was. 

Contrerolleurs hielden dezelfde gegevens bij als de konvooi- en licentmeesters met de 

bedoeling om achteraf de boekhouding te vergelijken. Het verschil ligt in het feit dat zij niet 

aansprakelijk werden gehouden voor eventuele fouten aangezien zij zich niet met het geldelijk 

beheer bezig hielden.
158

 Naast de walorganisatie kende de admiraliteit ook een zeedienst. Alle 

officieren tot en met de kapiteins werden aangesteld door de Staten-Generaal, op aangeven 

van de admiraliteiten. De lagere functies konden de admiraliteiten zelf invullen. De zeelieden 

werden aangetrokken door de officieren. 
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Organigram van de admiraliteit van Zeeland 1651-1672
159

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

  

     

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens zijn we bij de bevoegdheden aanbeland. De admiraliteit voert zowel 

bestuurlijke als strafrechterlijke taken uit. Ten eerste stond ze in voor de veiligheid en 

verdediging van de zee en binnenwateren, de zogenaamde “Ordre op de beveilinge van de 

zee”.
160

 Dit hield ondermeer in dat ze verantwoordelijk was voor het organiseren van reizen in 

konvooi. Oorlogsschepen patrouilleerden in de Noordzee en het Kanaal en moesten 

permanent beschikbaar staan. De bouw van nieuwe schepen, onderhoud, uitrusting en de zorg 

voor de bewapening behoorde ook tot het takenpakket. De Zeeuwse admiraliteit had hiervoor 

vier werven ter beschikking waar deze werkzaamheden werden uitgevoerd namelijk in Veere, 

Vlissingen, Middelburg en in Zierikzee. Kortom alles wat noodzakelijk was om het zeewezen 

draaiende te houden.  

Kaapvaart kwam ook onder de bevoegdheid van de admiraliteit te staan. De Staten-

Generaal vaardigde de kapersbrieven uit, terwijl de admiraliteit moest toezien op de controle 

en de verkoop van buitgemaakte schepen en goederen.  

De admiraliteit was ook gerechtigd om verschillende belastingen te water te heffen zoals 

de convooien en licenten. Last- en veilgelden op inkomende en vertrekkende schepen werden 

geheven vanaf 1652. De opbrengsten, de gewone of “ordinaris” inkomsten, werden gebruikt 

om de werking van de admiraliteit te garanderen. In bijzondere omstandigheden, zoals oorlog, 
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kon de Staten-Generaal bijspringen om de kosten te dekken.  Deze “extra-ordinaris” 

inkomsten waren vaak bedoeld om grootschalige vlootuitbreidingen te bekostigen.  

Op vlak van rechtspraak zien we dat de admiraliteit zich kon uitspreken over 

overtredingen met betrekking tot de convooien en licenten. Zaken in verband met gekaapte 

schepen en goederen behoorden ook tot de bevoegdheid. In principe kon de admiraliteit recht 

spreken over alle overtredingen van zijn ondergeschikten. We zien echter dat alleen zware 

misdrijven aan boord van een schip behandeld werden. Bij kleine misdrijven volstond de 

scheepstucht. Officieren werden telkens voor het College berecht.  

Ondanks mogelijkheden tot overleg in het Haags Besogne was er weinig sprake van een 

goede samenwerking tussen de admiraliteiten. De manier waarop het bestuur van de 

admiraliteiten was georganiseerd, had als gevolg dat regionale belangen op de voorgrond 

traden. Alleen voor gemeenschappelijke aangelegenheden kwamen de vertegenwoordigers 

samen in Den Haag. Met Johan De Witt als raadspensionaris kwam er een zekere mate van  

centralisatie in het maritieme wezen. Hij toonde een grote belangstelling en onderhield een 

omvangrijke briefwisseling met de admiraliteiten zodat hij heel goed op de hoogte was van 

het reilen en zeilen van de marine en zo de besluitvorming naar zich toetrok.
161

 

 

 

4.2.2. Rekeningen van de equipage- en ammunitiemeester en de ontvanger-

generaal te water 

 

 

In dit deel bespreken we de gebruikte bronnen voor het onderzoek. We hebben ons 

gebaseerd op rekeningen van de administratie te water met name die van de equipage- en 

ammunitiemeester en de ontvanger-generaal. Zij zijn te vinden in de Rekenkamer C van de 

Zeeuwse admiraliteit in het Zeeuws Archief te Middelburg. Voordat we overgaan naar de 

inhoud en indeling van deze rekeningen, staan we stil bij wat nu juist de precieze taken zijn 

van de equipagemeester en ammunitiemeester. De Zeeuwse Bibliotheek bezit in zijn collectie 

een instructie uit 1674 gericht aan de functionarissen.
162

 We vonden deze instructie vaak terug 

aan het begin van de equipagerekeningen. Pas in dat jaar stelde men een algemene instructie 

op waarin de taken en bevoegdheden officieel bekrachtigd werden voor de ambtenaren uit 

Vlissingen, Veere en Zierikzee, nochtans waren die reeds jarenlang hetzelfde. Voor de 
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equipage- en ammunitiemeester uit Middelburg ging deze niet op, niet dat er verschillen 

waren op vlak van de taken, maar op het punt van de jaarlijkse wedde bestond er een verschil. 

In de admiraliteit van Zeeland waren de twee functies verenigd in dezelfde persoon. Uit de 

instructie bleek dat ze hun ambt niet mochten combineren met andere functies. In de eerste 

helft van de zeventiende eeuw gold dit verbod al, maar het werd niet altijd nageleefd. Zoals in 

Veere waar in 1634 deze maatregel van kracht was. De eerste jaren leefde men het verbod na, 

maar vanaf 1657 trokken de equipagemeesters zich daar niets meer van aan. In Zierikzee vond 

een gelijkaardige evolutie plaats. In Middelburg zijn geen combinaties met stedelijke functies 

bekend. In Vlissingen werd in 1626 het verbod ingevoerd en zal doorheen de eeuw nageleefd 

worden. Pas vanaf 1704 kwamen er opnieuw dubbele functies voor.
 163

  

De equipagemeester had als taak te zorgen voor de bouw van nieuwe oorlogsschepen of 

ze te huren. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties indien 

nodig. De uitrusting en bevoorrading van de schepen behoorde eveneens tot zijn takenpakket. 

Onder uitrusting verstaan we de masten, de zeilen, de ankers, het touwwerk… We lezen in de 

inventaris dat de equipagemeester ook voor proviand aan boord van de schepen moest 

zorgen.
164

 In de instructie lezen we ook dat “de voornoemde Equipagiemeester en 

Ammunitiemeesters sal hebben te besorgen alle behoorlijkheden tot de schepen van Oorloge 

nu in dienst vanden Lande binnen sijnder opsigt sijnde ofte namaals komende mitsgaders 

oock alle andere noodtsaken van Oorloge alle van victualieren bier, broodt, kaes en 

andersints tot eenige exploiten ofte entreprijsen…” We hebben alleszins geen uitgavenposten 

teruggevonden in de geraadpleegde rekeningen die betrekking hebben tot de rantsoenering. 

We lezen trouwens in een artikel van J.P. Bruijn dat het de taak van de kapitein was om zijn 

schip te voorzien van levensmiddelen.
165

  

De equipagemeester beheerde tevens het magazijn waarin alle scheepsmaterialen werden 

opgeslagen. Er valt één ding op wanneer we de instructie doorlopen, namelijk dat de 

equipagemeester tevens de opdracht heeft om de “onbequame schepen te verkopen”. Normaal 

gezien was de verkoop van schepen een bevoegdheid van de vendumeester, maar zo te zien 

konden ook deze functies worden uitgeoefend door één persoon. De verkoop van afgedankte 

oorlogsschepen handelde men af door middel van een openbare veiling. Als 

ammunitiemeester stond de ambtenaar in voor de wapens aan boord van een oorlogsschip 
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gaande van kanonnen tot musketten, enterbijlen… Hij moest zorgen voor de nodige 

hoeveelheid kruit, kogels, lonten en dat alles in goede staat bleef. 

De equipage- en ammunitiemeester was verplicht om een administratie bij te houden van 

al zijn activiteiten. Over een periode van één jaar moesten alle inkomsten en uitgaven worden 

ingeschreven in de rekeningen. We zien dat de algemene instructie van de rekenkamer voor 

de rendanten niet altijd werd gevolgd.
166

 Bij kleinere werven, zoals die van Zierikzee en 

Middelburg, bevatten op het einde van de zeventiende eeuw de rekeningen meerdere jaren. De 

indeling van de equipagerekeningen hangt af van werf tot werf. Het onderscheid tussen 

inkomsten en uitgaven werd altijd gemaakt, maar de verdere onderverdeling kon variëren. 

Wat nu volgt is een overzicht van de rekeningen per werf.
167

 Deze gegevens zijn 

overgenomen uit de inventaris van de Rekenkamer C.
168

 We beginnen bij de Middelburgse 

equipagerekening voor 1694. De ontvangsten zijn opgesplitst in gelden en goederen. Onder de 

gelden vinden we twee summa‟s: avancementen en verkochte schepen en goederen. De 

ontvanger-generaal verstrekte meestal per kwartaal een voorschot om kosten te dekken van de 

lonen en de leveranciers. Het bedrag kon verschillen van jaar tot jaar. Ontvangsten uit 

schepen, sloepen, kabels, ankers, etc. behoren tot de goederen. In de rekeningen nemen de 

uitgaven de meeste ruimte in. In de uitgaven zien we dat de equipage, onderhoud en reparatie 

van de afzonderlijke schepen de grootste kosten voor zijn rekening neemt. Arbeidslonen en 

geleverde goederen worden per schip genoteerd. Onder schip en schuitvrachten verstaan we 

de gemaakte kosten voor het transporteren van allerlei goederen naar en op de werven en 

schepen. De kosten van het arsenaal hebben betrekking tot de bouw en het onderhoud van het 

magazijn of in het geval van Middelburg de jaarlijkse huurprijs. Gewonde werklieden kregen 

een financiële compensatie ofwel smartegeld. De wedden, vacatiën en schrijfloon vormen het 

laatste summa. De onkosten van de equipagemeester, het loon van de klerk die de rekening 

neerschreef en de gratificatie voor de bode van de rekenkamer worden in deze post een plaats 

toebedeeld.  

De equipagemeester in Zierikzee gebruikte dezelfde structuur als in Middelburg. De 

rekeningen van de andere equipagemeesters kennen min of meer eenzelfde indeling. Zo maakt 

bijvoorbeeld de Vlissingse equipagerekening voor 1704 nog een verder onderscheid voor 

uitgaven van gezamenlijke schepen en voor schepen afkomstig uit andere havens. Er is ook 

een aparte uitgavenpost voor de bouw van nieuwe oorlogsschepen. In Vlissingen had de 
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equipagemeester nog andere verantwoordelijkheden, namelijk de zorg voor het kanon op de 

wallen en voor het onderhoud van het baken tussen Zoutelande en Dishoek. Het summa 

Kwartieren van Vlaanderen en Brabant komt tussen 1680 en 1704 voor en gaat over het 

transport van ammunitiegoederen naar Staats-Vlaanderen. Onder tractementen verstaan we de 

gage van de equipagemeester en zijn assistent. In de rekeningen van Veere voor 1666 is er 

sprake van berglonen, hieronder verstaan we de kosten voor het opvissen van ankers, masten, 

kabels, etc. uit het water. Alleen de equipagerekeningen van Veere na 1666 wijken af. In 

plaats van de ontvangsten en de uitgaven afzonderlijk te behandelen, maakt men een 

onderscheid tussen goederen en gelden die op hun beurt opgesplitst zijn in ontvangsten en 

uitgaven. Inhoudelijk is er echter geen verschil met de rest. De rekeningen worden telkens 

voorafgegaan door een borderel of een inhoudstafel waar de totale bedragen zijn genoteerd. In 

het borderel wordt opgesomd aan welke schepen de equipagemeester onkosten heeft moeten 

doen. Dit vergemakkelijkte het opzoekwerk doordat we in een oogopslag konden zien of de 

gevolgde schepen in de rekening werden vermeld. 

Niet alle summa‟s zijn van toepassing voor het onderzoek. Om de kostprijs te bepalen 

hebben we ons vanzelfsprekend geconcentreerd op de uitgaven. De wisselende indeling houdt 

niet in dat er inhoudelijke verschillen zijn. Bijvoorbeeld in de equipagerekeningen van Veere 

worden de berglonen apart behandeld. In de andere rekeningen komen deze ook voor, alleen 

worden die ondergebracht in andere summa‟s zoals arbeidslonen. We kunnen de kosten in 

drie categorieën onderverdelen: de bouw, onderhoud en reparatiekosten of kortweg de 

equipagekosten, de vervoerskosten en de arbeidskosten. Maar de ontvangsten bevatten ook 

een summa dat nuttig is geweest, namelijk de verkochte goederen en schepen. Aangezien het 

bepalen van de levensloop van het schip in de probleemstelling aanbod komt, houdt dit ook in 

of het schip achteraf verkocht werd.  

De equipagerekeningen gaan gepaard met zogenaamde acquitten. Zij bevatten 

gedetailleerde informatie met betrekking tot de verschillende kosten. Indien in de rekeningen 

slechts een vermelding staat van zijn gedane leverantie of zijn gedane arbeid zonder verdere 

gegevens over wie, wat en voor welk bedrag, kunnen we ons wenden tot de acquitten. In de 

meeste gevallen is het niet nodig geweest om deze bron te raadplegen. De meeste gegevens 

die ze leveren zijn trouwens niet van toepassing voor de scriptie omdat ze bijzonder 

gedetailleerd zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand voor een bepaald bedrag klein ijzerwerk 

levert (spijkers, nagels, hangsloten) dan lezen we in de bijhorende acquit hoeveel spijkers en 

van welke grootte worden aangekocht. Wanneer een partij hout geleverd wordt, bevat de 
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acquit informatie in verband met de hoeveelheid planken die zijn aangekocht, welke lengte ze 

hebben en de kostprijs per soort plank. 

 Niet alle acquitten waren raadpleegbaar simpelweg omdat ze ontbreken in het archief. 

Van Veere ontbreken de acquitten over de jaren 1574-1683 en van Zierikzee missen we onder 

meer de jaren 1665-1666. De Middelburgse equipage-acquitten ontbreken van 1672-1674. De 

meeste acquitten voor de Vlissingse equipagerekeningen ontbreken voor de periode 1649-

1682. In de inleiding van het negende stuk Equipage-en ammunitiemeester, te vinden in de 

inventaris van de Rekenkamer C, lezen we de equipagemeesters van Vlissingen in de jaren 

1649-1703 karig waren met informatie en dat het raadplegen van acquitten noodzakelijk 

wordt geacht om te weten om welke kost het precies ging. Dit geldt ook vaak voor de andere 

rekeningen. Aangezien de acquitten meestal ontbreken, moeten we ons behelpen met de 

informatie in de equipagerekeningen met als gevolg dat we vaak slechts een vage indicatie 

hebben van de uitgave. Zo komen we bijvoorbeeld vaak kosten voor arbeid tegen, zonder 

verdere uitleg. 

In de rekeningen van ammunitie zijn enkel goederen opgenomen en geen gelden. De 

inventaris vertelt ons dat de gelden zijn verrekend in de equipagerekeningen. Maar we vinden 

geen verwijzingen of zelfs geen totaalcijfers terug. We kunnen geen verklaring geven waarom 

dit zo is. We kunnen dus enkel achterhalen welke wapens de schepen bezaten en niet de 

kostprijs. Het artikel van Arjan Otte, Zeeuwse Zeezaken: Een admiraliteit rond de Eerste 

Engelse Oorlog 1651-1655, vormde mijn inspiratiebron. In dat artikel worden van een aantal 

Zeeuwse schepen de bouwkosten bepaald, waaronder de kostprijs voor het geschut. We 

meenden dat dit ook mogelijk was door gebruik te maken van de ammunitierekeningen. Otte 

heeft echter deze oefening gedaan aan de hand van andere bronnen, namelijk de archieven van 

de Generaliteitsrekenkamer en van de admiraliteitscolleges in het Nationaal Archief in Den 

Haag. 

Toen we concludeerden dat het niet mogelijk was met de zojuist besproken bronnen, ging 

onze aandacht naar een bron op een hoger echelon: de rekeningen van de ontvanger-generaal. 

In de periode waarin wij werken, oefende Johan van der Stringe deze functie uit. Zoals gezegd 

omvatte zijn taak alle inkomsten en uitgaven over één jaar te registeren. In bijlage vijf vinden 

we een overzicht van hoe een rekening is opgedeeld. De inkomsten laten we achterwege 

omdat zij niet van toepassing zijn. De uitgaven bestaan uit vier subtotalen met een vast aantal 

summa‟s. Daarvan is alleen het tweede grossa van belang. Hierin worden de uitgaven met 

betrekking tot de rantsoenen, de lonen en equipage ondergebracht. In het eerste summa betreft 

het de ordinaris mondkosten van het scheepsvolk. Aangezien de equipagerekeningen geen 
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informatie bezitten over de rantsoenen, vormen deze rekeningen een valabel alternatief. Per 

bevelhebber worden de kosten voor de rantsoenering opgesomd. Daar wringt juist de schoen. 

We weten meestal niet wie het bevel heeft gevoerd op onze schepen.  De equipagerekeningen 

verschaffen in de meeste gevallen geen gegevens in verband met de bevelhebber. Slechts 

sporadisch hebben we kunnen achterhalen wie dat was, dankzij een ijverige klerk of omwille 

van wat we hebben gelezen in literatuur. Bij de uitgaven per bevelhebber staat regelmatig de 

naam van het schip, maar dat is niet de regel. Het betreft vooral de schepen waarop de 

vlagofficieren (luitenant-admiraal, vice-admiraal en schout-bij-nacht) het bevel hebben 

gevoerd. Bij de eenvoudige kapiteins staat de naam van het schip meestal niet vermeld. 

Daardoor zitten er verschillende uitgavenposten tussen waarbij we naar het raden hebben of 

ze op onze schepen slaan of niet. We kunnen dan ook weinig aanvangen met de schaarse 

gegevens over deze kost. We kunnen immers geen vergelijking maken of achterhalen in 

welke mate de rantsoenen bijdragen tot de totale kostprijs van een oorlogsschip. 

De rekeningen van de ontvanger-generaal gaven ons nog een herkansing om op zoek te 

gaan naar de besteedde bedragen voor de militaire uitrusting. In het negende summa worden 

uitgaven ten behoeve van de ammunitie ondergebracht. Het gaat echter om grote uitgaven 

bedoeld voor de magazijnen op de vier admiraliteitswerven in Zeeland. Er wordt niet 

gespecificeerd voor welke schepen het is bedoeld en ook de acquitten verschaffen zulke 

informatie niet. 

Heeft deze bron überhaupt bruikbare gegevens kunnen opleveren? Twee summa‟s hebben 

ons belangrijke gegevens verschaft in verband met de bouwkosten. We hebben het over het 

zevende en achtste summa: “nieuwe schepen” en “betalingen gedaan aan leveranciers van 

scheepsbehoeften”. De post “betalingen gedaan aan de grote leveranciers aan de 

oorlogsschepen” lijkt veelbelovend, maar dat is niet het geval. Hierin worden leveranciers 

vermeld die goederen leveren aan de werven en niet aan oorlogsschepen specifiek. 

Dan rest ons nog het probleem aan te kaarten waarmee we te maken hebben gehad bij de 

verwerking van de gegevens. Sommige uitgaven betreffen leveringen of arbeidskosten voor 

meerdere schepen, zonder dat gespecificeerd wordt over welk schip het gaat. Het is dan 

moeilijk om het exacte bedrag af te leiden dat een schip heeft gekost. Hier moet een grove 

schatting volstaan. 

Als laatste bron vermelden we de resoluties van de admiraliteit van Zeeland. In de 

resoluties vinden we de besluiten terug van dit orgaan. Zij bevinden zich op microfilm in het 

Zeeuwse Archief. Over het algemeen is de leesbaarheid goed, al zijn sommige pagina‟s heel 

moeilijk te lezen.De reden om deze bron te raadplegen draait rond de zoektocht naar de 
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bestekken. Zoals we hebben gezien vaardigde de Staten-Generaal geen generaal bestek uit 

voor de tweede serie oorlogsschepen, maar liet zij deze taak over aan de admiraliteiten.  

 

 

4.2.3. Werkwijze 

 

 

Het uitgangspunt was dat de Zeeuwse admiraliteit zijn verantwoordelijkheid heeft 

opgenomen om een aantal oorlogsschepen te laten bouwen in de jaren 1664-1666. Om te 

bepalen welke schepen we gingen volgen, moesten we eerst te weten komen welke schepen er 

gebouwd werden. Dit konden we doen aan de hand van de rekeningen van de ontvanger-

generaal, met name het summa „nieuwe schepen‟. Uit de rekening van het jaar 1664 bleek dat 

er geen uitgaven werden geboekt voor de bouw van nieuwe oorlogsschepen.
169

 Dit is 

opmerkelijk aangezien de Zeeuwse admiraliteit besloten had om vijf schepen gereed te maken 

volgens een resolutie van de Staten-Generaal van 20 mei 1664. Dit waren ‟t Hof van Zeeland, 

de Vlissingen, de Utrecht, de Vere en de Dordrecht.
170

 We hebben er alleen het raden naar 

waarom dit zo is. Kan het zijn dat beslist werd om particulieren deze schepen te laten 

bouwen? Indien dat zo was, zouden we toch op zijn minst de kostprijs voor de aannemer 

moeten tegengekomen zijn. 

De rekening van 1665 vermeldde wel uitgaven voor nieuwe schepen: de Domburg, de 

Gecroonde Burg, de Oraingen, de Tholen, de Walcheren en de Zierikzee.
171

 Op de Walcheren 

na worden de schepen omschreven als „capitaele schepen‟. De Walcheren classificeerde men 

als een „groot schip‟. Preciezere informatie over de afmetingen vonden we terug in de 

bijhorende acquitten. De uitgavenposten in de rekening vertelden ons ook waar de schepen 

gebouwd werden. We hebben ervoor gezorgd dat de schepen die we kozen gebouwd werden 

op verschillende werven: de Domburg in Vlissingen, de Tholen in Veere en de Zierikzee in 

Zierikzee. De bouwwerf in Zierikzee zette ook de Gecroonde Burg op stapel en Veere de 

Oraingen. De reden waarom we geen vierde schip hebben gevolgd, is omdat het 

admiraliteitswerf in Middelburg geen orders had gekregen om nieuwe oorlogsschepen te 

bouwen. Het was een klein werf: de equipagerekeningen omvatten vaak meerdere jaren en 

dan nog was de dikte gering. In Middelburg had de Zeeuwse admiraliteit zijn hoofdzetel en 

                                                 
169

 ZA, Rekenkamer C, inv. nr. 6970 
170

 Roos (D.), op. cit., p. 229 
171

 ZA, Rekenkamer C, inv. nr. 6980 



  67 

vormde niet de basis voor de Zeeuwse vloot. Die eer was voorbehouden aan de stad 

Vlissingen. 

Vervolgens hebben we systematisch de equipagerekeningen doorlopen om te achterhalen 

hoe lang het schip in gebruik is geweest en hebben we onderweg alle kosten genoteerd. 

 

 

4.3. Dimensies van de schepen 

 

 

De Domburg, de Tholen en de Zierikzee werden zoals gezegd geclassificeerd als kapitale 

schepen. De scheepsklasse duidde men met verschillende namen aan zoals groot schip, 

landsschip, spiegelschip of gewoon schip. In de achttiende eeuw zullen ze omschreven 

worden als linieschepen.  Dit scheepstype vormde in de tweede helft van de zeventiende eeuw 

de ruggengraat van de maritieme strijdkrachten van de Republiek. De sterkte van een vloot 

werd gemeten naargelang het aantal kapitale schepen in zijn rangen. Deze grote schepen 

konden beschouwd worden als drijvende forten, waarop een groot aantal kanonnen huisden. 

Hun functie was zowel verdedigend als aanvallend. Het waren driemastschepen die over twee 

of drie dekken konden beschikken. De door ons gevolgde schepen hadden twee dekken: het 

verdek en de overloop, aangezien in de Republiek pas vanaf 1682 driedekkers werden 

gebouwd. Het geschut werd op de dekken opgesteld.
172

 Het verdek was niet doorlopend, in 

tegenstelling tot de overloop. Van voren bouwde men een bakdek en van achter tot aan de 

grote mast hadden de schepen een halfdek.  

Met de ontwikkeling van een nieuwe gevechtstactiek op zee, de linieformatie, werd het 

belang van de grote landsschepen nog vergroot. Bij deze tactiek werd de overwinnaar vooral 

bepaald door het aantal kanonnen en hun kaliber dat op de oorlogsschepen beschikbaar was. 

Hoe meer kanonnen aan boord, hoe groter de kans was op een overwinning. Vandaar zien we 

in de zeventiende eeuw een evolutie naar steeds grotere oorlogsbodems. Een evolutie die, 

zoals we gezien hebben, uiteindelijk nefast was voor de Republiek.  

Op het einde van de zestiende eeuw bezat de Republiek een weinig indrukwekkende 

vloot. Doordat de Republiek een steeds grotere rol begon te spelen in de internationale 

machtsstrijd drong de noodzaak om over grotere oorlogsschepen te beschikken zich op. De 

„schepen van geweld‟ verschenen op het toneel. De Staten-Generaal besliste in 1598 om vier 
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grote viermasters te bouwen van 500 last
173

. Slechts twee schepen werden daadwerkelijk 

gebouwd. Wat bleek, deze zeekastelen kenden een te grote diepgang en waren te lomp 

gebouwd om van nut te zijn in de Nederlandse wateren. Uiteindelijk deed men de schepen van 

de hand. Het was te danken aan de ontwikkeling van de fluit door Pieter Jansz. Liorne dat een 

dynamiek op gang kwam om tot een groot oorlogsschip te komen dat niets moest inboeten aan 

zee- en zeilwaardigheid. Vanaf 1600 begon de Staten van Holland te zoeken naar het meest 

geschikte scheepstype, daarbij kreeg men de hulp van Liorne.
174

  

Over het scheepstype en de afmetingen bestaat veel onduidelijkheid. Zeker is dat het 

kleiner was dan de schepen van geweld en dat het draagvermogen schommelde tussen de 100 

en 150 last. In totaal werd de vloot met een tachtigtal van zulke schepen versterkt.
 175

 

Als gevolg van de wapenstilstand met Spanje (1607) en het Twaalfjarig Bestand (1609-

1621) besloot de Staten-Generaal om de meeste schepen te verkopen omwille van financiële 

problemen. Deze beslissing had natuurlijk als resultaat dat wanneer eenmaal de 

vijandelijkheden opnieuw van start gingen, de vloot aanzienlijk verzwakt was. Tegen de 

Spaanse oorlogsschepen en de Duinkerkse kapers kon de Republiek slechts 46 oorlogsbodems 

inbrengen. Deze penibele situatie noopte de admiraliteiten ertoe om koopvaarders in te huren 

tegen woekerrentes.   

Tijdens het Bestand werden er nog enkele grote oorlogsschepen gebouwd van 300 tot 400 

last. Maar opnieuw bleek dat deze gevaarten moeilijk bezeilbaar waren langs de ondiepe 

Nederlandse kusten. Zij konden alleen ingezet worden voor reizen naar de Oost en West. 

Toen een aanval op de Spaanse bezittingen in Chili en Peru op een fiasco uitdraaide, 

verdween het geloof in de bruikbaarheid van zulke grote oorlogsschepen.
176

 Deze ervaringen 

zorgden ervoor dat schepen van zo‟n omvang de eerste dertig jaren niet meer gebouwd zullen 

worden.  

Dat teruggegrepen werd naar kleinere types had ook te maken met het succes van een 

nieuw scheepstype in de jaren twintig en dertig. De kapers uit Duinkerken richtten met een 

nieuw soort schip grote schade aan onder de koopvaardijvloot: het fregat. In tegenstelling tot 

de „bakbeesten‟ van de jaren twintig, waren zij gebouwd met oog op snelheid en 

wendbaarheid. Het fregat bestond reeds in het Middellandse Zeegebied waar het een plaats 

had in de Spaanse en Italiaanse vloot. Het was een roeivaartuig gebouwd naar het model van 
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een galei. Het type dat de Duinkerkers introduceerden was van geheel andere aard. Het 

combineerde namelijk het zeilvermogen van een jacht met de riemen van een fregat dat een 

grote bewegelijkheid als resultaat had. Vandaar omschreef men dit type als fregatjacht. 

Verder werden de schepen gekenmerkt door een lage bovenbouw en een ranke romp. De hoge 

en zware voor-en achterkastelen remden het schip af en dienden daarom te verdwijnen. Zij 

hadden toch enkel een verdedigende functie en het fregat was uitsluitend bedoeld om een 

snelle aanval uit te voeren.
177

 

Al gauw zouden ook grotere schepen gebouwd worden volgens deze principes. Men sprak 

van gefregatteerde oorlogsschepen. Vanwege het grote succes konden andere landen zoals 

Frankrijk en Engeland niet achterblijven. De Staten-Generaal zou in 1627 beslissen om 

fregatten door de admiraliteiten te laten bouwen. Na 1639 bouwden de admiraliteiten ook 

schepen met twee doorlopende dekken. Nu kon de Nederlandse vloot de kapers een koekje 

van eigen deeg geven.
178

  

Met de val van Duinkerken (1646) en de vrede van Munster (1648) werd een groot deel 

van de oorlogsschepen verkocht. In tegenstelling tot de Engelsen die volop hun vloot aan het 

uitbreiden en verzwaren waren. Van 1649 tot 1651 liepen van de Engelse scheepswerven 

maar liefst zevenenveertig bodems van stapel. Bij het uitbreken van de Eerste Engelse Oorlog 

was de Nederlandse vloot dan ook geen partij voor de Engelse vloot. Dit was een duidelijk 

signaal om de vloot te versterken. In 1653 werd beslist om dertig nieuwe schepen te laten 

bouwen. Drie charters werden opgesteld: 150 voet lang, 38 voet breed, 15 voet hol; 134 voet 

lang, 34 voet breed, 14 voet hol; 130 voet lang, 32 voet breed, 13,5 voet hol.
 179

  

Deze schepen konden niet langer meer geklasseerd worden als fregatschip. Aan de 

bovenbouw hechtte men opnieuw belang doordat kanonnen op het halfdek en bakdek werden 

geplaatst. Daarnaast werkte men een aantal gebreken weg zoals de onderste kanonpoorten die 

bij een fregat wel eens water durfden scheppen of de ronding in de breedte van de overloop 

dat hinderde bij de bediening van de stukken. Het resultaat was een zwaarder en beter 

bewapend oorlogsschip dat omschreven werd als frégatte encastillée.
180

 

Het bouwprogramma tijdens de Tweede Engelse Oorlog zette de tendens naar grotere 

oorlogsschepen voort. De grootste schepen waren tot 170 voet lang en konden tachtig stukken 

herbergen. Zij werden ook ingezet tijdens de Derde Engelse Oorlog in 1672-1674.  
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De Domburg, de Tholen en de Zierikzee maakten deel uit van de tweede serie waarvan in 

1665 de Staten-Generaal besliste om ze te laten bouwen. De acquitten die bij de rekening van 

de ontvanger-generaal uit 1665 horen, verschafte ons gegevens over de lengte, breedte en hol 

van de schepen. De schepen waren 150 voet lang, 39 voet wijd en 14 voet hol.
181

 Dit kwam 

neer op een lengte van 42,45 meter, een breedte van ongeveer elf meter en een diepte van 

bijna vier meter, de bovenbouw niet meegerekend. In de equipagerekeningen verwees men 

zelden naar de afmetingen.  

In de hoop om gedetailleerdere informatie te verkrijgen in verband met de afmetingen 

door te zoeken naar de bestekken, hebben we op aanraden het familiearchief van Verheye van 

Citters geraadpleegd dat eveneens te vinden is in het Zeeuws Archief. Dat bevat onder andere 

"Besteekboek van nieuwe schepen besteedt bij de heeren ter admiraliteit in Zeelandt sedert 

jaer, 1620".
182

 Hierin vonden we enkel bestekken terug van diverse typen schepen tot 1654. 

Een andere manier om aan de bestekken te geraken, was via de resoluties van de Zeeuwse  

admiraliteit. We lazen dat op 23 april 1665 de admiraliteitsraad besliste om bestekken te laten 

opstellen ten behoeve van de nieuwe schepen van 140 voet en 150 voet.
183

 Maar blijkbaar 

werden de bestekken later niet opgenomen in de resoluties.  

 

 

4.4. De bevelhebbers 

 

 

Cornelis Evertsen de Jonge (1628 - 1679) heeft gedurende een aantal jaar het bevel in 

handen gehad op het schip de Zierikzee. Hij was een telg uit het roemrijke admiralengeslacht 

van de Evertsen. Zijn vader Johan Evertsen (1600 - 1666) en zijn oom Cornelis Evertsen de 

Oude (1610 - 1666) hadden zich onderscheiden in de strijd tegen de Duinkerkse kapers en 

tijdens de Eerste Engelse Oorlog in dienst van de Zeeuwse admiraliteit. Beide slaagden erin 

om op te klimmen in de bevelstructuur tot de functie van luitenant-admiraal. Zijn naam wekte 

niet alleen verwarring met zijn oom maar ook met zijn neef Cornelis Evertsen de Jongste 

(1642-1706). De verwarring was te danken doordat men hem in de geschreven stukken na de 
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dood van zijn oom Cornelis Evertsen noemde en de toevoeging „de Jonge‟ overging naar zijn 

neef.
184

 

Figuur 8: Cornelis Evertsen de Jonge 

 

Bron: www.deruyter.org 

 

Geboren te Vlissingen op 16 april 1628 was Cornelis Evertsen de Jonge van in de wieg 

voorbestemd om in de voetsporen van zijn voorvaderen te treden. Op zijn vijftiende voer hij 

al op de Zeeuwse binnenwateren met zijn vader en oom. Op drieëntwintigjarige leeftijd 

verkreeg hij de rang van kapitein op het vlaggeschip van zijn vader, de Hollandia. Tijdens de 

Eerste Engelse Oorlog werd hij aangesteld als kapitein op de Vlissingen en nam hij deel aan 

de verschillende zeeslagen. In de zomer van 1653 kreeg Cornelis Evertsen de Jonge het bevel 

over een nieuw gebouwd schip, de Zeelandia.
185

 

In de periode 1654 - 1661 heeft hij onder het bevel van zijn vader koopvaarders 

gekonvooieerd naar Engeland, de Bocht van Frankrijk en Spanje. Zijn belangrijkste wapenfeit 

gedurende zijn konvooidiensten was de gevangenneming van kapitein Johan Collaert. Deze 

man was een gekende kaper die vaak op Portugese kaperschepen het bevel voerde. Collaert 

bezat de reputatie een gevaarlijke en bekwame tegenstander te zijn. Als beloning ontving 

Cornelis Evertsen de Jonge een gouden ketting met medaille. Van 1661 tot 1662 maakte hij 

als kapitein op de Delft deel uit van de vloot onder leiding van Michiel De Ruyter die in de 

Middellandse Zee moest afrekenen met Noord-Afrikaanse kapers.
 186

 

                                                 
184

 Roos (D.), op. cit., p. 253 
185

 Ibit., p. 254 - 258 
186

 Ibit., p. 258-261 



  72 

Een jaar voor het uitbreken van de Tweede Engelse Oorlog kreeg hij een vaste aanstelling 

als kapitein, waarbij werd bepaald dat de rang al was ingegaan op 17 juni 1652. Varende op 

het kapitale schip de Utrecht voegde Evertsen zich bij de vloot onder Obdam. Na de Slag bij 

Lowestoft benoemde men Cornelis Evertsen tot schout-bij-nacht. Deze rang stond onder die 

van luitenant-admiraal en vice-admiraal. In november 1665 reisde hij naar Zierikzee om 

betrokken te zijn bij de bouw van het nieuwe schip de Zierikzee. Nadat in het voorjaar van 

1666 het schip van stapel liep, nam Cornelis Evertsen het bevel in handen tot het einde van de 

oorlog met Engeland.
187

 

Op 20 augustus 1666 werd Evertsen gepromoveerd tot vice-admiraal van Zeeland. De 

rang van luitenant-admiraal zag hij aan zijn neus voorbijgaan door Adriaan Banckert. Binnen 

een periode van vijftien maanden klom hij op van kapitein tot vice-admiraal! Deze 

carrièreversnelling was het gevolg van het sneuvelen van Johan Evertsen tijdens de 

Tweedaagse Zeeslag  en Cornelis Evertsen de Oude tijdens de Vierdaagse Zeeslag.
188

 

Tijdens de vredesjaren tussen de Tweede en Derde Engelse Oorlog (1668-1671) werd 

Cornelis Evertsen de Jonge opnieuw ingezet om koopvaarders te konvooieren naar Engeland, 

Frankrijk en de Middellandse Zee. Hierbij voerde hij niet het bevel over de Zierikzee. In 1668 

was hij kapitein op het galjas
189

 de Delft en in 1670 op het fregat de Swaenenburg.
190

 De 

reden waarom de Zierikzee niet werd ingezet voor deze taak, was misschien omdat er toen 

geen dubbele huid was aangebracht ter bescherming tegen de houtworm. Het dubbelen van de 

scheepsromp was immers geen standaardprocedure, maar was alleen bedoeld voor schepen 

waarvan men wist dat ze voor de vaart naar warmere wateren waren bestemd. De Zeeuwse 

admiraliteit bouwde de Zierikzee met oog op de strijd tegen Engeland in de Noordzee en niet 

om reizen te ondernemen naar zuidelijke gebieden.  

Met het uitbreken van de Derde Engelse Oorlog voerde Cornelis Evertsen opnieuw het 

bevel op de Zierikzee en nam deel aan de zeeslagen in die periode. In november 1673 

beloonde de Staten van Zeeland de prestaties van Evertsen: “Over hare goede diensten in de 

drie jongste batallies ter zee tegen de Koninklijke Vloten van Engeland en Frankrijk.” De 

vice-admiraal ontving tweeduizend gulden.
191

 

De vrede van Westminster (1674) beëindigde de oorlog tegen Engeland, maar niet tegen 

Frankrijk. Er werden twee vlootexpedities gepland: tegen de Franse kusthavens en tegen 
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Martinique, een eiland gelegen in de Caraïben.  Cornelis Evertsen nam deel aan de tocht naar 

het westen waarbij hij deze keer wel de Zierikzee onder zijn bevel had.  Na zijn terugkomst 

stelde prins Willem III Evertsen aan tot “commandeur en majoor der stad Vlissingen en 

onderhoorig casteel van Rammekens”.
192

 Deze onderneming was wellicht de laatste keer dat 

Cornelis Evertsen de Zierikzee onder zijn commando had. De aanstelling betekende niet dat 

hij niet meer in zee was geweest. In 1676 kreeg hij zelfs het opperbevel over een eskader dat 

als bestemming de Oostzee had. In de strijd tegen een alliantie van Frankrijk en Zweden 

schaarde Denemarken zich aan de zijde van de Republiek. Evertsen, nu bevelvoerend over de 

Walcheren, moest zich aansluiten bij de Deense vloot. In 1678 beschikte hij opnieuw over het 

opperbevel. Deze keer betrof het een expeditie naar de Middellandse Zee. Zijn vlaggeschip 

was de Hollandia aangezien er geen Zeeuwse schepen deelnamen. Dit was op zijn minst 

opmerkelijk, een Zeeuw aan het hoofd van een Hollandse vloot. De verstandhouding tussen 

Zeeland en Holland verliep zelden op een harmonieuze wijze. De Zeeuwen voelden zich 

voortdurend achtergesteld. Tijdens het Eerste Stadhouderloze tijdperk was er immers geen 

plaats weggelegd als plaatsvervangend opperbevelhebber van de vloot. Pas na het aantreden 

van Willem III kwam hierin verandering en kregen Zeeuwse vlagofficieren regelmatig het 

opperbevel over expedities. Wellicht hadden de gevoelens van Johan De Witt er iets met te 

maken.
193

 

Het komt erop neer dat we maar voor een aantal jaren weten wie de Zierikzee onder zijn 

bevel had. Deze gegevens hebben we te danken aan het vaak geciteerde boek van Doeke 

Roos. De equipagerekeningen geven, op enkele uitzonderingen na, geen informatie over de 

bevelvoerende officier. De uitzonderingen hebben betrekking op het schip de Domburg. We 

weten wie de kapitein was voor twee jaren, namelijk Jan Mathijsen in 1671 en Karel van der 

Putten in 1673.
194

 Wie de kapitein was in 1673 werd bevestigd in een overzicht van de sterkte 

van de vloot bij de slag bij Schooneveld.
195

 

Op de Tholen weten we dat Adriaan Banckert (1620(?)- 1684) het bevel heeft gevoerd.
196

 

Dit lazen we ook in de rekening van de ontvanger-generaal te water uit 1669.
197

 Op dat 

moment bekleedde hij de rang van vice-admiraal. Nu was het wel zo dat een vlagofficier niet 

zelf zijn schip commandeerde, maar de vlagkapitein.
198

 Een vlagofficier moest bevelen geven 
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aan een groep schepen en zag zich daardoor verplicht om het bevel over zijn schip te 

delegeren.  

Adriaan Banckert stamde eveneens uit een officierengeslacht. Zijn vader, Joost Banckert, 

heeft de rang van vice-admiraal behaald. Zeven kapiteins Banckert hebben meegevochten in 

de talrijke zeeslagen in de zeventiende eeuw. Men duidde ze, net zoals de Evertsen, aan met 

de Oude, de Jonge en de Jongste.
199

 

Figuur 9: Adriaan Banckert 

 

 Bron: www.deruyter.org 

 

Zijn precieze geboortedatum is ons niet bekend, maar wordt geschat tussen 1615 en 1620. 

Tijdens de Eerste Engelse Oorlog was hij eerst de vlagkapitein op het schip van Johan 

Evertsen en later kapitein op zijn eigen schip. De Noorse Oorlog gaf hem de kans om zich te 

bewijzen als een bekwaam en moedig leider. Voor zijn prestaties ontving hij van de Zeeuwse 

admiraliteit een gouden penning ter waarde van honderd rijksdaalders. 

Ondanks zijn reputatie bleef Banckert tot het einde van 1664 een eenvoudige kapitein. Dit 

kwam omdat de twee vlagofficiersplaatsen in Zeeland, namelijk die van vice-admiraal en 

schout-bij-nacht, ingevuld waren door Johan Evertsen en Cornelis Evertsen de Oude. Maar 

naar aanleiding van de Tweede Engelse Oorlog breidde het aantal vlagofficieren uit als gevolg 

van de rivaliteit tussen Zeeland en Holland. Doordat Johan Evertsen en Cornelis Evertsen de 

Oude promoveerden tot respectievelijk luitenant-admiraal en vice-admiraal, verkreeg 

                                                 
199

 Warnsinck (J.C.M.), Twaalf doorluchtige zeehelden, p. 115 



  75 

Banckert de rang van schout-bij-nacht. Niet lang daarna werd hij benoemd tot vice-admiraal 

en na het sneuvelen van de twee Evertsen in 1666 tot luitenant-admiraal.
200

 

Zijn grootste successen behaalde Banckert in de Derde Engelse Oorlog waarbij hij tegen 

een meerderheid toch overwinningen uit de brand kon slepen. Hij kreeg echter niet de 

waardering die tijdgenoten zoals De Ruyter of Cornelis Tromp wel konden genieten. Nadat 

hij in een raid op de Franse westkust in 1674 het opperbevel moest laten aan de jongere en 

Hollander Aert van Nes trok hij zich datzelfde jaar nog terug van actieve zeedienst. Hij deed 

zijn beklag aan de Zeeuwse admiraliteit “dat de vlagge van de provintie van Zeeland altyd 

moet agter staen, even als off haer Luitenant-admirael niet bequaem was, om een esquadron 

ofte vlote te connen commanderen”.
201

 

 

 

4.5. De bouwkosten 

 

 

In de bijlagen vinden we een overzicht van de kosten per schip zoals weergeven in de 

rekeningen van de ontvanger-generaal te water en de equipagemeesters. De munteenheid die 

gehanteerd werd, was de pond Vlaams. Eén pond stond gelijk aan twintig schellingen of 250 

grooten.
202

  

De moeilijkheid ligt in het feit dat we het onderscheid tussen de bouwkosten en 

reparatiekosten niet zomaar kunnen maken. Laten we beginnen met de rekeningen van de 

ontvanger-generaal. De uitgaven opgetekend in 1665 kunnen we zonder twijfel beschouwen 

als bouwkosten, aangezien de schepen pas in het voorjaar van 1666 van stapel liepen. De 

gemaakte kosten in 1666 waren ook bedoeld voor de bouw. Indien het reparatie en 

onderhoudskosten betrof, zouden ze in de equipagerekeningen opgenomen zijn. De kosten 

vermeldt in de rekening van 1667 waren niet gemaakt in dat jaar, maar in de voorgaande 

jaren. De admiraliteit van Zeeland betaalde duidelijk niet altijd op tijd zijn schulden. De 

admiraliteiten moesten zelf in staan voor hun eigen ordinaris inkomsten die ze haalde uit 

belastingen zoals de convooien en licenten. Deze belastingen waren afhankelijk van 

scheepsverkeer en met het uitbreken van een nieuwe oorlog kreeg de handel in de Republiek 

een terugval met als gevolg dat de admiraliteiten over minder inkomsten konden beschikken. 
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Dit was geen eenmalige situatie, het financiële potentieel van de Zeeuwse admiraliteit was 

gewoon niet toereikend om een goede werking te garanderen. Reeds in het midden van de 

zeventiende eeuw slaagde de admiraliteit er maar net in om voldoende inkomsten te vinden 

om de uitgaven te dekken. Rond 1651-1655 kon de Zeeuwse admiraliteit zich goed 

handhaven, maar niet meer dan dat. Ze werd gebonden door beperkte financiële middelen.
203

 

We zien dat van de vijf admiraliteiten enkel Amsterdam, en op enige afstand Rotterdam, zich 

konden opwerpen als economische groeipolen. De andere steden, Middelburg, Hoorn en 

Enkhuizen, bleven ver achter en zagen hun inkomsten zelfs verminderen tot op het punt dat ze 

in de achttiende eeuw met moeite hun walorganisatie draaiende konden houden.
204

 

Voor de kosten genoteerd in de equipagerekeningen is het onderscheid tussen bouw- en 

reparatiekosten minder eenduidig. Zeker voor wat de uitgaven in 1666 betreft. Een deel 

daarvan behoort tot de bouwkosten, maar de vraag is welke kosten? In dat jaar zagen de 

schepen voor het eerst actie, met de Vierdaagse en Tweedaagse Zeeslag die kort na elkaar 

plaatsvonden. We hebben ons niet kunnen verlaten op de acquitten om te weten welke kosten 

bedoeld waren voor de bouw, omdat ze voor die periode niet bewaard zijn gebleven. De 

meeste uitgaven in 1666 waren wellicht bedoeld voor reparatie, doordat in februari de 

schepen van stapel liepen. Als we kijken naar de uitgaven in dat jaar zien we dat er enkele 

grote kosten zijn. Dit zouden bouwkosten kunnen zijn, maar voor hetzelfde geld waren de 

schepen zwaar beschadigd. Om die reden laten we de uitgaven in dat jaar vallen bij het 

bepalen van de bouwkosten. We bezitten immers niet over objectieve criteria om enig 

onderscheid te maken. Voor één schip, de Zierikzee, kunnen we een uitzondering maken. We 

komen het schip namelijk in 1666 tegen in zowel de equipagerekening van Zierikzee als van 

Vlissingen. Als we rekening houden met het feit dat de gezagsvoerder, Cornelis Evertsen de 

Jonge, de rang voerde van een vlagofficier, dan lijkt het ons aannemelijk dat zijn schip, indien 

het beschadigd raakte, op de werf van Vlissingen zou worden gerepareerd. In Vlissingen lag 

immers de basis van de Zeeuwse oorlogsvloot, terwijl de scheepswerf in Zierikzee maar klein 

van omvang was. Dit kunnen we afleiden uit de dikte van de equipagerekeningen. Ondanks 

dat de equipagerekeningen van Zierikzee vaak meerdere jaren omvatten, zijn ze veel dunner 

dan een rekening over slechts één jaar van Vlissingen. Hieruit kunnen we concluderen dat de 

kosten in de equipagerekening van Zierikzee uit 1666 bouwkosten waren, terwijl het in de 

equipagerekening van Vlissingen uit 1666 herstellingskosten waren. 
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In de tabel hieronder staan bedragen waarbij de leveringen aan één beroepsgroep bij 

elkaar opgeteld zijn. Het werk dat niet door timmerlieden gedaan werd, werd uitbesteed aan 

gespecialiseerde ambachtslieden. Het loon van de aannemer hebben we ook beschouwd als 

timmerwerk. Zoals we gezien hebben, besliste de Staten-Generaal om de tweede serie 

oorlogsschepen via openbare aanbesteding te laten bouwen om zo de bouwkosten zo laag 

mogelijk te houden. De admiraliteit van Zeeland verkoos om de schepen te laten bouwen door 

bouwmeesters uit de steden waar de admiraliteitswerven gesitueerd lagen. Adriaen Krakelaer 

kreeg de toestemming om de Tholen te bouwen, Adriaensen De Witte de Zierikzee en Pieter 

Leyussen de Domburg. De aannemers moesten normaal gesproken zelf het hout voor de 

schepen kopen en de masten zelf plaatsen. Alleen in bijzondere omstandigheden kocht de 

aannemer het reeds aangekochte en bewerkte hout van de admiraliteit over.
205

 De aannemers 

werden betaald in drie termijnen: de eerste nadat de kiel gelegd en de stevens gerecht waren, 

de tweede als het schip te water werd gelaten en de derde als het schip geheel afgebouwd was. 

Pieter Leyussen ontving het eerste deel op 21 april, het tweede op 3 november 1665 en het 

laatste deel op 23 januari 1666. Adriaen Krakelaer kreeg op 6 mei, 13 november 1665 en 9 

februari 1666 zijn termijnen uitbetaald. Adriaensen De Witte werd betaald op 11 april 1665, 

19 oktober 1665 en 11 januari 1666. De bouwtijd van een kapitaal oorlogsschip van 150 voet 

lang, 39 voet breed en 14 voet hol was dus ongeveer negen maanden. Bij de bouw van de 

Zierikzee was de bevelhebber in spe, Cornelis Evertsen, betrokken.
206
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Tabel 2: De bouwkosten in ponden Vlaams 

Leverancier(s) Domburg Tholen Zierikzee 

Timmerlieden 8182 - 13 - 7 8581 - 6 - 1 8528 - 7 - 26 

Smeden 4233 - 18 - 5 3045 - 16 - 20 3118 - 10 - 10 

Beeldhouwers 70 82 - 15 88 - 10 

Schilders 75 - 15 91 - 6 - 17  108 - 12 - 10 

Lijnslagers 5370 - 10 - 15 5621 - 15 - 8 5310 - 3 - 7 

Zeilmakers 510 - 17 - 3 522 - 8 - 10 493 - 2 -8 

Blokmakers 347 - 8 433 - 2 - 10 491 - 1 - 8 

Koperslagers 95 - 2 - 4 443 - 17 - 10 456 - 10 - 8 

Arbeid 213 - 11 - 14 69 - 6 - 11 845 - 12 - 9 

Huidvetters 152 - 8 - 1   

Loodgieters 89 - 9 - 2  95 - 6 - 8 

Metselaars  40 - 8 - 2  

Kompasmakers  263 - 4 - 4  

Kuipers  208 - 13 206 - 7 - 16 

Mandenmakers  17 - 11 - 2  

Vlaggenmakers   177 - 16 - 2 

Boekbinders   13 - 1 - 10 

Brouwers   7 - 4 - 8 

Totaal 19341 - 15 - 9 19421 - 13 - 20 19940 - 9 - 20 

 

Bron: ZA, Rekenkamer C, inv. nr. 6980-7050 en 34070. 

 

Voordat we overgaan naar de bespreking van de kosten, eerst nog een woordje uitleg bij 

sommige beroepen. De huidvetter bereidde huiden tot leer. De loodgieter voorzag de 

scheepsrompen van loden pijpen en goten voor het lozen van water. Zij droegen zorg voor de 

afwateringssystemen van de schepen en ook de loden ingots die als ballast dienden.
207

 De 

kuiper maakte tonnen en vaten waarvan grote hoeveelheden nodig waren om de 

voedselvoorraden, de handelsgoederen en de uitrusting in te bewaren. De boekbinder leverde 

allerlei schrijfbenodigdheden. De kompasmaker was, zoals de naam het zegt, 

verantwoordelijk voor het leveren van het kompas. De koperslager leverde koper dat gebruikt 

werd om bepaalde binnenruimtes te bekleden en de stevens te beslaan. Daarnaast verkocht hij 

ook gebruiksvoorwerpen in koper zoals lantarens, ketels... De andere beroepen zijn al aanbod 

gekomen in het hoofdstuk over de scheepsbouw in de zeventiende eeuw.  

Nu dat we de bouwkosten eens op een rij hebben gezet, kunnen we achterhalen aan welke 

uitgaven de meeste kosten zijn verbonden. Dat timmerlieden de grootste bedragen achter hun 

naam hadden staan, mag geen verrassing wezen. Op de tweede plaats kwamen de lijnslagers 

te staan. Een zeilschip had immers vele duizenden meters touw nodig. Het was niet alleen de 
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grote hoeveelheid die de kosten deed oplopen, maar ook de tijd die lijnslagers nodig hadden 

om van de basisgrondstof een afgewerkt product te maken dat bestand was tegen vocht.  

De garens van de hennep werden op de lijnbaan „tegen zon‟ (links) tot strengen geslagen. 

Drie strengen werden „met zon‟ (rechts) in elkaar gedraaid tot een tros wantslag. Om 

kardeelslag te verkrijgen werkte men met vier strengen, gedraaid om een „hart‟ van hetzelfde 

touw. Door drie of vier kardelen of strengen weer tegen zon te slaan maakte men een kardeel 

„kabelslag‟. Om tot touwen te komen, moesten de strengen eerst met een bepaalde spanning 

op zichzelf opgedraaid worden in tegengestelde richting van de streng. Door deze strengen 

weer met drie of vier te verenigen door draaiing in de andere richting belet de spanning van 

iedere streng, het uit elkaar draaien en verkrijgt het touw de gewenste vastheid en sterkte. Het 

teren kon gebeuren voordat de garen werden gedraaid of nadat de touwen werden geslagen.
208

  

Het ijzerwerk vormde de derde grote uitgavenpost. Het ging hier ook over ettelijke 

duizenden ponden Vlaams. We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat ijzer een belangrijk 

materiaal was in de scheepsbouw.  

De uitgaven voor koper, zeilen en blokwerk waren min of meer van eenzelfde orde. Voor 

het beeldhouwwerk en het schilderwerk lagen de uitgaven relatief hoog. Voor de Zierikzee 

werd bijna tweehonderd pond Vlaams besteed aan de versiering van het schip. Hetzelfde geldt 

voor de andere schepen. In de zeventiende eeuw hechtte men een groot belang aan uiterlijke 

decoraties waarbij de oorspronkelijke bedoeling verdween en het een prestigezaak werd. 

Schepen werden aanvankelijk versierd met de intentie om magische krachten te beheersen of 

gunstig te stemmen. Door allerlei symbolische taferelen aan te brengen legde men de nadruk 

op een schip als een persoon. Scheepsdecoratie werd aangewend om te pronken met zijn 

rijkdom of kon ook de bedoeling hebben om vrees aan te jagen.  Op het eind van de vijftiende 

eeuw begonnen de scheepsbouwers steeds uitgebreidere decoraties aan te brengen. Een 

evolutie die zich de volgende eeuw doorzet om in de zeventiende eeuw uit te monden in een 

ware overdaad. De versiering had, behalve praalzucht, geen enkel praktisch nut, was 

bovendien kwetsbaar en zeer duur. Dit leidde ertoe dat in het begin van de achttiende eeuw 

beperkingen werden opgelegd door de admiraliteiten zodat in de loop van de eeuw de 

scheepsversiering afnam. Deze evolutie zagen we ook in andere Europese landen.
209

 

Als we de tabel bestuderen dan valt op dat we niet voor alle schepen over dezelfde kosten 

beschikken. Dit komt natuurlijk omdat we niet over alle gegevens beschikken. We hebben 

hierboven uitgelegd hoe dat komt. Een andere reden voor deze hiaten is omdat we niet van 
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alle uitgaven weten wat voor soort kost het was. In de equipagerekening lazen we dat er 

arbeid verricht was en zonder de acquitten konden we niet achterhalen wat bedoeld werd. We 

hebben deze kosten ondergebracht onder de noemer arbeid. Bepaalde kosten werden 

misschien verrekend in een andere kost. Voor de Tholen bijvoorbeeld leverde Jasper 

Anthonissen, hoewel hij koperslager was, ook het lood.  

We merken een aantal zaken op wanneer we de kosten van de schepen naast elkaar 

leggen, ook al beschikken we niet over alle gegevens. De uitgaven verschilden niet veel van 

elkaar. Dat was ook logisch, aangezien ze van eenzelfde charter waren. Zo kregen de drie 

aannemers allen hetzelfde loon uitbetaald, namelijk 8049 pond 18 schellingen en 24 grooten 

Vlaams. De totale kosten voor de timmerlieden waren van eenzelfde orde, wat eveneens het 

geval was voor de lijnslagers. Er zat wel één uitschieter bij: de uitgaven voor het ijzerwerk 

voor de Domburg. Daar was het verschil frappant. In vergelijking met de andere schepen 

werd maar liefst ruim duizend pond Vlaams meer uitgegeven. We kunnen hiervoor geen 

verklaring geven. Misschien liep er iets verkeerd bij de bestelling, waardoor er een extra partij 

ijzerwerk moest worden gesmeed. Kan het zijn dat de smeden in Vlissingen hun arbeid tegen 

een hoger tarief verrichtten? De acquitten konden misschien informatie geven in verband met 

de loonkosten, maar die zijn voor deze periode niet beschikbaar. De uitgaven voor 

beeldhouwwerk en schilderwerk lagen voor de Domburg in vergelijking met de twee andere 

schepen lager. De reden hiervoor was wellicht te wijten aan de gezagvoerders. De Tholen en 

de Zierikzee waren namelijk bestemd om onder het bevel te staan van vlagofficieren. Doordat 

Banckert en Evertsen de eer van hun roemrijke naamgenoten moesten hoog houden, kon het 

waarschijnlijk niet anders dan dat hun schepen op een gepaste wijze versierd werden.  

We kunnen concluderen dat de bouwkosten voor schepen van dezelfde grootte over het 

algemeen gelijklopend waren. Dat er verschillen optreden was onvermijdelijk gezien de aard 

van het scheepsbouwbedrijf in de zeventiende eeuw. De scheepsbouwmeester bouwde een 

schip op ervaring, zonder zich op gedetailleerde plannen en tekeningen te beroepen, met als 

gevolg dat geen enkel schip gelijk was. De totale bouwkost voor een schip gebouwd door de 

Zeeuwse admiraliteit in 1665 van 150 voet lang, 39 voet breed en 14 voet hol zal ongeveer 

19.000 à 20.000 pond Vlaams bedragen hebben. Als we dit omrekenen naar de huidige 

munteenheid komt het neer op ongeveer 52.000 à 54.400 euro.
210

 We kunnen dit resultaat niet 

vergelijken met andere studies. Al eerder hebben vorsers, zoals Arjan Otte, de kostprijs van de 
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bouw berekend voor oorlogsschepen, maar dan werden kleinere schepen bestudeerd, die 

gebouwd werden tijdens de Eerste Engelse Oorlog.   

 

 

4.6. De ammunitiekosten 

 

 

Eerder hebben we uitgelegd waarom we niet over de kosten beschikken in verband met 

het geschut en andere militaire toebehoren: handwapens, buskruit, lonten, kogels… De 

ammunitierekeningen gaven ons wel de mogelijkheid om te achterhalen hoeveel stuks geschut 

en van welk kaliber op de schepen werden opgesteld. In de onderstaande tabel geven we de 

aantallen weer per soort kaliber.  

 

Tabel 3: Aantallen en kaliber van de kanonnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: ZA, Rekenkamer C, inv. nrs. 32060, 30390, 30450 

 

De artillerie die in de tabel is opgenomen, classificeerde men als vlakbaangeschut. Er 

bestond nog een tweede klasse, namelijk krombaangeschut of mortieren, maar die werden 

ingezet op de zogenaamde bombardeerschepen en niet op de kapitale oorlogsschepen. Het 

vlakbaangeschut waren de kanonnen. Zij kenden een grote verscheidenheid in het materiaal 

waaruit ze waren vervaardigd, in het kaliber en de vorm. Op vlak van het gebruikte materiaal 

bestonden er ijzeren en metalen stukken. Voor de laatste gebruikte men koper of brons. Het 

bronzen geschut werd gesmeed met een verhouding van honderd delen koper tegen acht delen 

tin.
211
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Soorten kaliber Domburg Tholen Zierikzee 

 1666 1673 1666 1667 1673 

Metalen 24-ponders 10 10 10 16 10 

Metalen 18-ponders 6 4 6 - - 

Metalen 12-ponders 7 4 6 8 5 

Metalen 6-ponders 6 4 6 0 5 

IJzeren 24-ponders - - - 8 10 

IJzeren 18-ponders  8 10 9 - 8 

IJzeren 12-ponders  12 12 14 15 15 

IJzeren 8-ponders  10 12 10 10 12 

Totaal 59 56 61 57 65 
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We zagen in de zeventiende eeuw een evolutie in het gebruik van materiaalsoorten. In de 

periode 1450 – 1550 betrouwde men steeds meer en meer op bronzen kanonnen die in 

tegenstelling tot hun voorloper, het smeedijzeren geschut, wel in staat waren om grote 

hoeveelheden kruit te laten ontsteken zonder gevaar dat het geschut uiteensprong. Tegen het 

midden van de zestiende eeuw werden in de marines het smeedijzeren geschut grotendeels 

vervangen door de bronzen kanonnen. Reeds in de zestiende eeuw ondernam men pogingen 

om artillerie uit gietijzer te produceren omdat de productie van bronzen geschut een dure 

aangelegenheid was, wat de aanmaak op grote schaal tegen hield. In de jaren veertig van deze 

eeuw slaagden smeden in Engeland erin om voor het eerst gietijzeren kanonnen te fabriceren. 

De reden waarom toen pas deze doorbraak geforceerd werd, was tweeledig. Ten eerste omdat 

met hogere temperaturen moest gewerkt worden dan bij geschutbrons en ten tweede vanwege 

de moeilijkheid om tot stukken te komen die niet explodeerden bij gebruik.
212

 

In de zestiende eeuw bleef het gebruik van gietijzeren geschut een vrijwel exclusieve 

Engelse aangelegenheid omwille van de opgelegde exportbeperking. Maar toen in het begin 

van de volgende eeuw Zweedse kanongieterijen zich bekwaamden in deze ambacht, bleef de 

opmars van gietijzeren kanonnen uit. Ondanks de hogere kostprijs verkoos men over het 

algemeen metalen boven ijzeren stukken en zeker voor geschut van het grootste kaliber. Dit 

kwam omdat men meer vertrouwen had in bronzen geschut. Met de kunst van het bronsgieten 

had men meer ervaring en werd beter beheerst, waardoor de stukken beter bestand waren 

tegen barsten en scheuren bij gebruik.
213

  

In de loop van de zeventiende eeuw verspreidde de technische knowhow zich naar onder 

andere Frankrijk, Denemarken en Noorwegen. De Republiek haalde zijn ijzeren geschut 

voornamelijk uit Zweden, terwijl in de Republiek zelf er bijna uitsluitend bronsgieterijen  

waren gevestigd.
214

 Kwalitatief gezien was ijzeren geschut de mindere. Brons leent zich beter 

voor het gieten en is bovendien lichter, zodat de schepen uitgerust met metalen stukken in 

vergelijking kleiner uitvielen, dan schepen met ijzeren stukken met een gelijke vuurkracht. 

Maar doordat de productiekost lager was, werden ijzeren kanonnen dominant op de 

oorlogsbodems eenmaal de risico‟s voor explosie tot een aanvaardbaar niveau gedaald waren. 

In 1615 was 93,3% van de stukken metaal, daarentegen slechts 28,3% in 1654.
215

 

Als we kijken naar de verhouding metalen – ijzeren stukken bij onze schepen dan valt op 

dat er geen sprake is van een meerderheid aan ijzeren kanonnen (Domburg: 29 – 30; Tholen: 
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28 – 33; Zierikzee: 24 – 33). De verklaring waarom in 1666 metalen stukken bijna de helft 

van de vuurkracht vormden, was wellicht te danken aan het spel van vraag en aanbod. Het 

bouwprogramma in 1664 – 1666 leidde tot een sterke stijging van de vraag naar ijzeren 

stukken die de gieterijen niet konden volgen met een tekort als gevolg. Daardoor zag men 

zich verplicht om de schepen uit te rusten met een groter percentage metalen stukken. Door 

het uitbreken van de oorlog kon men zich niet veroorloven om te wachten totdat het aanbod 

de vraag bij beende. We lazen in de ammunitierekeningen dat de meeste metalen stukken 

afkomstig waren van andere schepen. Bij de ijzeren stukken stond niet altijd vermeld of ze 

van andere schepen of nieuw gegoten waren. Doordat een groot deel van het geschut niet 

splinternieuw was, zal men de kosten hebben kunnen drukken. Kanonnen kenden een lange 

levensduur, zo was het niet ongewoon dat een kanon honderd jaar of langer in dienst bleef.
216

 

Pas in 1673 werd er opnieuw een inventaris gemaakt van de aanwezige stukken op de 

Domburg en de Zierikzee. De Tholen was dan al enkele jaren verongelukt. Het uitbreken van 

de Derde Engelse Oorlog zal de aanleiding hebben gegeven voor een nieuwe telling. De 

verhouding was voor de Domburg 34 – 22 en voor de Zierikzee 20 – 45. Het aantal ijzeren 

stukken was gestegen, maar de metalen stukken vormden, vooral bij de Domburg, nog een 

aanzienlijk deel van de vuurkracht.  

Naast een onderscheid in materiaal, werd het geschut ook ingedeeld volgens kaliber. 

Hieronder bedoelde men het gewicht van de kanonskogel. Oorlogsschepen in de Republiek 

konden geschut dragen van 36, 24, 18, 12, 6 en 4 pond.
217

 Daarnaast kende men de 

zogenaamde steenstukken die stenen en later ijzeren kogels van twee en drie pond konden 

wegschieten. Zij onderscheidden zich van de zwaardere kanonnen door hun opstelling.  Zij 

werden op een gevorkte ijzeren staaf op de verschansing opgesteld.
218

 Weinig schepen 

bezaten stukken die kogels van 36 pond konden afschieten, onze schepen incluis. De zwaarste 

stukken plaatste men op het onderste dek, terwijl geschut van het kleinste kaliber op de 

dekken van de bovenbouw gepositioneerd stonden. Het zwaarste kaliber op onze schepen 

waren 24-ponders, die allen metalen stukken waren, uitgezonderd op de Zierikzee. In 1667 

bezat de Zierikzee de meeste 24-ponders, wat een gebrek aan 18-ponders compenseerde. In 

1673 bleek dit opnieuw zo te zijn. Dat was wellicht te danken aan de hoge rang die de 

bevelhebber innam. Een vice-admiraal kon immers niet het bevel voeren op een schip met een 

lichtere bewapening. 

                                                 
216

 Glete (J.), op. cit., p. 29 
217

 Van Beylen (J.), op. cit., p. 74 
218

 Diekerhoff (F.L.), op. cit., p. 44 



  84 

 

Figuur 10: Kanon op een rolpaard en een steenstuk. 

 

    Bron: Diekerhoff (F.L.), op. cit.,, p. 45 

 

Uit de tabel blijkt dat het aantal en kaliber van de kanonnen op schepen van eenzelfde 

klasse kon variëren. Hieruit kunnen we afleiden dat het geschut geplaatst op een oorlogsschip 

zeker niet vast stond en kon wisselen naar gelang de omstandigheden. De bestudeerde 

schepen werden dan ook omschreven als zestigers. Door te verwijzen naar het aantal stukken 

op een schip in tientallen werden de oorlogsschepen geclassificeerd. 

In de ammunitierekeningen werden de stukken omschreven met verschillende namen: 

goteling, saker, slang en kartouwe. IJzeren stukken omschreef men als gotelingen. De andere 

benamingen duidden een verschil in vorm van de loop aan van metalen stukken. Een kanon 

kon omschreven worden als een halve kartouwe. Dit betekende dat het een 24-ponder was. 

Eén kartouwe was namelijk 48 pond. Een slang was een metalen kanon dat kogels van 12 

pond kon afschieten. Een slang een zes ponder was, werd omschreven als een halve slang. 

In de zeventiende eeuw waren kanonnen opgesteld op scheepsaffuiten of rolpaarden. Ze 

bestonden uit twee zijstukken of wangen met uitsparingen voor de tappen (uitsteeksel opzij 

van de loop), een voorstuk, een bodemstuk waarop de elevatiekeg rustte, twee houten assen en 

vier houten wielen. Zware kabels zorgden ervoor dat bij het afvuren van een schot het kanon 

werd opgevangen en weer terug kon worden geplaatst.
219

 

Het afvuren van een schot was moeizaam en langdurig werk. Het geschut in de 

zeventiende eeuw waren voorladers, wat betekende dat de kogel langs voren, de mond, in de 

loop moest worden gebracht. Om een kanon te laden, moest de bemanning het eerst achteruit 

worden getrokken zodat de loop met een wisser kon worden schoongemaakt. Vervolgens 
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bracht men een kardoes (een zak van papier of linnen) met het grove kruit in de loop die met 

de laadstok naar achter werd geduwd. De kardoes zette men vast met werk of lappen stof. 

Daarna brachten de kanonniers de kogel in de loop die op zijn beurt met proppen werd 

vastgezet. In de achterkant van de loop bevond zich het zundgat, waarin fijnkorrelig kruit 

werd gedaan. Om het kanon af te vuren stak men een brandende lont of gloeiende pook in het 

gat.
220

 

Deze omslachtige procedure betekende dat veel mankracht nodig was om het geschut te 

bedienen tijdens een zeegevecht. Voor de zwaarste kalibers ging dat om veertien man. De 

totale bemanning van grote oorlogsschepen liep dan ook op tot ettelijke honderden. Een ander 

gevolg was dat de vuursnelheid niet hoog lag. Een schot om de tien minuten werd als een 

normale vuurkracht beschouwd. Aangezien kanonnen logge verschijningen waren, konden de 

kanonniers er nauwelijks met richten. Het geschut richtte men dan ook via het schip. In een 

gevecht vuurden alle kanonnen tegelijk een salvo af. De reikwijdte van de zwaarste stukken 

bedroeg 1500 à 1850 meter, maar waren slechts effectief tot een drie à vierhonderd meter.
 221

 

 

 

4.7. De „mondkosten‟ 

 

 

De bevelhebbers waren verantwoordelijk voor het voedsel en de drank aan boord van hun 

schepen. De kapiteins stonden in voor de inkoop en opslag van de victualiën. De 

vlagofficieren hadden ook deze plicht en niet hun vlagkapiteins. Welke levensmiddelen de 

gezagvoerders moesten inslaan, werd door de Staten-Generaal in een voedselreglement 

bepaald. Cornelis Schrijver, kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam, gaf in 1732 een 

beschrijving van de kost die de bemanning nuttigden op zee. Deze beschrijving kan op een 

aantal kleine variaties na voor de hele periode van de Republiek gelden:  

“Teegenwoordig schaft men driemaal daags op de scheepen en is smorgens, smiddags en 

savonds. Des smorgens wordt ider dag goede warme en smackelijke gort geschaft, waarvan 

ider zooveel gegeeve wordt als hij eyscht, dog hetwelkcke hij onder swaare straffe, gelijk 

behoorlijk is, op moet eeten. Bij gebreck van genoegzaame booter eeten de matroosen hier 

ook bier over, koeskoes genaamt, opdat het te beeter door de keel zoud willen, dog wanneer 
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men om de West is en geen bier gedronken wordt, kan een capiteyn volstaan met een zeker 

gedeelte asijn en waater in de plaats te geeven, t‟welck men dan beveraas noemt. 

Zondags en Donderdags, t‟welcke men hagjesdaage noemt, wordt ider man op zoodanig 

een dag een half pont spek toegedeelt, zijnde aldus een pont per week; dog als men vlees 

geeft, moet het volk voor ider half pont spek een pont vlees hebben en op de genoemde daage 

grauw erten smiddags en savonds geschaft, over dewelcke de kok speksmeer voor die ‟t 

begeeren doet, wordende als men nog bier drinkt van veelen over die erten ook bier gegeeven. 

Op Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaturdag worden smiddags en savons witte 

erten en ook stokvis gekoot, over welcke stokvis de kok een doop doet van mostert, water en 

een weynig booter en van welcke spijs een ider zooveel hij lust krijgen kan. Smaandags 

smorgens is het rantsoendag, als wanneer aan ider voor de volgende week teogedeelt wordt 

een half pont booter en een pont caas, dog ider man een loot booter tot doop daar en boove, 

t‟welck de kok krijgt om over de stokvis te doen. 

Dog ter plaatse daar geen booter of kaas wel te bekoomen is, als in Portugaal, Spanje en 

diergelijke plaatsen, kan de capiteyn volstaan met een mutsje olie voor booter of kaas, 

waaraan gebrek heeft, of een half pont voor beyde te geeve, waarbij men ook wel eenig 

gedeelte asijn geeft.”
222

 

Als we dit stukje tekst lezen dan valt op dat het eenzijdige maaltijden waren. De officieren 

aten ook deze kost, maar op smaak gebracht met specerijen en aangevuld met lekkernijen. 

Gewone bemanningsleden kregen iedere week daar bovenop vijf pond scheepsbeschuit. Bier 

was de basisdrank. Groenten en fruit ontbraken vrijwel volledig. Enkel als men havens 

aandeed kwam er soms wat variatie: in Zuid-Europa kon de kapitein af en toe citrusvruchten 

inslaan.
223

 

De bevelhebbers stonden in voor de aankoop van de victualiën, maar kregen achteraf een 

vergoeding van de admiraliteit. Het verschuldigde bedrag werd berekend aan de hand van 

kostpenningen. In de zeventiende eeuw schatte men voor ieder bemanninglid ongeveer zes à 

zeven stuivers per dag aan mondkosten. Voor de schepelingen die in de kajuit aten en zieken 

lagen de kostpenningen hoger. Doordat de voorraden op de vrije markt werden aangekocht, 

kon de aankoopprijs hoog liggen. In de jaren 1636 – 1640 probeerde de Staten-Generaal een 

nieuw systeem in te voeren, waar de victualiën op een centraal punt werden verkocht tegen 

lagere prijzen, maar dat botste op te veel tegenstand.  
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Aangezien de bevelhebber de kosten voor de rantsoenen moest voorschieten en de 

admiraliteiten pas achteraf betaalden, meestal met grote vertraging, kochten ze vaak voedsel 

en drank aan van bedenkelijke kwaliteit. Op die manier konden ze de kosten drukken en de 

overschot in eigen zak steken.
 224

 De werkelijke kosten voor de verstrekte voeding kunnen op 

vier stuivers per dag worden geschat.
225

 Ongetwijfeld was deze houding ook het gevolg van 

winstbejag.  

We hebben in 5.2.2 uitgelegd waarom we over slechts een aantal kosten beschikken in 

verband met de victualiën. De Tholen vormde een uitzondering, waar enkel Adriaan Banckert 

zijn vlag gevoerd heeft. In de rekening van de ontvanger-generaal uit 1669 lazen we dat de 

Zeeuwse admiraliteit een bedrag van 2.205 ponden Vlaams heeft betaald aan Banckert voor 

de maanden maart tot juni 1666.
226

 Dit zullen de enige mondkosten voor de Tholen zijn 

geweest, aangezien het schip in juni ‟66 verongelukte.  

Voor de Zierikzee beschikken we enkel over een aantal kosten tijdens de jaren in de 

Tweede en Derde Engelse Oorlog. In de rekening uit 1669 stond dat voor ‟66 1.300 pond over 

een periode van enkele maanden en voor het hele jaar „67 5.600 pond werd betaald aan 

Cornelis Evertsen de Jonge. In de rekening uit 1680 noteerde men een kost van 3.200 pond uit 

‟73 en in 1685 werd een laatste deel van 314 pond uit „73 betaald.
227

 

Deze gegevens bevestigen wat we eerder hebben geschreven. Banckert en Evertsen 

moesten enkele jaren wachten voordat de kostpenningen uitbetaald werden. Hun salaris 

volstond niet om zo‟n grote uitgaven te dekken, waardoor ze altijd op krediet moesten 

inkopen. Maar aangezien de admiraliteit vaak pas jaren na afloop van de reis de victualiën 

terugbetaalde, konden ze hun krediet verliezen. Het was dan ook niet ongewoon dat kapiteins 

een proces aan hun been kregen of de admiraliteitsheren werden lastiggevallen op straat.
228

 

Het kan ook zijn dat de gegevens een vertekend beeld geven van de admiraliteit als 

schuldenaar. Deze kosten dateren immers uit een periode waarin alle beschikbare 

oorlogsschepen moesten worden uitgerust voor de verdediging van het thuisland. Op een 

korte tijd moest de Zeeuwse admiraliteit tientallen kapiteins vergoeden, terwijl de financiën 

daarvoor niet toereikend waren. Het kon zijn dat tijdens de vredesjaren de wachttijd minder 

lang was.  
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Deze schaarse gegevens laten blijken dat de kostprijs voor de rantsoenen aan boord van 

een schip hoog konden oplopen. Voor de Tholen werd op vier maanden tijd meer dan een 

tiende van de totale bouwprijs gespendeerd aan de victualiën. Voor een schip als de Zierikzee 

dat een lange en actieve levensloop heeft gekend, zullen de kosten een pak hoger hebben 

gelegen in tegenstelling tot de Domburg die de tegenpool was van de Zierikzee, zoals we 

zullen zien in het volgende punt. 

 

 

4.8. De levensloop 

 

 

De equipagerekeningen verschaffen ons niet alleen gegevens in verband met de bouw- en 

reparatiekosten, maar laten ons ook toe om te achterhalen hoe lang een schip actief is geweest 

en in welke mate. Daarbij kunnen we tevens gebruik maken van gedrukte bronnen.  

In het voorjaar van 1666 konden de schepen al ingezet worden. De Walcheren, in het 

zelfde tijdsbestek gebouwd, nam reeds deel aan een winterexpeditie in januari en februari 

onder Cornelis Evertsen de Oude.
229

 We kunnen alleen gissen of dit inderdaad zo was. De 

eerste keer dat één van de schepen werd vermeld, was naar de aanloop van de Vierdaagse 

Zeeslag (12-14 juni). De Zierikzee maakte deel uit van de Zeeuwse vloot, bestaande uit negen 

oorlogsschepen, vier fregatten, twee branders en vier kleinere vaartuigen, die zich 

verzamelden nabij Dishoek. Onder de oorlogsschepen bevonden zich drie nieuwgebouwde 

schepen waaronder Walcheren en Ter Vere. Op 23 mei gingen de schepen ankerop en sloten 

zich op twee juni aan bij de hoofdvloot onder leiding van De Ruyter. De Tholen nam wellicht 

niet deel aan deze expeditie. Adriaan Banckert was toen bevelhebber op Ter Vere.
230

 De 

Zierikzee kon beschikken over 62 kanonnen en monsterde tweehonderd opvarenden, 

waaronder zeventig soldaten. Cornelis de Jonge had zich tijdens deze gewonnen slag 

“kloekmoedig gekweten”. Aan boord van zijn schip werden er veertien gesneuvelden en dertig 

gekwetsten geteld. 
231

 

Enkele weken later kwam het tot een nieuw treffen. Op vier en vijf augustus vochtten de 

Engelse en Nederlandse oorlogsbodems nabij Duinkerken de Tweedaagse Zeeslag uit. 

Opnieuw was de Zierikzee present. Deze keer weten we aan de hand van een kost in de 
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rekening van de ontvanger-generaal in 1667 dat de Tholen ook heeft meegevochten. De 

admiraliteit betaalde negentien pond uit als vergoeding voor verloren wapens tijdens de slag 

op vier augustus.
232

 Deze slag die wellicht de eerste actie was van de Tholen eindigde echter 

in mineur. We lazen dat het schip verongelukte. Let wel op, men gebruikte het woord 

verongelukt. Het schip was misschien zwaar beschadigd geraakt tijdens de beschietingen en 

kon op de terugweg gezonken zijn. In een zeegevecht had de vijand niet meteen de intentie 

om een schip tot zinken te brengen. Een schip was meer waard wanneer het veroverd kon 

worden. Het was niet ongewoon dat een veroverd schip nadien werd ingezet in de eigen 

marine.  

In het najaar van 1666 vaarde de Nederlandse vloot opnieuw uit om slag te leveren, maar 

omwille van slechte weersomstandigheden kwam het niet tot een treffen. Op tien september 

kregen de vijanden elkaar in zicht, maar verloren elkaar snel uit het oog. ‟s Nachts kwam de 

Zierikzee tot een aanvaring met een onbekend schip, dat later de Loyal Charles bleek te zijn 

geweest, een oorlogsbodem met 54 kanonnen. De schade was groot aan het galjoen en beide 

plechtankers waren verdwenen. Het Engelse oorlogsschip kwam er ook bekaaid af. ‟s 

Morgens zagen de Nederlanders het Engelse schip stuurloos ronddrijven zonder fokkemast en 

boegspriet. De Engelse bemanning werd gevangen genomen en het schip in brand gestoken. 

Deze gebeurtenis gaf later de aanleiding tot een verhitte en langdurige discussie over de vraag 

wie het schip veroverd had. Uiteindelijk trok Evertsen aan het langste eind en ontving met 

zijn mannen een premie van vijfduizend gulden.
233

 

Wat de Domburg betreft, kunnen we eveneens aannemen dat het actief is geweest in 1666 

ook al hebben we geen directe bewijzen. Als we kijken naar het overzicht van de Nederlandse 

vloot in juni in bijlage één dan zien we dat er vier zestigers in de lijst waren opgenomen. De 

kapitein van de Domburg was wellicht ofwel Jacob Pense ofwel Simon Block. De kans dat 

het hier niet om ons schip ging, is zeer klein.Het schip waarop Banckert het bevel voerde, was 

de Ter Vere. Het schip met zeventig stukken was de Walcheren, het admiraalschip van 

Zeeland.  

Nemen we de kosten in de equipagerekening van Vlissingen uit 1666 voor Zierikzee bij de 

hand, dan zien we dat er enkele grote uitgaven bij zijn. Ruim duizend pond Vlaams werd 

uitgegeven aan scheepstimmerlieden. Ook voor het touwwerk spendeerde de equipagemeester 

meer dan achthonderd pond Vlaams. De kosten voor het goederentransport op en rond de 

werf, de schip- en schuitvrachten, liepen op tot een goede 1.200 pond. Soms duidde men deze 
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kost ook aan als “sjouwerij”. Op de werf was er dagelijks veel werk gemoeid met het 

transport van goederen van en naar de verschillende bedrijfspanden en de uitvarende of 

terugkerende schepen. Vanaf de werf vervoerden de sjouwers op kleine zeilschepen, lichters 

en kaaghen, lading en uitrusting. Naast hun werk op de schepen werden ze ook ingezet in de 

pakhuizen, waar veel mankracht nodig was voor het wegen, sorteren, opslaan en verplaatsen 

van voorraden.
234

 Deze kosten zullen verwezen hebben naar de schade die het schip heeft 

opgelopen tijdens de zeeslagen en de botsing met het Engelse oorlogsschip.  

In de equipagerekeningen kwamen we ook vaak uitgaven tegen in verband met 

smartgelden. De scheepsbouwambacht was een fysiek zwaar beroep. Doordat de 

timmerlieden voortdurend scherpe werktuigen moesten hanteren en zware lasten tillen, was 

een ongeluk snel gebeurd. Van IJk adviseerde dan ook om niet al te gehaast te werken, 

aangezien de grote kans op een ongeluk: “Hoe gemeen het is, met dissel of bijl inde voeten, of 

benen te hakken, die beide te klemmen, of sig, in het opheffen, of nederleggen van swaare 

houten in den rugge te beseeren”.
235

 Indien een arbeider verwondingen opliep, dan kreeg die 

een financiële compensatie.  

Wat de Domburg betreft, hebben we kosten teruggevonden in de equipagerekeningen van 

zowel Vlissingen als Middelburg. De werf waar het schip werd hersteld wisselde af. In de 

jaren 1668-1670 kwam de Domburg niet voor in de Vlissingse equipagerekeningen, maar 

dook het op in de rekening 1665-1669 van Middelburg. We kunnen aannemen dat de kosten 

die daar voorkwamen betrekking hadden op de jaren die ontbraken in Vlissingen. In 1670-

1672 bevond de Domburg zich weer op het Vlissingse werf. Vanaf 1673 zien we dat het 

kapitale oorlogsschip telkens in Middelburg werd onderhouden. We kunnen hiervoor een 

mogelijke verklaring geven. Het valt op dat als we de reparatiekosten door de jaren heen 

vergelijken met die van de Zierikzee, de uitgaven een pak lager lagen (zie tabel 4). Uit deze 

vaststelling kunnen we concluderen dat de Domburg minder ingezet werd. Dit kan de reden 

zijn geweest waarom het onderhoud van het schip overgelaten werd aan de kleine 

scheepswerf in Middelburg. Op die manier kwamen er plaats, tijd en middelen vrij op de 

admiraliteitswerf in Vlissingen die konden worden aangewend voor belangrijkere 

oorlogsschepen.  

In het jaar 1667 kwam het tot één treffen tussen Engeland en de Republiek. De slag bij 

Chatham werd uitgevochten van 20 tot 23 juni. De Nederlandse vloot gelegen bij Texel voer 

op 7 juni uit. De Zeeuwse oorlogsschepen maakten echter geen deel uit van de aanvalsmacht. 
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De opperbevelhebber Michiel De Ruyter rekende erop dat ze zich nabij de Vlakte van 

Schoneveld zouden aansluiten bij de hoofdmacht. Dit was niet het geval zodat de vloot koers 

zette naar de Theemsmonding om daar strijd te leveren zonder de steun van het Zeeuwse 

eskader onder het bevel van luitenant-admiraal Adriaan Banckert. De redenen voor het 

verstek waren divers. De Zeeuwse admiraliteit had zijn deel bijgedragen aan de 

vlootuitbreiding, maar kreeg slechts met mondjesmaat het verschuldigde bedrag terugbetaald 

van de landprovinciën zodat de admiraliteit niet geneigd was om zijn kostbare oorlogsbodems 

bloot te stellen aan gevaar. Daarbovenop kampte men met een groot tekort aan 

bemanningsleden. Op het moment dat de Tocht naar Chatham plaatsvond, was Frankrijk 

onverwacht de Zuidelijke Nederlanden binnengevallen, zodat de Zeeuwse bewindhebbers niet 

meteen geneigd waren om hun oorlogsbodems ver van huis te zenden. De raid op Engelse 

bodem was in feite overbodig, er werd reeds onderhandeld met Engeland.  Dit gegeven 

maakte de Zeeuwse autoriteiten nog minder bereidwillig om een nieuwe zeeslag uit te 

vechten. De laatste reden draaide rond een zoveelste meningsverschil over de positie van de 

Zeeuwse luitenant-admiraal in de vloot. Banckert was slechts derde in rang.
236

 

Pas nadat de expeditie naar de Theems was volbracht, voegde het Zeeuwse eskader zich 

bij De Ruyter, waaronder Cornelis Evertsen de Jonge op de Zierikzee. Zijn schip telde 60 

kanonnen en had een bemanning van 262. Evertsen ontving bevelen om met een smaldeel van 

elf schepen en drie galjoten
237

 tussen Harwich en Calais te kruisen. Daarna zette hij koers 

naar de Engelse zuidkust om thuisvarende WIC schepen te escorteren, die echter gemist 

werden. Toen zijn smaldeel voor de haven van Plymouth ten anker kwam liggen ontvingen ze 

bericht dat de oorlog was afgelopen. Doordat tot vijf oktober de vijandelijkheden mochten 

voortduren, kwamen de schepen pas op elf oktober terug in de Zeeuwse havens.
238

  

We weten opnieuw niet of de Domburg bij deze acties betrokken was. De kosten in 1667 

geven ons alleszins niet de indruk: een totaal van ongeveer tweehonderd pond Vlaams. Zeker 

als we kijken naar de onderhoudskosten voor de Zierikzee waarvoor in totaal bijna 1.900 pond 

Vlaams werd uitgegeven. Het verschil tussen beide schepen was toch wel heel groot.  

In de onderstaande tabel hebben we de totale onderhoudskosten voor de Domburg en de 

Zierikzee per jaar weergegeven. De Tholen staat er niet bij omdat we niet weten welke kosten 
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bedoeld waren voor de bouw en voor het onderhoud, hetzelfde geldt voor de kosten uit 1666 

voor de Domburg. 

 

Tabel 4: Totale reparatiekosten 

 

 

Bron: ZA, Rekenkamer C, inv. nr. 33220-33380, 35520-35990, 38060-38090 

 

In de jaren na de Tweede Engelse Oorlog verschoof de aandacht van de Republiek naar 

het Middellandse Zeegebied waar de Barbarijse kapers een ernstig obstakel vormden voor de 

handel. In die jaren zag de Domburg weinig actie, getuige de lage onderhoudskosten. De 

Zierikzee ging wellicht niet mee naar het zuiden. We zagen dat Evertsen in deze periode op 

andere schepen het bevel voerde. 

Een jaar voor het uitbreken van de Derde Engelse Oorlog in 1672 werd maar liefst meer 

dan tweeduizend pond Vlaams gespendeerd aan onderhoud voor de Zierikzee. Wellicht kreeg 

Jaar Domburg Zierikzee 

1666 - 3604 - 2 - 11 

1667 203 - 16 - 20 1856 - 9 

1668 

176 - 7 - 8 

192 - 12 - 18 

1669 175 - 18 - 22 

1670 - 211 - 3 - 6 

1671 5 - 11 - .9 2208 - 18 - 16 

1672 70 - 3 - 26 284 - 5 - 16 

1673 299 - 9 - 4 461 - 18 - 12 

1674 92 - 11- 6 1051 - 7 - 19 

1675 

62 - 18 - 16 

155 - 11 

1676 83 - 9 - 9 

1677 - 177 - 15 - 7 

1678 78 - 13 - 6 97 - 4 - 9 

1679 24 89 - 15 - 20 

1680 - 51 - 5 - 12 

1681 72 - 11 - 8 125 - 3 - 18 

1682 18 3333 - 5 - 17 

1683 12 1048 - 15 - 24 

1684 - 811 - 4 - 10 

1685 - 59 - 6 - 1 

1686 - 156 - 3 - 10 

1687 - 311 - 17 - 19 

1688  658 - 19 - 13 

1689  201 - 4 - 20 

1690  26 - 26 

1691  354 - 18 - 11 

1692  68 - 4 - 8 

1693  420 - 2 - 6 

Totaal 1116 - 17  - 3 18279 - 14 - 9 
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het vlaggeschip van Cornelis Evertsen een stevige opknapbeurt bij wijze van voorbereiding 

op het nakende conflict. Dat er een nieuwe oorlog ging komen, was niet onverwacht. Johan 

De Witt had al waarschuwingen ontvangen over Frans-Engelse plannen om de Republiek aan 

te vallen. Hij heeft die echter lang genegeerd Toch werd in 1671 een vloot uitgerust onder 

leiding van De Ruyter, die van de tijd gebruik maakte om verschillende manoeuvres in 

linieverband te oefenen.
239

  

Eind maart en begin april 1672 verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan de 

Republiek. Daar bleef het niet bij: ook de bisschoppen van Keulen en Munster legden 

oorlogsklaringen af. Dat jaar staat geboekstaafd in de Nederlandse geschiedenis als het 

rampjaar. Langs alle kanten werd de Republiek bedreigd. Het leger van Lodewijk XIV viel de 

Verenigde Provinciën langs de Rijn binnen en kon zonder veel tegenstand noordwaarts 

oprukken. In tegenstelling tot de vloot bevond de Nederlandse landmacht zich in een 

lamentabele toestand. De Munsterse troepen richtten hun pijlen op Groningen en de Keulse 

troepen vielen Gelderland en Limburg aan. Op zee zou het voor een derde keer komen tot 

grote zeeslagen tussen de Engelse en de Nederlandse oorlogsvloot.  

Algauw was een groot gedeelte van het grondgebied in vijandelijke handen. Enkel de 

Waterlinie hield nog stand, zodat Holland voorlopig nog niet bezet was. Gelukkig verliep de 

strijd op zee succesvoller. Op 7 juni 1672 raakte de uit 62 schepen bestaande Nederlandse 

vloot slaags met de Engelsen nabij Solebay. De vloot bestond uit drie eskaders, waarbij 

Banckert het Zeeuwse eskader commandeerde, de Zierikzee met Cornelis Evertsen de Jonge 

als bevelhebber incluis. De strijd eindigde onbeslist, de wind verhinderde een grote 

overwinning voor De Ruyter. Het gevolg hiervan was dat de geallieerde troepen de Republiek 

niet meer vanuit zee konden binnenvallen.  

In mei 1673 verzamelden de Nederlandse schepen zich voor de Scheldemonding op de 

vlakte van Schoneveld. Dat was een brede geul die gevrijwaard was van gevaarlijke 

ondiepten, “vuiligheid” in zeemanstermen. Het was een “schoon veld” zodat het een veilige 

ankerplaats en verzamelplaats vormde.
240

 Op 7 juni vond de eerste zeeslag op Schoneveld 

plaats. De Nederlanders moesten het opnemen tegen een numeriek superieure tegenstander. 

De Engelsen en Fransen konden ongeveer 150 schepen in de strijd werpen.
241

 Zowel de 

Zierikzee als de Domburg namen deel aan de gevechten. Op de Zierikzee bevonden zich 320 

opvarenden (280 matrozen en 40 soldaten) en op de Domburg 300 (208 matrozen en 104 
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soldaten).
242

 Op 14 juni kwam het tot een tweede treffen. Beide zeeslagen eindigden in het 

voordeel van de Republiek. Doordat De Ruyter handig inspeelde op de vele ondiepten in de 

bodem in de buurt van Schoneveld, kon en durfde de vijand zijn volledige strijdmacht niet in 

te zetten.  

De derde zeeslag van dat jaar, en laatste van de oorlog, vond plaats op 21 augustus in de 

buurt van Kijkduin. Op dat moment was de Nederlandse vloot aangedikt tot 64 

oorlogsschepen, 25 branders, veertien adviesjachten
243

 en zeven galjoten. De tegenstanders 

waren op zijn minst éénderde sterker. Opnieuw maakte de Zierikzee deel uit van de vloot.
244

 

Van de Domburg hebben we geen directe bewijzen, maar zal ongetwijfeld ook zijn deel 

hebben bijgedragen. Voor de derde keer konden de Nederlanders de overwinning opeisen. Op 

19 februari 1674 tekende men voor een tweede keer de vrede in Westminster.  

Als we kijken naar de onderhoudskosten in deze jaren dan merken we dat ze hoger liggen 

dan de voorgaande. Dat was zeker in het geval van de Domburg. Voor de Zierikzee werd in 

1674 nog meer besteed aan reparatiekosten dan in de oorlogsjaren. Toen kreeg Cornelis 

Evertsen de instructie om onder het bevel van De Ruyter naar Martinique te varen, dat Frans 

bezit was. Op 20 juni arriveerde de Nederlandse vloot bij het eiland. De Franse troepen waren 

echter al op voorhand gewaarschuwd. Een partij van ongeveer duizend man probeerde het 

versterkte eiland in handen te krijgen. Het bleef slechts bij een poging. De grote kosten waren 

wellicht te danken aan de weersomstandigheden die de Zierikzee heeft moeten doorstaan bij 

de oversteek van de Atlantische Oceaan.
245

 

Na de Derde Engelse Oorlog kwam het in de zeventiende eeuw niet meer tot een strijd 

tussen Engeland en de Republiek. Frankrijk ontpopte zich tot de grote rivaal. Lodewijk XIV 

ambieerde een Europa onder Franse hegemonie. Willem III, die het stadhouderschap opnieuw 

invulde sinds het rampjaar, profileerde zich als de grote bezieler van een anti-Franse coalitie. 

De strijd kreeg ook een ander karakter. Ten eerste verschoof het strijdtoneel van de Noordzee 

naar het Kanaal, de Iberische kusten en de Middellandse Zee en ten tweede vergrootte het 

belang van de oorlog te land. Franse kaapvaarders zorgden voor een constante dreiging voor 

de koopvaarders van de Republiek. Dit had als gevolg dat de Nederlandse oorlogsvloot, die in 

de voorbije jaren bijeengehouden werd in de Noordzee, zich verspreidde in Europese en 

Noord-Amerikaanse wateren. Deze versnippering leverde meer nederlagen op dan men lief 
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had. De vrede van Nijmegen in 1678 kwam dan ook als geroepen. De admiraliteiten hadden te 

kampen met gebrekkige financiële middelen en de periode van relatieve vrede die tien jaar 

lang zou duren was welgekomen. De reputatie van de Nederlandse vloot zorgde ervoor dat 

maar weinig eskaders moesten worden uitgezonden.
246

 

De vrede kon niet blijven duren en in 1688 veranderden de machtsverhoudingen in Europa 

drastisch met als gevolg de Negenjarige Oorlog (1689 – 1697). In 1685 besteeg de katholieke 

Jacobus II de Engelse troon. Katholieken vormden een minderheid in Engeland en Jacobus II 

nam meteen enkele maatregelen om hun invloed te vergroten. Aanvankelijk zag men daarin 

geen groot probleem aangezien zijn dochter Mary protestants was. Toen de koning echter een 

zoon kreeg, sloeg de schrik om het hart. In hetzelfde jaar had Lodewijk XIV het edict van 

Nantes herroepen. In 1598 vaardigde de toenmalige koning een wet uit die de protestantse 

minderheid bescherming gaf. Op die manier werden toen de godsdienstige twisten die 

Frankrijk verdeelden beëindigd. De herroeping betekende dat de katholieken vanaf nu alle 

macht naar zich toe konden trekken. Deze gebeurtenissen betekenden dat de katholieke 

Jacobus II toenadering zou zoeken bij Lodewijk XIV die een potentieel gevaar zouden 

vormen voor de protestantse Republiek. Om dat te verhinderen ondernam Willem III een 

expeditie naar Engeland om zijn schoonvader de Engelse kroon te ontnemen.
247

 

In de herfst van 1688 voer de Nederlandse vloot uit onder leiding van een Engelse 

admiraal richting de Engelse kust. Ze bestond uit 64 oorlogsschepen en meer dan driehonderd 

transportschepen die ruim elfduizend soldaten meevoerden.
248

 Het resultaat was uitermate 

gunstig, tegenstand werd nauwelijks geboden. Willem III kon zich vanaf nu koning van 

Engeland noemen. Deze gebeurtenissen kondigden wel het begin aan van vijfentwintig jaar 

bijna onafgebroken oorlog met Frankrijk. 

Kijken we naar de onderhoudskosten voor de Domburg in deze jaren dan zien we dat ze 

opvallend laag waren. Op twee jaar tijd, in 1675 en 1676, werd er amper een zestigtal pond 

Vlaams uitgegeven voor reparatie. Enkel in 1678 en 1681 lazen we dat er nog timmerwerk 

werd verricht. Vaak betaalde de equipagemeester enkel nog voor de bewaking. ‟s Nachts 

stelde men een bewaker aan die diefstal, brand en ander ongemak moest voorkomen.
249

 In de 

jaren 1684 – 1686 kwamen geen kosten voor. In de 1687 werd de Domburg verkocht ter 

waarde van vijfhonderd pond Vlaams. Doordat het schip nauwelijks werd ingezet besloot de 
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admiraliteit om de Domburg af te danken. Het oorlogsschip kende zijn gloriemomenten 

tijdens de Tweede en Derde Engelse Oorlog, maar heeft daarbuiten aan weinig expedities 

deelgenomen. In de tweeëntwintig jaar dat het schip in de equipagerekeningen voorkwam, 

werd er amper 1.116 pond Vlaams besteed aan het onderhoud en herstellingswerken.  

Daartegenover stond de Zierikzee, een oorlogsbodem met een veel grotere activiteitsgraad. 

Als vlaggeschip van de Zeeuwse vice-admiraal Cornelis Evertsen de Jonge heeft het schip aan 

alle zeeslagen geparticipeerd tijdens de Tweede en Derde Engelse Oorlog. Nadat het schip 

terugkwam van de reis naar Martinique kwam het duidelijk minder in actie volgens de 

onderhoudskosten. In 1682 leverde Jan Evert timmerhout uit Holland voor een bedrag van 

bijna tweeduizend pond Vlaams. In de twee daaropvolgende jaren werden eveneens grote 

bedragen gespendeerd. De Zierikzee kreeg in die periode een grondige opknapbeurt. We lazen 

in de equipagerekening van 1683 dat de reden voor de grote kosten de ouderdom van het 

schip was. De masten en het wand werden vervangen. In 1688 zien we weer een uitschieter in 

de kosten. Niet toevallig het jaar waarin de Republiek een invasie van Engeland op touw 

zette. In 1693 heeft de admiraliteit van Zeeland de Zierikzee publiekelijk verkocht. De smid 

Zeger van Wassenhove heeft de bovenbouw aangekocht voor 211 pond Vlaams. Hij moest 

zelf het sloopwerk verrichten tot aan de overloop. Het onderschip zou later worden ingezet als 

lichter. Over een periode van achtentwintig jaar werd in totaal meer dan 18.000 pond Vlaams 

uitgegeven aan onderhoud en herstellingswerken. Een bedrag dat bijna de bouwkosten 

evenaarde. 

Van de drie grote oorlogsbodems die we hebben gevolgd, is het duidelijk dat de Zierikzee 

het meest en het langst actief was geweest. De Tholen had de vuurproef in wat wellicht zijn 

eerste grote zeeslag was, niet doorstaan en heeft zijn eerste jaar niet gehaald. De Domburg 

benaderde de levensduur van de Zierikzee, maar werd niet evenveel ingezet. De vraag rijst 

waarom twee oorlogsschepen van eenzelfde klasse toch zo‟n verschillende levensloop 

kenden. Het antwoord op deze vraag ligt waarschijnlijk in de aard van het 

scheepsbouwbedrijf. Zoals we al een aantal keer hebben aangehaald bouwde de 

scheepsbouwmeester een schip aan de hand van zijn ervaring. Er werd geen gebruik gemaakt 

van gestandaardiseerde bouwplannen en modellen en doordat alles met de hand werd gedaan, 

traden er verschillen op, zelfs tussen schepen van een gelijke klasse. Bovendien gebruikte 

men materiaal dat ook nooit gelijke kwaliteiten bezat. Het hout dat voor een schip werd 

gebruikt kon van mindere kwaliteit zijn. Deze elementen zorgden ervoor dat het eindresultaat 

telkens verschillend was. Wellicht was de Zierikzee een beter gebouwd schip dan de Domburg 

en was het misschien makkelijker te hanteren op zee of kon het meer weerstand bieden aan 
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kanonskogels doordat het hout van superieure kwaliteit was. Over de Walcheren bijvoorbeeld, 

werd gezegd dat het een log en moeilijk bezeilbaar schip was.
250

 

De levensduur van schepen kende grote variaties. De leeftijd van houten zeilschepen kon 

van vijf à tien jaar tot wel zestig of zeventig jaar gaan. Er bestond geen algemene regel. 

Witsen beweerde wel dat de gemiddelde levensduur tussen de tien en twaalf jaar lag, al gaf hij 

toe dat schepen tot zeventig jaar oud konden worden.
251

  

De reden waarom zo‟n grote verschillen zich konden voordoen was onder andere te 

danken aan het scheepsontwerp. Zeilschepen konden zolang meegaan vanwege hun 

basisvorm. De ontwikkeling van oorlogsschepen verliep in de zeventiende eeuw enkel in de 

grootte. De oorlogsschepen werden steeds omvangrijker, maar het basisontwerp bleef 

hetzelfde. Dit hield in dat oude schepen op technologisch vlak niet verouderd waren. Hun 

belang daalde, maar ze konden nog steeds nuttige zaken verrichten. De reden waarom oude 

schepen werden afgedankt was omwille van een romp die zijn stevigheid verloor. In het geval 

van oorlogsschepen kon het gewicht van het geschut de integriteit van de romp verzwakken. 

Eenmaal de houten balken, zoals de spanten, die het skelet van een schip vormen, hun vorm 

begonnen te verliezen dan was meestal de kost om dat te herstellen veel te hoog. Dan was 

herstel bijna hetzelfde als het bouwen van een nieuw schip. De snelheid waarin dit proces 

plaatsvond hing af van de kwaliteit van het hout.
252

 

De kwaliteit hing op zijn beurt af van de manier waarop het hout werd behandeld. We 

hebben gezien dat hout moest worden gedroogd. Indien nat hout werd verwerkt in een schip, 

leidde dat tot droog rot dat binnen de kortste keren een schip geheel kon aantasten. Dat 

procédé nam een aantal jaren in beslag. Daar knelt juist de schoen, in de meeste gevallen 

bezat men niet de tijd om hout op de juiste manier te behandelen. Naast het feit dat de 

kostprijs zo de hoogte inging, gooiden oorlogen vaak roet in het eten. Nieuwe oorlogsschepen 

moesten dan snel beschikbaar zijn.  

Een tweede element dat bepaalde hoelang een schip meeging, was het ontwerp van het 

schip en de bekwaamheid van de scheepsbouwer. Als de scheepsromp bestond uit sterke en 

zware houten balken die met vele ijzeren spijkers en houten pennen was vastgemaakt, dan 

kwam dat de levensduur ten goede, maar resulteerde wel in een lagere snelheid. De 
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scheepsbouwer kon ook verkiezen om de scheepsromp lichter dan normaal te maken om een 

hogere snelheid te bekomen, maar dan wel ten koste van de duurzaamheid.
253

 

Als laatste punt bepaalde de activiteitsgraad van een schip zijn levensduur. Een 

oorlogsschip dat in vele gevechten werd ingezet, had natuurlijk minder kans om decennia lang 

mee te gaan. Dat de Zierikzee achtentwintig dienstjaren heeft opzitten in de tijd van bijna non-

stop oorlog, was dan ook indrukwekkend. De Tholen had minder geluk. De Domburg bereikte 

een ouderdom van tweeëntwintig jaar, maar had weinig zeeslagen meegemaakt en zal wellicht 

de laatste zes jaar in de dokken gelegen hebben.  

 

 

4.9. Leveranciers 

 

 

In de rekeningen van de equipagemeester en de ontvanger-generaal werd telkens per kost 

de naam vermeld van diegene die arbeid verricht had of goederen geleverd had. We kunnen 

met deze gegevens nagaan of het telkens dezelfde leveranciers waren die de materialen en de 

voorraden leverden of we eerder te maken hadden met een grote verscheidenheid aan 

leveranciers. Bij iedere leverancier stond ook genoteerd van welke werf (of stad?) hij 

afkomstig was. In de bijlagen hebben we alleen de werf bijgeschreven indien de persoon niet 

zijn thuisbasis kende in de equipagerekening waarin hij opdook. Voorts maken we een 

onderscheid tussen de leveranciers voor de bouwkosten en de onderhoudskosten. 

De bouwkosten hebben we uit de rekeningen van de ontvanger-generaal gehaald en voor 

de Zierikzee ook uit de equipagerekening uit 1666 van Zierikzee. Het ijzerwerk voor de 

Domburg werd voor het grootste deel geleverd door Jan de Beune. Hij was duidelijk de 

hoofdleverancier, maar bezat niet het alleenrecht. Cornelis Leijusen Blonckebijl leverde ook, 

weliswaar een klein deel, van het ijzerwerk. Het blokwerk werd vrijwel uitsluitend door één 

zelfde persoon verzorgd, Jan Jansen Wijsmans. Alleen de scheepspompen werden uitbesteed 

aan een andere blokmaker. Twee lijnslagers, Joos Duyvelaer en Abraham Thijssen, leverden 

het touwwerk. Het koper, beeldhouwwerk, schilderwerk en de zeilen werden allemaal 

verzorgd door één leverancier uit elke ambacht.  

Voor de Tholen werd meestal beslist om de werken aan één ambachtsman uit te besteden. 

Het leveren van ijzerwerk kwam weer in handen van twee smeden, waarbij Matthijs Stoffers 
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het grootste deel voor zijn rekening nam. Aernout Jacobsen en Pieter Thijssen waren belast 

met het maken van de zeilen. Het timmerwerk, de aannemer niet meegerekend, werd 

uitgevoerd door twee lieden: Jan Lambrechtsen en Reynier Phenise.  

Bij de bouw van de Zierikzee zagen we ook dat verschillende werken door één en dezelfde 

ambachtsman werden uitgevoerd. Opnieuw besteedde men het ijzerwerk uit aan meerdere 

smeden. Jan Constantsen nam het leeuwendeel voor zijn rekening. Op de tweede plaats kwam 

Cornelis Overritsen met na hem Seger Janssen Ketel. Het beeldhouwwerk werd uitgevoerd 

door twee ambachtslieden.  

Als tweede punt nemen we de leveranciers onder de loep die zorgden voor het onderhoud 

en herstel van de schepen. Toen de Domburg in Vlissingen zijn thuishaven had, zien we dat 

de verschillende kosten per ambacht door één persoon werden aangerekend, behalve in het 

geval van timmerwerk en arbeid. Er waren ook drie verschillende kompasmakers. De schip-en 

schuitvrachten werden ook telkens door meerdere personen verzorgd. We mogen niet uit het 

oog verliezen dat wanneer een kost omschreven werd als arbeid dat kon slaan op blokwerk, 

timmerwerk en zomeer. Aangezien we niet over de acquitten konden beschikken, geraakten 

we niet aan specifiekere informatie. Maar wellicht werd met arbeid geen gespecialiseerde 

werken bedoeld. Indien dat wel het geval was dan zou het net zoals bij de vele andere 

uitgaven vermeld staan onder blokwerk, touwwerk… Op de admiraliteitswerf in Middelburg 

werden de onderhoudswerken door verschillende ambachtslieden verricht. Vanaf 1674 

kwamen we bijna uitsluitend uitgaven tegen voor twee personen: Andries Speldernieuw voor 

het timmerwerk en Jacob Pieterse Kenne als waker en ook voor arbeid. Doordat de Domburg 

weinig werd ingezet, was er ook geen behoefte aan vele herstellingswerken.  

De kosten die de Veerse equipagerekening vermeldde, waren zowel bouwkosten als 

onderhoudskosten. De touwen voor de Tholen werden geleverd door Abraham Thijssen, die 

de grootste uitgaven achter zijn naam kreeg, en Cornelis Dankers.  Het timmerwerk was in 

handen van de aannemer Adriaen Kraekelaer die na zijn dood opgevolgd werd door zijn zoon 

Hendrik. Mathijs Stoffers nam opnieuw het ijzerwerk voor zijn rekening, op afstand gevolgd 

door de smid Jamuis Mol. We komen weer verschillende arbeidskosten tegen die door 

meerdere personen werden uitgevoerd. Hetzelfde gold voor de schuitvrachten. Voorts zien we 

dat het koper, beeldhouwwerk, het kompaswerk, roet en de drank telkens door één man werd 

geleverd.  

Om de Zierikzee te onderhouden deed de equipagemeester beroep op verschillende 

ambachtslieden. Guljaem Cudde stond omschreven als de scheepstimmerman. Hij kwam voor 

in de rekeningen vanaf 1666 tot en met 1684. Daarna werd zijn rol overgenomen door 
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Adriaen Janssen Vriendt. Deze ambachtslieden verrichtten niet al het timmerwerk, maar 

voerden wel de werken uit waaraan de grootste kosten verbonden waren. Joos Cornelissen 

specialiseerde zich in de bouw van sloepen. De zeilmaker Jan Jacobsen Praet had tot 1679 de 

zeilen van de Zierikzee hersteld, daarna werd deze taak overgedragen aan Pieter vande Putte. 

Er kwamen nog andere zeilmakers voor, maar zij het in mindere mate. Het koper werd 

eveneens geleverd door twee ambachtslieden: Antheunis Willemsen tot 1673, waarna 

Maeijken Pieters de fakkel overnam.  Tot 1680 leverden verschillende smeden het ijzerwerk. 

In de volgende jaren verleenden Zeger van Wassenhove en Pieter Burgerhout deze dienst. 

Adriaen de Vos verzorgde het blokwerk tot 1677. Hij werd opgevolgd door Pieter de Vos, 

misschien een familielid, die tot 1686 de taak op zich nam. Pieter Janssen de Hase kwam na 

hem. Voor het schilderwerk, de drank, het maken van de manden en de tonnen en vaten zien 

we hetzelfde stramien. De ene ambachtsman volgde de ander op. Deze werken werden niet 

door verschillende ambachtslieden uitgevoerd. Aernout Janssen was, gedurende de jaren 

waarin de equipagerekeningen van Vlissingen zijn geraadpleegd, verantwoordelijk voor het 

beeldhouwwerk van de Zierikzee. Onderhoudswerken waarvoor een loodgieter nodig was, 

voerde Adriaen Cole uit tot 1683, daarna lag deze taak in handen van verschillende 

loodgieters. De kosten die enkel als arbeid werden omschreven, kenden een grotere 

verscheidenheid in uitvoerders, al kwamen regelmatig dezelfde namen terug zoals Gerrit 

Phillipsen en Willem Cornelissen. De schip-en schuitvrachten werden zoals overal door 

tientallen verschillende personen uitgevoerd. 

Door een overzicht te geven van de leveranciers per schip kunnen we een aantal 

conclusies trekken. Wat de bouw van de schepen betreft, zien we dat men in de meeste 

gevallen verkoos om de werken uit te besteden aan één ambachtsman. Indien er sprake was 

van meerdere leveranciers dan werden de kosten niet gelijkmatig verdeeld, maar kreeg één 

man de grootste bestelling. Deze werkwijze kwam de kwaliteit van het schip ten goede, omdat 

op die manier een zekere mate van uniformiteit kon behaald worden. Als men 

gespecialiseerde werken door verschillende leveranciers liet uitvoeren met elk een andere 

aanpak, dan konden verschillen optreden die de prestaties van het schip niet bevorderden.  

Uit de equipagerekeningen leiden we af dat voor het onderhoud en herstel van de schepen 

vaak dezelfde leveranciers terugkwamen. Daarbij hebben we ons hoofdzakelijk gebaseerd op 

de gegevens van de Zierikzee. Zij zijn immers het meest representatief. Omdat de Tholen zo 

snel verongelukte hebben we zijn reparatiekosten over de jaren niet kunnen volgen. De 

Domburg had dan weer wel een respectabele ouderdom bereikt, maar had niet veel kosten 

achtergelaten in de rekeningen. Of dat dezelfde leveranciers vaak terugkwamen hing af van 
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wat voor type werk het was. Het transport op en naar de werf werd uitgevoerd door een grote 

en verscheiden groep werklieden. Er was geen sprake van een vaste groep sjouwers en 

schippers in dienst die voor een vast en langdurig dienstverband werden aangenomen.  

Als het ging om gespecialiseerde werken dan deed de equipagemeester vaak beroep op 

dezelfde ambachtsmeester. Het timmerwerk waaraan de meeste kosten waren verbonden, 

kwam meestal in handen van de scheepstimmerman. Kleinere reparaties konden worden 

uitgevoerd door andere timmerlieden. Doordat timmerwerk de meest voorkomende kost was, 

kon één timmerman moeilijk een monopolie verwerven. Voor ambachten zoals koperslager, 

mandenmaker, brouwer, kuiper... kon dit wel zo zijn. We zien dat zo‟n ambachtsman vaak 

alle onderhoudswerken met betrekking tot zijn expertise op zich nam. Hij had geen 

concurrentie te dulden. Pas nadat hij zich terugtrok van de werkzaamheden op de werf, kon 

een opvolger zijn plaats invullen.  

Doordat in de equipagerekeningen bij elke leverancier, of toch bij de grote meerderheid, 

vermeld stond van welke stad de man afkomstig was of op welk werf hij werkzaam was, 

kunnen we achterhalen of er een uitwisseling was tussen de werklieden van verschillende 

werven. Het valt meteen op dat het overgrote deel ter plekke bleef. Slechts enkelen doken op 

in de equipagerekeningen van andere werven. De kleine werven in Zierikzee en Middelburg 

zonden geen ambachtslieden uit. Diegene die op andere werven opdrachten uitvoerden 

kwamen bijna uitsluitend uit Vlissingen, terwijl op de scheepswerf van Vlissingen geen 

werklieden van andere werven tewerkgesteld werden. Dat was niet verrassend aangezien in 

Vlissingen de grootste admiraliteitswerf gelegen was. Daar had men alle mogelijke 

ambachten ter beschikking. 
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5. Besluit 

 

 

Nu we op het einde zijn gekomen van deze verhandeling, blikken we terug op de vragen 

die we in de inleiding naar voren hebben gebracht. We hebben aan de hand van de 

equipagerekeningen zonder problemen de levensloop van de drie kapitale oorlogsschepen die 

in 1665 gebouwd werden, Domburg, Tholen en Zierikzee, kunnen volgen. De laatste bereikte 

een ouderdom van achtentwintig jaar en had daarmee de langste staat van dienst in de 

Zeeuwse admiraliteitsvloot. De Domburg kwam met zijn tweeëntwintig jaar in de buurt, maar 

werd nauwelijks ingezet. Door de totale onderhouds- en reparatiekosten te bestuderen 

doorheen de jaren komen we tot deze conclusie. De Tholen kende daarentegen de pech om in 

zijn eerste jaar al te verongelukken tijdens de Tweedaagse Zeeslag.  

Een oorlogsschip werd soms omschreven als een drijvend fort, maar in tegenstelling tot 

een fort had men geen zekerheid hoe lang een schip zou meegaan. Dit hield in dat grote 

bedragen werden gespendeerd aan de bouw van nieuwe bodems zonder garantie op 

inzetbaarheid voor een lange termijn. We hebben gezien dat de kostprijs voor de bouw van 

een oorlogsschip van ongeveer 42 meter met een breedte van ongeveer elf meter en een diepte 

van bijna vier meter in Zeeland rond de 52.000 à 54.400 euro lag. In het geval van de 

Zierikzee was dat een goede investering geweest, maar de twee andere schepen hadden hun 

potentieel niet kunnen verzilveren. Aangezien de scheepsbouwmeester een schip bouwde op 

basis van zijn ervaring, zonder zich te baseren op gedetailleerde plannen en tekeningen, was 

het onvermijdelijk dat er verschillen optraden in de bouw en kostprijs van zeventiende-

eeuwse schepen.  

Om de kosten voor de militaire uitrusting te achterhalen, hebben we de 

ammunitierekeningen als bron gebruikt. Echter, in deze rekeningen werden enkel de goederen 

opgenomen en geen gelden. Deze bron liet wel toe om het aantal en kaliber van de kanonnen 

op de schepen te bestuderen. Uit de gegevens blijkt dat het geschut op oorlogsschepen van 

eenzelfde klasse kon variëren op vlak van aantal en kaliber én in de tijd. De bestudeerde 

schepen konden zo‟n zestig stukken herbergen, gaande van 6-ponders tot 24-ponders. Het viel 

op dat vele, zoniet alle, metalen kanonnen afkomstig waren van andere schepen. Het was 

gebruikelijk dat kanonnen lang meegingen en steeds opnieuw werden ingezet op andere 

schepen. Een minderheid van de ijzeren kanonnen of gotelingen waren nieuw gegoten. Dit zal 

ongetwijfeld de kostprijs hebben gedrukt.  
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De uitgaven voor de victualiën waren te vinden in de rekeningen van de ontvanger-

generaal en niet zoals we aanvankelijk aannamen in de equipagerekeningen. De bevelhebbers 

stonden in voor de levensmiddelen en drank aan boord van hun schip. In de rekeningen 

stonden de kosten gerangschikt volgens gezagvoerders. Doordat we slechts voor enkele jaren 

weten wie de vlag voerde op onze schepen, hebben we slechts enkele gegevens gevonden en 

kunnen we daarmee weinig aanvangen. Ze doen wel vermoeden dat de victualiën een grote 

kost vormden. In die mate zelfs dat de Zeeuwse admiraliteit grote moeite had om de 

voorschotten van de bevelhebbers terug te betalen. In de rekeningen dateerden alle uitgaven 

van verschillende jaren eerder. 

We kunnen geen eenduidig antwoord geven op de vraag wat er het meeste doorwoog in de 

kostprijs, aangezien we niet over alle gegevens beschikken.  De bouw van de schepen vormde 

een kapitaalintensieve nijverheid en zal voor de grootste financiële last hebben gezorgd. In het 

geval van onze schepen zullen de kosten voor het geschut binnen de perken zijn gebleven. We 

weten niet in welke mate de uitgaven voor andere militaire toebehoren voor een meerkost 

hebben gezorgd. Het bedrag dat werd gespendeerd aan het onderhoud en reparatie hing af van 

de omstandigheden en van de activiteitsgraad van de schepen. Voor de Zierikzee evenaarden 

ze bijna de bouwkosten, maar omdat deze over een lange periode gespreid waren, vormde dat 

geen financiële aderlating. Voor de andere schepen was deze kost een peulschil. Naar het 

aandeel van de „mondkosten‟ kunnen we alleen gissen. 

We kunnen enkel de bouwkosten van de drie schepen met elkaar vergelijken. De bouwtijd 

was ongeveer negen maanden. De admiraliteit van Zeeland besteedde de bouw uit aan 

particulieren die allen hetzelfde bedrag uitbetaald kregen. De totale bouwkosten liepen relatief 

gelijk. Gegeven het feit dat de schepen op drie verschillende werven werden gebouwd, 

maakte het weinig verschil uit in de bouwkosten. De verschillen in de kosten waren wellicht 

te wijten aan de aard van de scheepsbouw in de zeventiende eeuw.  

We hebben aan de hand van de rekeningen ook kunnen achterhalen of bij de bouw en  het 

onderhoud een klein aantal, maar grootschalige, leveranciers of vele kleine leveranciers 

betrokken waren. We kunnen besluiten dat tijdens de bouw het werk meestal werd uitbesteed 

aan dezelfde ambachtslieden en leveranciers. Hetzelfde gold voor de onderhouds- en 

reparatiewerken. Het transport op en naar de werf daarentegen werd uitgevoerd door vele 

verschillende arbeiders. 
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6. Bronnenlijst 

 

 

A. Ongedrukte bronnen 

 

Zeeuws Archief in Middelburg 

 

Archief Rekenkamer C 

- Rekeningen van de (tresorier-) ontvanger-generaal te water  

- Rekeningen van de equipage- en ammunitiemeesters in Middelburg, Veere, Vlissingen 

en Zierikzee.  

Familie Verheye van Citters  

Resoluties van het College ter admiraliteit in Zeeland 

 

Universiteitsbibliotheek Gent 

 

Lyste vande schepen composerende de vlote van den staet der Vereenighde Nederlanden, soo 

als de selve op den 1 juny, ende de volgende dagen, zijn in zee gheloopen, anno 1666. 

 

 

B. Gedrukte bronnen 

 

Zeeuwse bibliotheek 

 

Instructie voor de respective equipagemeesters ende ammunitiemeesters, gehoorende onder de 

directie van den Raedt ter Admiraliteyt in Zeelant, naer dewelck sy hun sullen hebben te 

reguleren by provisie ende tot naer der ordonnantie. Te Middelburg by Pieter van Goetthem, 

op de mart. 
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8. Bijlagen 

 

Bijlage 1: Lyste van de schepen composerende de vlote van den Staet der 

Vereenigde Nederlanden, soo als de selve op den 1 juni ende volgende dagen 

zijn in zee gelopen anno 1666 
 

 

Wegen‟t collegie ter Admiraliteit van Zeelandt 

 

 

     Stukken Matrozen Soldaten 

 

 

Luit. Adm. Corn. Evertsz  70  280  100 

Vice Adm. Banckert   60  230  80 

Cor. Evertz De Jonge   60  220  80  

Jacob Pense    58  178  60 

Simon Block    58  188  60 

Andries de Hase   50  168  50 

Adriaen van Creyningen  50  153  57 

Jan Tant    50  156  60 

Jan Matthijz    50  150  50 

Willem Marijsz   36  118  40 

Duick Jopfz    36  122  45 

Adriaen Bruynen   36  100  55 

Jan Crijnz    30  105  30 

Jan Blanckert    26  90  25 

Willem Henricks   14  40  15 

met advijs jachten 

 

Totaal     676  2268  807 

 

 

 

Admiraliteit    Schepen Stukken Matrozen Soldaten 

 

Rotterdam    18  838  3500  505 

Amsterdam    36  1890  8140  123 

Noorder-Kwartier   11  674  2493  506 

Vrieslandt    11  638  2748  260 

Zeelandt    15  676  2268  807 

 

Totaal     91  4716  19142  3313 
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Bijlage 2: De Vloot die naar Chatham uitvoer
254

 

 

 

oorspronkelijk gepubliceerd als bijlage bij het artikel van F. Muller van Brakel in het 

Marineblad, jg. 1952; zie hiervoor blz. 82-106 

 

De Zeven Provinciën, 80 st., 460 man; L.A. De Ruyter 

De Ridderschap van Holland, 66 st., 335 man; V.A. J. de Liefde 

Delft, 62 st., 265 man; S.b.N. J. Nes 

Gelderlandt, 66 st., 250 man; E. van Gelder 

Komeetster, 68 st., 320 man; J. van Meeuwen 

Uitrecht, 62 st., 290 man, H. Gotskens 

Geloof, 60 st., 315 man; N. Marrevelt 

Oosterwijk, 62 st., 290 man; J. Roetering 

Stadt en Landen, 62 st., 290 man; Jac. Az. Swart 

Justina van Nassau, 60 st., 310 man; J. Hek 

7schepen van 40 tot 50 st.; 3 fregatten; 5 branders 

 

Eendracht, 80 st., 370 man; L.A. Van Nes 

Groeningen, 70 st., 360 man; V.A. E. D. Star 

Hollandia, 80 st., 440 man; S.b.N. W. van der Zaan 

Spiegel, 70 st., 375 man; D. Schey 

Tijdtverdrijf, 60 st., 290 man; J. van Amstel 

De Provincie van Uitrecht, 60 st., 290 man; J. Kz. Swart 

Amsterdam, 62 st., 290 man; J. Verschuur 

Willem, Prins van Oranje, 62 st., 340 man; G. Boos 

7 schepen van 46 tot 56 st.; 2 fregatten; 3 jachten; 4 branders 

 

De Dolphijn, 84 st., 550 man; L.A. Van Ghent 

Westvrieslandt, 78 st., 395 man; L.A. Meppel 

De Olyfant, 80 st., 525 man; V.A. Is. Sweers 

De Pacificatie, 78 st., 385 man; V.A. Schram 

De Gouden Leeuw, 80 st., 485 man; S.b.N. Verburgh 

Het Wapen van Uitrecht, 72 st., 340 man; S.b.N.D. Vlug 

Woerden, 68 st., 320 man; H. Adriaansz 

Kalantsoogh, 68 st., 320 man; J. de Haan 

Deventer, 62 st., 290 man; L.-Kol. Palm 

Het Noorderkwartier, 60 st., 295 man; P.K. Wijnbergen 

6 schepen van 40 tot 50 st.; 1 fregat; 3 jachten; 5 branders 

 

Het Friese eskader bestond uit 2 zeventigers, 2 zestigers, 4 vijftigers, 2 fregatten, 1 jacht en 1 

brander. 

Het Zeeuwse eskader bestond uit 5 schepen van 50 tot 70 st. en 1 brander. 

 

 

                                                 
254

 Waning (C.J.W.), op. cit., p. 111 
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Bijlage 3: Instructie voor de respective equipagemeesters ende ammunitie 

meesters, gehoorende onder de directie vanden Raade ter Admiraliteyt in 

Zeeland naer welke sij hen sullen hebben te reguleren bij provisie, ende tot 

naerder ordonantie. 
 

 

I. 

 

Inden eersten alsoo den selven belast is met toeleg en uytleveringe vande ammunitien, soo is 

den selven toegevougt een assistent, ofte contrerolleur, soo tot bezorging vande equipagie als 

uyt deelinge vande ammunitien. 

 

II. 

 

De voorschreve equipagiemeester en sal niet vermogen te aanvaerden eenigen anderen dienst, 

het sij van Burgemeester, Schepen en Raad, ofte quartiermeester der voorschreve Stede, ofte 

andersints dat sijnofficie van Equipagiemeester en Ammunitiemeester sal komen te cesseren. 

 

III. 

 

De voornoemde Equipagiemeester en Ammunitiemeesters sal hebben te besorgen alle 

behoorlijkheden tot de schepen van Oorloge nu in dienst vanden Lande binnen sijnder opsigt 

sijnde ofte namaals komende, mitsgaders oock alle andere noodtsaken van Oorloge alle van 

victualieren bier, broodt, kaes en andersints tot eenige exploiten ofte entreprijsen, alsmede tot 

vervoeringe van eenige soldaten vande eene plaats na de andere nodig, insonderheijt als het 

bij het collegie ter Admiraliteyt ofte andersints van ‟s Lands wege sal belast werden die te 

koopen en bestellen, sonder dat hij sal vermogen eenige vivres ofte andere noddsakelijkheden 

aande Capiteijnen te verkoopen ofte ijets wes in te koopen, sonder voorgaande kennise in 

schriftelijk consent vande Raede ter Admiraliteijdt. 

 

IV. 

 

Sal ook hebben opsigt, bewint ende Administratie hebben van alle Ammunitie van Oorloge 

als geschut, scherp, buscruijt, lonten, roers, spietsen, en alderhande scheepswapenen en 

Oorloggereetschappen binnen den voorschreven Stede, de gemeene saeke toebehoorende. 

 

V. 

 

Gelijk hij ook daar toe sal gelast zijn, soo wanneer eenige vivres, ofte ammunitie van oorloge 

uyt holland of andere Provintien, ofte van wegen den Lande van Zeeland binnen sijn opsigt 

gesonden mogten werden, om, of binnen desleve Provintien, ofte tot eenige Exploiten op 

eenige nabuijrige Landen ofte Steden gebruijkt te werden, gehouden sijn te geven daar van 

behoorlijke recepisse, ende desleve tsij in magesijnen te houden ofte andersints, terstond na 

ordonnantie die hem dieshalven gegeven sal werden te gebruijken, ende te beschicken, 

daarvan hij mede gehouden sal sijn te rekenen en verandtwoorden als of die bij hem self 

ingebrogt waaren.  
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VI. 

 

Sal ook den voorschreven Equipagemeester ende Ammunite gehouden sijn tot eenige 

exploicten of vervoeringe van eenige soldaten, ofte andersints ten dienste vanden Lande aan 

te slaan, ofte te huyren alsulche schepen ofte schuijten, als van noode wesen sal, volgens de 

last die hem bij die vande voorschreven Admiraliteijt sal gegeven werden, ende pertinentelijk 

op te tekenen den prijs, ende den dag wanneer sulcx is geschiet, ende deselve afgevaarend 

sullen sijn, om daar bij te weten, of sij in het overbrengen van haare reijse niet te veel ensijn 

eijschende, ende sal deselve schepen en schuyten, alomme inde Eijlande van Walcheren 

mogen souken, aanslaan ende hueren, daar hij selve, best koops gelegen en bequaamst sal 

vinden, sonder yiemant eenig overloon te beloven ofte exederen den taux bij de Heeren 

Staaten gemaakt, ofte nog maken. 

 

VII. 

 

Ende omme voorts officieren met fondament te mogen bedienen, soos al den voornoemde 

equipagiemeester pertinenten inventaris maaken van alle de schepen groot ende kleijn jagten, 

galeijen en schuijten binnen sijn opsigt en gemeene saake toekomende, soo wel van dei gene 

aan land leggende als die jegenwoord op de binnen wateren ende in zee, in actuelen dienste 

vanden Lande sijn, met goede specificatie vanden ouderdom der selver schepen, het geschut 

op deselve wesende schuijten en boots daar toe behoorende als het gene meer buijten 

ordinaire behouslijkheden de gemeene saak op deselve mag toekomen. 

 

VIII. 

 

Gelijk hij ook doen sal van alle buscruijt, scherp, geschut en alderhande wapenen van oorloge 

ende scheepsgereetschappen de gemeene saeke toekomende, ende nog in den Magesijne ofte 

Ammunitiehuijs wesende, ende deselve te scheijden, ende appart opgesloten te werden, ofte te 

opgesloten te werden, ofte te houden van ‟t geene eenige Steden in het particulier souden 

mogen toebehoeren, ende voorts die wel te bewaeren, om daer van te komen verantwoorden, 

ofte elders ‟t geen vereist soude werden op hun particulier sal verhaelt werden. 

 

IX. 

 

Welke beijde Inventarissen soo wel van schepen als allerhande scheepsgereetschappen hij 

gehouden sal sijn over te brengen, en leveren in handen van het Collegie ter Admiraliteyt in 

Zeeland, ende dat alle jaere voorden eersten january. 

 

X. 

 

Voorts soo wanneer eenige vande schepen afgedankt ofte opgeleyd sullen werden, sal den 

voornoemde Equipagiemeester en Ammunitiemeester de Capiteijnen af eijschen alle het 

geschut, kruijt en scherpen, en ander ammunitie van zeijle, anckers, kabels, touwen, gewant, 

als andersints daer op gelevert, en volgens den inventaris daer van sijnde, die gehouden 

werden den Equipagemeester ‟t selve met hun scheepsvolk wel ende bequamelijck na 

denselve Inventaris op te leveren ter plaetse daer den voornoemde Equipagemeester sal 

begeeren ‟t selve opgeleyd werden, welke capiteijnen als dan seker bescheed van alle het gene 

hij te saemen met de schepen naer uytwijsen vanden Inventaris sal hebben om het selve 

bescheed bij den Capiteijn te toonen aan het Collegie ter Admiraliteyt die het selve gexisiteert 
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hebbende, den voorschreven capiteijn als dan haar afrekening vanden voorgaanden dienst 

sullen maken, en eer. 

 

XI. 

 

Ende indien de voorzijde of gedankte of opgeleijde schepen nog goed en bequaem sijn om ten 

oorlog te gebruyken, sal den selven Equipgiemeester bezorgen en goede agt nemen, dat selve 

met alle geschut Oorloghs, gewandt, zeijlen, anckers, kabels, ende andere scheeps, ende 

gereetschappen daer toe dienende in goede reparatie, en elke schipsbehoeften apart bij 

malkander gehouden en bewaerd werden, omme in subiten op komende nood en haastige 

Equipagie deselve sonder eenige verandering terstond te konnen bebruijken en in het water 

brengen. 

 

XII. 

 

Gelijck hij ook mede neerstige sorge sal dragen, dat alle de andere ammunitien van oorloge, 

de gemeende saeke toebehoerende, in goede reparatie onderhouden en bewaerd werden, dat 

deselve altijdt in goede ordre bij den anderen blijven, om soo wanneer eenigevan doen sal 

hebben, niet van dies ongerapareert, ofte ongereed en sijn. 

 

XIII. 

 

Ende ingevalle de opgeleijde schepen onbequaem sijn meer ten oorloge te gebruijken, sal die 

bij advijs van het voorzijde Collegie ter Admiralitijt doen benificeren, ende ten bijwesen van 

ijemant van het voorzijde Collegie verkoopen, met alle de gereedschappen tot de Equipagie 

niet meer nut sijnde, sulcx hij ten meesten profijte sal vinden te behoeren, ende penningen, 

daarvan overleveren aanden Ontvanger Generaal van Zeeland, die daarvan sal verantwoorden 

ter eerster Rekeninge, na dat verkoopinge sal gedaan sijn. 

 

XIV. 

 

Ende alhoewel de voorschreven Equipagiemeester en Ammunitiemeester niet en sal 

vermogen eenige inkoop te doen nog van schepen, nog van eenige materialen, dienende ten 

Equipagie, dan met voorweten en consent van die van het Collegie van de Admiraliteijt, 

nochtans omde voorschreve Equipagemeester bequaamst ten minste koste van den Lande te 

doen, is goed ende raedsaemst gevonden in bequame tijden, ende ter bequamer plaetsen 

provisie te doen van allerhande materialen, dienende daer toe meest is behoevende als van 

delen, planken alderhande soort van hout, pek, tarre, masten, sprieten, anckers, kabels, 

nagelen, ende andere behoeften meer die men dagelijks vandoen heeft, ende bij gebreke vande 

voorschreven provisie elders ten dien prijse haelen ende koopen soude moeten, soos al den 

voorschreven Equipagiemeester gehouden sijn daer op goede agt te nemen, te weten wat 

resterende provisie ende voorraed van alle ‟t selve in het Archimael sij om wanneer daer aen 

gebreke soude mogen vallen, ‟t selve tijdelijk die van ‟t voorschreve Collegie vande 

Admiraliteijt aen te geven, dewelke bevindende goed ende de voorschreven provisie te doen 

sullen neveens hem eenige uyt het Collegie deputeren, om deselve materialen te gaen haelen, 

met advijs vanden meester scheepstimmerman te koopen endie elderbests koops sullen te 

koop sijn, op sulcke redelijke daege of anders om gereed geld, sulckx de gelegenheijt sal 

mogen toedragen, behoudelijk dat de voorschreven Equipagemeester gehouden sal sijn, ook 

goede ordre te stellen, ende goede opsigt te nemen, dat deselve wel mogen bewaerd, ende den 

nood des vereijschende met goede ordre uytgeven, ende elck vandien bequaemst verbesigt 
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werden, daer toe veel helpen sal, dat den meester scheepstimmerman wete wat materialen in 

voorraet ende bij henlieden ingekocht sullen sijn. 

 

XV. 

 

Ende sal den voorschreven Equipagiemeester en Ammunitiemeester in sonderheijt sorge 

dragen, dat in ‟t maesijn altijd sij, provisie van scherp en kruijt, ende van ‟t gebrek vandien, 

tijdelijk het voorschreve Collegie vande Admiralteijt advertere, om daer inne behoorlijk en in 

tijds voorsien te werden, niet alleen om profijt vanden besten koop, maer op dat ook bij faute 

van de voorschreve provisie in eenige subiten nood vanden vijant, ofte andere exploicten 

geenen onraad ofte inconvenienten ontstaan. 

 

XVI. 

 

Voorts soo wanneer eenige behouften bij de schipscapiteijnen, ofte haare officieren begheerdt 

werden, als van nieuwe masten, zeylen, anckers, kabels, gewant en diergelijke meer, of 

andersints mede haare schepen begeeren gecalsaet vertimmert of gerepareert te hebben, die 

selve capiteijnen ofte officieren sullen gehouden sijn, ‟t selve aanden Equipagemeester over te 

geven, bij biljet inhoudende specificatie van haarlieden begeerthe, bij hunlieden onderteijkent, 

die ‟t selve ‟t voorschreven collegie vande Admiraliteijt sullen aandienen, om naar neerstig 

ondervraag, hoe lange sij de oude gebesigt en op gehad hebben, ofte waer door die gebroken, 

ofte agter gebleven sijn, ende voorts behoorlijke visitatie bij den Equipagiemeester daer van te 

doen, ende naer bevind vanden nood, en wetende wat al‟t selve bij raminge kosten sal, 

consent ter voorschreven timmeringhe ende reparatie ofte uytleveringhe van andere behoeften 

bij het voorzijde Collegie gegeven te werden, ende de Capiteijnen daer van voordien sijnde, 

sullen gehouden sij datelijk ten tijde vande leveringhe van alle ‟t selve bescheet ende recipisse 

onder hun lieven handteijkers den Equipagiemeester te leveren om daer van bij hem, ende van 

de betalinge vandien gereeckent te werden als naer behooren. 

 

XVII. 

 

Ende aengaende de oude zeijlen, kabels, masten, sprieten, gewant en diergelijke, die van de 

schepen gedaan sullen worden, sal hij gehouden sijn, die in goede bewaeringe te houden,om 

met deselve eenige andere mindere schepen, galeijen ofte schuyten des noods sijnde te mogen 

voorsien of anders ten profijte vanden Lande weder te verhoopgen, gelijk als meet advijse van 

‟t voorschreve Collegie oorbaerlijk sal bevonden worden. 

 

XVIII. 

 

Item soo wanneer noodig wesensal eenige schepen, of van nieuws toe te rusten, te 

vercalefaten of te vertimmeren, daer aenden Lande grooten ondienst bevonden is geschiet te 

sijn, soo door de slepinge als de menigvuldige groote daggelden, die sonder behoorlijke ordre 

en toesigt, tot nu toe daer van betaelt sijn geweest, sal den voorschreven Equipagemeester met 

rijpe deliberatie van die van‟t voorschreve Collegie ter Admiraliteijt, telkens sulckx nodig 

wesende adviseren, in wat manieren ten meeste mitte en profijte vanden Landen daer innen 

voorsien soude mogen werden, ‟t sij dat men de noodige werken op eenig ander schip, daer 

mee sij het nieuw werk begeenere sullen te hebben gemaakt, binnen eenige steden vanden 

Eilanden van Walcheren fo ook daer buijten, indien den tijd en gelegenheijt ‟t selve soude 

mogen toelaten, daer sulckx bests hoops sal kommen geschieden, ter presentie van eenige 

van‟t voorschreve Collegie, daer toe te deputeren, uijtten hand besteden, of andersints indien 
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de werken sulckx sijn, dat die in daggelden ende materialen diese sulle behoeven sulckx 

toesien dat de werken soo inkostelijk en soo menageerlijk als eenigsints mogelijk sij, gemaakt 

mogen werden, houdenden ten selven eijnde goed notitie, van alle de daggelden int werk 

geweest hebbende, vande dagen die sij geweest hebben, ende de daggelden die elk 

respectievelijck is winnende ende sal den Equipagemeester gehouden sijn alle dage, de 

werkene te gaan visiteren om te weten of de werkluijden hare wercken behoorlijker gemaakt 

en hare daggelden verdiend sullen hebben. 

 

XIX. 

 

Ende alsoo goedgevonden is, dat de prijzen vande waren die bij de leveraers werden gelevert, 

alle jaer of halvejaer sullen werden vernieuwt, sal denselven Equipagiemeester gehoudene 

wesen scherpe opsigt te nemen, dat de goederen behoorlijk werden gelevert, ende den prijs bij 

de Heeren van de Admiraliteijt gemaakt, niet en weder geexcedeert van welcke expiratie bij 

de Heeren van de Admiraliteijt tijdelijk sal adviseren. 

 

XX. 

 

Soo veel ‟t geschut, Ammunitie van Oorloge, wapenen en andere oorlogsgereetschappen 

aengaet sal den voorschreven Equipagie en Ammunitiemeester van alles, soo wel van die heer 

in‟t sijnen aankomste bij Inventaris voor eerste gelevert als vande gene die hun naderhand 

ingekocht ofte andersints gelevert sullen werden, gehouden pertinentelij alle Jaere te rekenen 

en verantwoorden, aen wien hij die gelevert sal hebben, ende voorts van‟t genen opgelegt en 

in bewaringhe gehouden sal werden, te weten binnen dese Archinale der voorschreve Stede. 

 

XXI. 

 

Gelijk hij ook niet sal eenigerhande Ammunitie van Oorloge of ook van geschut, scherp ende 

lonten, buskruijt, roers, spietsen, ofte wapenen noch eenige victualien aan andere 

vertreckende soldaten of andersints mogen uijtleveren, dan hij voorweten en last, van die van 

de voorschreven Admiraliteijt, welken last hij sal gehouden sijn te doceren bij ordonnantie 

ofte tenminsten bij extract uijten Collegialen boeck, vande notulen daer van gehouden ‟t 

welck hem niet gewijgert sal werden, ende de uytleveringe vandien, sal hij bewijsen bij de 

recipisse vande ghene die de voorzijde Ammunitie of vicutalien ontfanger sal hebben daer 

mede hij (mits blijkende als vooren vanden voorschreven Consente) sal mogen verrekenen. 

 

XXII. 

 

Ende alsoo goed en raetsaem gevonden is, den Equipagiemeester en Ammunitiemeester te 

lasten en authoriseren om de betalinge te doen aende gene die tot behoef vande daglijcxse 

Equipagie binnen den Vere vallende, eenige vande voorschreve leveringe sullen gedaen 

hebben, ook vande voorschreve timmerluijden, endo om dese daggeleden werkende tot gerieff 

en verschooninge vande voorschreve leveraers ende werkluijden om niet te moeten gaen 

vervolgen en solliciteren heure betalinge tot Middelburg, soo als dien fine bij den Ontfanger 

Generaal alle Jaeren of kortere tijdt na den eijsch vanden nood ten hauden gedaen werden, 

alsuke sommen van penningen, als de groote vande betalinge sal requireren, midt alvooren 

overbrengende pertinente specificatie ende biljetten vande respective leveraers. 
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XXIII. 

 

Gelijk ook de voorschreve Equipagemeeste gehouden sal sijn, van alle betalinge bij hem te 

doen te ligten de behoorlijke ordonnantie, ten welken fine hij alle jaere ofte binnen kortere 

tijdt na gelegenheijt gehouden sal sijn over te brengen de rekeningen, biljetten of specificatien 

vanden meester timmerman ofte daer van last gehad hebbende, te weten, van elck schip of 

werk bijsonder, insgelijkx van alle de leveraers, voorts vande schepen hueren ende vragten, en 

op wat havenen, ende wat volk die deselve vervoert hebben, ende van vivres, daer toe 

gelevert, om gevisiteert en geexamineert te werden. 

  

XXIV. 

 

Sal ook den voorschreven Equipagemeester, neffens den vendumeester met de Contrerolleur 

belast sijn, soo hast eenige Capiteijnen tsij in dienst van de gemeene saeke wesende, ofte die 

vaerende sijn op vrij buijt eenige schepen of prijsen sullen hebben ingebragt of op gesoudens 

hun terstond bij desleve te vinden ende tot sijn assistentie nemende den provoost, of den 

officier vande plaetse, indien ‟t nood zijn terstond het oorlogsvolk daer uijt te vertrecken, 

ende twee gesworen wagters ofte meer, indien ‟t nood sij, daer op te stellen ten eijnde door 

versuijmenisse vandien, uijt deselve schepen niet vermindert, ontnomen of vervreemdt worde, 

‟t welk in sulk geval bij henlieden soude staen te verantwoorden, voorts ook af te nemen, ‟t sij 

den capiteijn fo die vander selver wege met de voorschreven prijsen sullen inkomen, ofte de 

ingebrachte schippers, de cherto Partije, cognossementen, advijs en alle andere brieven ende 

bewijsen die onder deselve soude mogen wesen, ende adviseren bij expressen bode achter 

een, vande inkomste van deselve prijsen, d‟een aanden Raede ter Admiraliteijt, ende met den 

selven bode over te senden aele de bescheeden en bewijsen, bij henlieden overgenomen ende 

agterhaelt, om soo voorts bij deselve Admiraliteijt dien aengaende geprocedeert, ende 

alsulcken ordre daer inne gestelt te werden als‟t behoord. 

 

XXV. 

 

Soo wanneer ook eenige schepen van oorloge uijter zee gekomen sullen sijn, in sonderheijt 

vande gene die in dienst sijn van de Lande, sal den Equipagiemeester gehouden sijn, de 

capiteijnen aen te seggen, dat sijs ouden vertrek hun laten vinden in persoon bij den Admirael, 

midtsgaders ook bijden Raede ter Admiraliteijt, eerst om te verclaren, ende sekerlijk te weten 

de oorsaeke van hun lieden inkomste, daer van den Raede behoorlijk contentement te geven, 

ende voorts om rapport te doen van hunlieden wedervaren in zee en of aldaer geenen onraedt 

voorgevallen is. 

 

XXVI. 

 

De gagien van de voorschreven Equipagiemeester en Ammunitiemeester sullen wesen 

honderd ponden vlaams ‟s jaers, endo soo sijn buijten den Eijlanden ten dienste van de 

gemeene saeke uijt gesonden of ontbonden sal werden, sal alsdan boven sijn ordinaire gagie, 

boven scheeps en wagenvragten als noch hebben drie gulden daeghs. 
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XXVII. 

 

De voorschreven Equipagiemeeste en Ammunitiemeester sal eedt doen sweren in handen 

vande voorschreve Admiraliteijt, dat hij alle vlijt en neerstigheijt sal aenwenden, om de 

ammunitien ene alle andere behoeflijkheden ten oorloge, en ter Equipagie dienende die hij sal 

moeten besorgen, ten minsten hoope mogelijk sijnde te bekomen sonder uijt vriendschap 

gunste of aensien van persoonen deselve meer vanden eenen dan vanden anderen te koopen, 

dat hij ook inde koop der selver gene part int gheheel of in deel met yemant en sal hebben, 

directelijk of indirectelijk, dat hij deselve wel trouwelijk sal bewaeren, end desnoots sijnde 

soo menageerlijk als ‟t eenigsints mogelijk is, weder uijt deelen sal, daer sulx noodig wesen, 

ende hem geordonneert sal werden, ende voorts dat hij in desen sijne vocatie na uijtwijsen 

deser instantie hem getrouwelijk sal quiten, ende na sijn vermogen alles doen, dat een goed 

Equipagiemeester en Ammunitiemeester schuldig is behoord te doen. 

 

XXVIII. 

 

Voorts hebben wij ghereserveert bij desen jegenwoordigen Instructie te mogen amplieren of 

modereren, soo als na gelegent ten dienste van den Lande sullen vinden te behooren. 

 

 

Aldus gedaan en ghearresteert en gerenoveert bij den Raed van Admiraliteijt tot Middelburg 

in Zeeland, den 28sten Martij 1674. 

 

 

 

Was geparapheert Cornelis Pous 

 

 

Ter Ordonnantie van den Rade 

 

 

 

J. Steengracht 
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Bijlage 4: Analyse van de equipagerekeningen 

 

 
De Middelburgse equipagerekening voor 1694 
 

Ontvangsten 

 
gelden 

avancementen (voorschotten) door de ontvanger-generaal 

Verkochte goederen en/of schepen 

goederen 

schepen en sloepen 

zeilen, kabels, ankers e.d. 

 

Uitgaven 

 
Equipage, onderhoud en reparatie van de afzonderlijke schepen 

schip en schuitvrachten 

kosten van het arsenaal 

smartegelden: onderhoud van gewonde werklieden 

wedden, vacatiën en schrijfloon 

 

 

De Veerse equipagerekening voor 1666 
 

Ontvangsten 

 
gelden 

avancementen 

verkochte schepen 

verkochte goederen 

Goederen 

magazijngoederen 

nieuwe en opgelegde zeilen, kabels, kabelstukken, staand en lopend wand, nieuwe trossen e.d. 

schepen en boten 

 

Uitgaven  
 

afzonderlijke oorlogsschepen 

opgelegde oorlogsschepen 

allerhande leveringen voor het arsenaal 

gewonde bootsgezellen 

bergloon 

verkochte schepen, sloepen en andere zaken 

wedden, vacatiën en schrijfloon 
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De Veerse equipagerekening na 1666 
 

Goederen 

 

Ontvangsten 

Grote schepen, boten en sloepen, ankers, dreggen, kabels en opgeslagen trossen 

Uitgaven 

Grote schepen, boten en sloepen, ankers, dreggen, kabels en opgeslagen trossen 

 

Gelden 

 

Ontvangsten 

avancementen van de ontvanger-generaal 

avancementen van de ontvanger-generaal ten behoeve van de bouw van nieuwe schepen 

Uitgaven 

afzonderlijke oorlogsschepen 

arbeidsloon, daglonen en vervoerskosten 

onderhoud van het arsenaal en wakersloon 

bouw van nieuwe schepen 

wedden, vacatieën en schrijfloon 

 

 

De Vlissingse equipagerekening voor 1704 
 

Ontvangsten 

 

Gelden 

avancementen van de ontvanger-generaal 

Verkochte schepen 

Verkochte magazijngoederen 

 

Goederen 

Kabels, trossen, zeilen, ankers, dreggen e.d. 

Schepen en sloepen 

 

Uitgaven 

 

equipage, onderhoud en reparatie van de afzonderlijke schepen 

uitgaven van de gezamelijke oorlogsschepen 

de bouw van nieuwe oorlogsschepen 

arbeidsloon van de opgelegde schepen 

kosten over extraordinaire (uit andere havens afkomstige) schepen 

reparatie van het magazijn of arsenaal 

het kanon op de wallen 

het baken tussen Zoutelande en Dishoek 

Afdracht aan de ontvanger-generaal van de veilingsinkomsten 

Kwartieren van Vlaanderen en Brabant 

Tractementen 

Wedden, vacatiën en schrijfloon 
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De Zierikzeese equipagerekening voor 1709 
 

Ontvangsten 

 

Gelden 

avancementen van de ontvanger-generaal 

Verkochte schepen en goederen 

 

Goederen 

Zeilen, kabels, ankers 

schepen en sloepen 

 
Uitgaven 

 

Equipage, onderhoud en reparatie van de afzonderlijke schepen 

Schip- en schuitvrachten 

Magazijnkosten 

Smartegelden 

Wedden, vacatiën en schrijfloon 
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Bijlage 5: 16
de

 rekening van Johan van der Stringe over 1665 
 

 

Ontvangsten 
 

1e grossa: convooien, licenten en veilgelden  

1e summa: convooien in Zeeland  

2
de

 summa: het verhoogde 1/3 part 

3
de

 summa: licenten in Zeeland 

4e summa: comptoiren te Bergen op Zoom, Sluis, Aardenburg en IJzendijke  

5e summa: licenten afgedragen door de commiezen in de vloten voor Lillo, Biervliet, Fort 

Sint-Anna, Philippine, Sas van Gent, Axel en Hulst  (licent in Vlaanderen, A‟dam, 

Rotterdam…? 

6e summa: half licent afgedragen door de commiezen in Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, 

Gorinchem en ‟s-Hertogenbosch 

7
de

 summa: convooien naar het Oosten 

8
ste

 summa: veilgelden 

 

 

2
de

 grossa: ontvangsten op de schepen, de passagiers en de lastgelden. 

 

3e grossa: buiten en prijzen  
1e summa: verkochte buitgoederen, prijzen en confiscatiën in Middelburg en Arnemuiden, 

Vlissingen, Veere en Zierikzee 

2e summa: composities en amenden  

3e summa: verkochte schepen 

4e summa: sloten van rekeningen van de equipagemeesters  

5e summa: convooien betaald door de VOC  

6e summa: verhaal (memorie)  

7e summa: terugbetaling van subsidies 

8e summa: penningen op interest gelicht 

 

 

Uitgaven 
 

1e grossa: traktementen en pensioenen  
1e summa: luitenant-admiraal van Zeeland, Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit en hun 

beambten  

2e summa: huishuren Raden ter Admiraliteit en van de arsenalen in Vlissingen en Veere  

3e summa: beambten convooien en licenten  

4e summa: equipagemeesters en hun medewerkers  

5e summa: hoofdofficieren en geappointeerden  

6e summa: officieren van justitie  

7e summa: verminkte kapiteinen, officieren en matrozen 

 

2e grossa: mondkosten, besoldingen en equipagemeesters  
1e summa: ordinaris mondkosten scheepsvolk  

2e summa: ordinaris keukengewant  

3e summa: proviandschuiten  

4e summa: ordinaris besoldingen bemanning oorlogsschepen  
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5e summa: betalingen gedaan aan de grote leveranciers aan de oorlogsschepen  

6e summa: sloten van rekeningen van de equipagemeesters  

7e summa: betalingen gedaan aan leveranciers van scheepsbehoeften  

8e summa: nieuwe schepen  

9e summa: gekochte ammunitie  

10e summa: gehuurde schepen 

 

3e grossa: necessiteiten en vacatiën  
1e summa: necessiteiten  

2e summa: gratuïteiten en vereringen  

3e summa: 'misen' (kosten) van justitie  

4e summa: vacatiën en reiskosten  

5e summa: scheeps- en schuitvrachten  

6e summa: cureren van gewonde bootsgezellen  

7e summa: onkosten op de kantoren van de convooien en licenten  

8e summa: betalingen aan de pachters van het kwart van de convooien en licenten voor de 

gages en onkosten van de cherchers en andere beambten (memorie)  

9e summa: bodelonen  

10e summa: verhaal (memorie)  

11e summa: afgeloste kapitalen (memorie)  

12e summa: premie voor particuliere kapers  

13e summa: betaalde interesten  

14e summa: aflossing van oude schulden (memorie)  

15e summa: subsidie verstrekt aan de VOC  

16e summa: subsidie verstrekt aan de WIC  

17e summa: loopgeld aangenomen soldaten op de schepen  

18e summa: restitutie van licenten en veilgeld (memorie)  

19e summa: voorvallende zaken 

 

4e grossa: interesten en wedden  
1e summa rentebetalingen aan de Staten van Zeeland  

2e summa wedden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 6: Archiefgegevens 
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Rekeningen ontvanger-generaal Domburg 

Jaar 

Type kost  

volgens 

beroep Leverancier  

Bedrag in 

ponden -  

schellingen - 

grooten 

Vlaams Opmerkingen 

1665 aannemer Pieter Leyussen 2683 - 6 - 8 1ste deel op 21 april '65 

 smid Jan de Beune  2300 grof ijzerwerk 

 aannemer Pieter Leyussen 2683 - 6 - 8 2de deel op 3 november '65  

 blokmaker Jan Jansen Wijlman 170  

 lijnslager Joos Duyvelaer  1930 - 6 - 2  

 huidvetter Joos de Viedt 152 - 8 - 1 ook voor Walcheren 

1666 aannemer Pieter Leyussen 2683 - 6 - 8 3de deel op 23 januari '66 

 huidvetter Joos de Viedt 152 - 8 - 1 ook voor Walcheren 

 smid Jan de Beune  698 - 18 - 6 grof ijzerwerk 

 smid Jan de Beune 127 - 11 klein ijzerwerk 

 smid Jan de Beune 127 - 14 klein ijzerwerk 

 lijnslager Joos Duyvelaer 1000  

 zeilmaker Jan Mangelaer / Vlissingen 510 - 17 - 3  

 smid Jan de Beune 517 - 17 - 16  

 arbeid Adriaen Swart 68 - 14 ook voor Walcheren 

 beeldhouwer Isaak Pietersen 12  

1667 lijnslager Abraham Thijssen / Vere 2042 - 2 - 11  '66 

 smid Jan de Beune 124 - 5 - 10  '66 

 smid Cornelis Leijnsen Blonckebijl 56 - 4  '65 

 beeldhouwer Isaak Pietersen 58  '65 

 timmerman Jacob de Haen 33 - 10  

 blokmaker Jan Jansen Wijsmans 176  '65 

 blokmaker Joos de Baet 1 - 8  '66 / pomptuig 

 koperslager Anthony Willemsen Bevert 95 - 2 - 4  '66 

 lijnslager Joos Duyvelaer 398 - 2 - 2   '65 

 smid Jan de Beune 28 - 16 - 7  '66 

 smid Jan de Beune 252 - 10 - 3  '65 

1669 schilder Maerten Chistiaensen 75 - 15  '66 
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Rekeningen ontvanger-generaal Tholen 

Jaar 

Type kost 

volgens 

beroep Leverancier  

Bedrag in  

ponden - 

schellingen - 

grooten Vlaams Opmerkingen 

1665 aannemer Adriaen Kraekelaer 2683 - 6 - 8  

1ste deel ontvangen  

op 6 mei 

 smid Matthijs Stoffers 1047 - 11 - 4   

 smid Matthijs Stoffers 615 - 6 - 6  

1666 aannemer Adriaen Kraekelaer 2683 - 6 - 8  

2de deel ontvangen  

op 13 november 

 aannemer Adriaen Kraekelaer 2683 - 6 - 8  

3de deel ontvangen  

op 9 februari '66 

 smid Matthijs Stoffers 709 - 16 - 6  klein ijzerwerk 

 smid Matthijs Stoffers 588 - 8 - 4 grof ijzerwerk 

 blokmaker 

Jan Jansen Wijsmans /  

Vlissingen 433 - 2 - 10  

 beeldhouwer Jan Leynssen 82 - 15  

 zeilmaker 

Aernout Jacobsen /  

Vlissingen 208 - 4 - 4  

 schilder Pieter Vinson 12 - 0 -9   

 smid Jacob Marebaut 84 - 15   

 timmerman Jan Lambrechtsen  85   

 timmerman Jan Lambrechtsen 137   

 zeilmaker Pieter Thijssen  184 - 2 - 6   

 metselaar Pieter Morre  40 - 8 - 2  maken van een kombuis 

1667 lijnslager Nicolas vander Heijden 5621 - 15 - 8   '66 

 schilder Pieter Vinson 79 - 6 - 8   '66 

 koperslager Jasper Anthonissen  443 - 17 - 10   '66 / ook loodgieter 

 kompasmaker Jan Claes 263 - 4 - 4   '66 

 timmerman Cornelis 163 - 14 - 6   '65 

 timmerman Reynier Phenise  65 - 5 - 2  

 

vergoeding van achtergebleven wapenen in de slag tegen de Engelsen 4 aug '66 / 

verongelukt schip: 19 pond 

1669 kuiper Jacob Marinissen 208 - 13   '65 

 mandenmaker Salomon Janssen 17 - 11 - 2 uit 65 

1670 zeilmaker Pieter Thijssen 314 - 4 - 6  '66. 
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Rekeningen ontvanger-generaal Zierikzee 

Jaar 

Type kost  

volgens beroep Leverancier 

Bedrag in 

ponden - 

schellingen - 

grooten 

Vlaams Opmerkingen 

1665 aannemer Adriaensen De Witte 2683 - 6 - 8 1ste deel op 11 april '65. 

 lijnslager Adriaen Pietersen 2500  

 smid Cornelis Overritsen 172 - 16 - 7  

 smid Cornelis Overritsen 242 - 7 - 9  

 smid Jan Constantsen 287 - 13 - 8  

 smid Jan Constantsen 826 - 8 - 6  

 aannemer Adriaensen De Witte 2683 - 6 - 8 2de deel op 19 oktober '65 

 timmerman Adriaensen De Witte 216 - 13 - 6  

 schilder Louis Pinfon 10  

 smid Jan Constantsen 1026 - 12 grof ijzerwerk 

1666 smid Seger Janssen Ketel 114 - 14 klein ijzerwerk 

 aannemer Adriaensen De Witte 2683 - 6 - 8 3de deel op 11 januari '66 

 blokmaker Cornelis van der Heuvel 235  '65 

 blokmaker Cornelis van der Heuvel 220 - 4 - 4  '65 

 beeldhouwer Pieter Wouwe / Vlissingen 88 - 10  

 lijnslager Adriaen Pietersen 1388 - 12 - 7  

 smid Cornelis Overritsen 66 - 13 - 4   

 lijnslager Adriaen Pietersen 1388  

 arbeid Jan Jacobsen Praet / Vlissingen 516 - 0 - 9  '65 

 vlaggenmaker Cornelis Huyckje 177 - 16 - 2  

 kuiper Jacob Blaecq 183 - 19 – 8  

 boekbinder Jan Lambrecht 13 - 1 - 10 papier, pennen… 

 timmerman Iman Jacobse 99 - 16  binnenwerk 

 Adriaen Claeys zeilmaker 133 - 12 - 8   

 Adriaen Claeys zeilmaker 359 - 10   

 Servaes Vander Ycke koperslager 362 - 10 - 8  oa ketels 

 arbeid Job Adriaensens de jonge 109 - 16 ook voor Gecroonde Burg 

 arbeid Hendrik vander A. Smidt 109 - 16 idem 

 arbeid Job Adriaensen de Jonge 109 - 16 idem 

 arbeid Hendrik Bander 109 - 16 idem 

1667 stenen balast 

Abraham Beeverds / 

Vlissingen 18 - 8  '66 

 smid Cornelis Beeritsen 57 - 0 - 1    '65 

1674 smid Sara Hoffers 84 - 9 

 '66 /  

weduwe van C.Overritsen 

 beeldhouwer Arnout Jansens / Vlissingen 24 - 4 - 4  '66 

 timmerman Cornelis Pietersen  36 

66 / leveren van een nieuwe  

boot 
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Equipagerekeningen Domburg 

 Jaar 

Type kost  

volgens beroep Leverancier  

Bedrag in 

ponden - 

schellingen - 

grooten 

Vlaams Opmerkingen 

Vlissingen 1665 loodgieter Adriaen Cole  89 - 9 - 2   

  timmerman Jacob Pietersen 99 - 4 - 8  

  arbeid Gerrit Philipsen 144 - 17 - 14  

 1666 timmerman Jacob en Geleijn Leijussen 18 - 6 - 8 scheepstimmerman 

  lijnslager Daniel Thijssen 2  

  zeilmaker Pieter vande putte 0 - 12  

  koperslager Antheunis Willemsen 0 - 4 - 8  

  timmerman Jeroen Jeroensen 13 - 0 -  11  

  metselaar Jacob Mathijssen 29 - 9 - 4  

  roetverkoper 

Simon Lambrechtsen / 

 Middelburg 8 - 16   

  kompasmaker Adriaen de Rode 1 - 18 - 2   

  kompasmaker Adriaen de Rode 0 - 13 - 4   

  blokmaker Daniel denuyssen 1  

  mandmaker Abraham Wagenaer 0 - 18   

  arbeid Jan van Nimmen 18 - 6 - 8  

  arbeid Gille vander beke / Vere 3 - 8  

  brouwer Pieter Janssen 27 - 13 - 2  

  arbeid Claes Wevs  129 - 8 - 8  

  arbeid Cornelis Heyndrijcxsen 11 - 4 - 4  

  arbeid Pieter Antheunissen 8 - 12  

  arbeid Jan Antheunissen 82 - 11 - 8  

  schuitvrachten Jan de Poorter 3 – 12 - 4  

 1667 zeilmaker Pieter van de putte  0 - 4   

  arbeid Cornelis Leyussen  1 - 8 - 4  

  timmerman Joos Cornelissen / Vere 4 – 19 - 2  sloepen 

  timmerman Jeroen Jeroensen 13 - 12  

  kompasmaker Christiaen de Kenne 1 - 13 - 4  

  kompasmaker Joris Cole 0 - 10  

  blokmaker Daniel denuyssen 2 - 4  

  glasmaker Pieter Lourijk 3 - 18   

  mandenmaker Abraham Wagenaer 1 - 3 - 19  

  brouwer Pieter Janssen 7 – 2 - 6  

  timmerman Jacob en Geleijn Leijussen 9 - 7  

  arbeid Gerrit Philipsen 126 - 8 - 4  

  arbeid Antony Jonckheer  24 - 8 - 4  
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  schuitvrachten meerdere personen 7  

 1668  niet vermeld   

 1669  niet vermeld   

 1670  niet vermeld   

 1671 timmerman Joos Cornelissen 0 - 16 - 1  

  timmerman Joos Cornelissen 1 - 8 - 2   

  schuitvrachten meerdere personen 3 - 7 - 6   

 1672 smid Jan de Beune  7 - 16 - 4   

  timmerman Guljaem Cudde  8 - 10  scheepstimmerman 

  timmerman Guljaem Cudde 1 - 1   

  schuitvrachten meerdere personen 16 - 3 - 8  

  timmerman Jan Geleijns 1 - 2  houten benen 

  schuitvrachten meerdere personen 11 - 11 - 4   

  smartgelden  24 - 0 - 10.  

 1673  vanaf dit jaar geen vermelding   

Middelburg 1665-1669 lijnslager  Adriaen van Rooyen  6 - 15 - 9   

  schuitvrachten Marinus Cornelissen  13 - 13 - 4  

  loodsgeld Govert Teeusen  5   

  timmerman Pieter Louwerijessen  4   

  arbeid Joris Jorissen  146 - 11 - 16  

  lijnslager  Adriaen van Rooyen 0 - 6 - 4   

 1670 - 1671  niet vermeld   

 1672  niet vermeld   

 1673 smid Coninken Jasper  32 - 19 - 3  

  houthandelaar Geleijn Paelinck de Jonge  47 - 5   

  timmerman Andries Speldernieuw  2 - 8   

  arbeid Michiel Janssen  7   

  arbeid Jan Wisse  15 - 11 - 10   

  arbeid Aernout van Brakel  3 - 7 - 9   

  arbeid Jacob Pieterse Kenne / Vere 68 - 10 - 11   

  arbeid Johannes Marinissen Snelder 85 - 16   

  bergloon 

Daniel Janssen van Hoorn / 

 Vlissingen 18 - 8 - 6  

een ankerkabel  

en kabeltouw 

  smartgelden  18 - 1 - 15   

 1674 arbeid Jacob Pieterse Kenne 12 - 2   

  arbeid Jan van Merode 0 - 13 - 4   

  bergloon Jan Dingemansen 70 - 9  ankers en touwen 

  smartgelden  9 - 7 - 2   

 1675 - 1676 arbeid Jacob Pieterse Kenne 60 - 15 - 10   

  timmerman Andries Speldernieuw 2 - 3 - 6   

 1677  niet vermeld   

 1678 kolenhandelaar Jacob Blaker 0 - 2   
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  timmerman Andries Speldernieuw 54 - 6   

  smartgelden  8 - 6   

  waker Jacob Pieterse Kenne 12   

  timmerman Andries Speldernieuw 3 - 19 - 6   

 1679 waker Jacob Pieterse Kenne 24   

 1680  niet vermeld   

 1681 timmerman Andries Speldernieuw 36 - 19    

  waker Jacob Pieterse Kenne 14   

  smartgeld  21 - 12 - 8   

 1682 waker Jacob Pieterse Kenne 18   

 1683 waker Jacob Pieterse Kenne 12  

 1684  niet vermeld   

 1685  niet vermeld   

 1686  niet vermeld   

 1687 

verkocht ter waarde van 500 pond betaald door de comptoir  

vanden heer Ontvanger - Generaal 

schrijfkosten zijn 29 - 3 - 4  

 

 

Equipagerekeningen Tholen 

Jaar 

Type kost  

volgens 

beroep Leverancier 

Bedrag in  

ponden -  

schellingen -  

grooten 

Vlaams Opmerkingen 

1665 arbeid Bastiaen Thijssen 4 - 1 - 9  

 timmerman Adriaen Krakelaer 145 - 11 - 8  

1666 timmerman Adriaen Krakelaer 119 - 9 - 6   

 timmerman Adriaen Krakelaer 57 - 12 - 6  

 arbeid Jan Lambrechts 13 - 5 - 6  

 brouwer Anna Emmegans 16 - 4 - 10  

 timmerman Hendrik Krakelaar 40 - 6 - 4 

erfgenaam van  

Adriaen Krakelaer 

 timmerman Hendrik Krakelaar 98 - 11  

 timmerman Hendrik Krakelaar 19  

 smid Matthijs Stoffels 58 - 13 - 9  

 smid Matthijs Stoffels 38 - 1 - 6  

 lijnslager Cornelis Dankers 34 - 7 - 3  

 lijnslager Abraham Thijssen 659 - 0 - 10  

 lijnslager Abraham Thijssen  435 - 7 - 9  

 arbeid 

Tanneken Poole /  

Vlissingen 31 - 11 - 4  

 arbeid Tanneken Poole 73 - 6 - 6  
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 arbeid Cornelis Pontwelse 2 - 13 - 9  

 blokmaker Jan Voille 21 - 13 - 2  

 kuiper Jacob Marinisse 4 - 16 - 10  

 koperslager Jasper Antonisse 30 - 15 - 4  

 roetverkoper Jacomintje Doeme 18 300 pond roet 

 roetverkoper Jacomintje Doeme 12 200 pond roet 

 smid 

Jamuis Mol / 

Vlissingen 7 - 9 - 10  

 tingieter Simon De Poorter 34  

 kompasmaker Jan Glas 9 - 1 lantarens 

 boekbinder Cornelis Groen 180 papier 

 boekbinder Cornelis Groen 1 - 13 papier en pennen 

 huidvetter Gidion Poulijn 20 - 6 

droge huiden en 

pompleer 

 beeldhouwer Jan Leijnsen 3  

 arbeid Jesias Jensen 47 - 3  

 beeldhouwer Jan Leijnsen 1 - 10  

 schuitvrachten meerdere personen 96  

 loodsgeld Daniel Slijp 4 stuurman 

 waakloon Pieter Newens  22 - 10 waken over het smid 

 waakloon Phillip Newens 14 - 3 - 4  

 waakloon Pieter Newens  6 - 5  

 smartgelden  4-11-20  

1667 niet vermeld    

 

 

Equipagerekeningen Zierikzee 

 Jaar Type kost Leverancier 

Bedrag in  

ponden - 

schellingen - 

grooten Vlaams Opmerkingen 

Zierikzee 

1663-

1666 brouwer Maarten van Couwenburch  6 - 1 - 8   

  timmerman Misse Adriaensen  100 schipstimmerman 

  arbeid Jan Touis  16 s 8 g 

huren boot om de 

masten te rechten 

  arbeid Jan Jemans 5   

  arbeid Jan Jacob / Vlissingen 59   

  arbeid Lauwerijns Hessels 0 - 5  

  arbeid Adriaen Cornelis 1 - 6   

  bergloon Cornelis Jacob 0 - 6 - 8   

  arbeid Jan Pietersen 2 - 8  

het schip uit de haven  

te trekken 
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  arbeid Dirck Phillip 3 - 9   

  arbeid Geert Jans 3 - 6  

  arbeid Jan Pieters 5 - 6  

  timmerman Marinis Vinck 26   

  arbeid Jan Cornelis 11 - 14   

  arbeid Jacob Cornelis 3 - 12  

  arbeid Wouter Tonis / Vlissingen 1 - 16   

      

  arbeid Jan bijll 5 - 3   

  arbeid Adriaen Jans 15 - 10   

  schuld Geerit Couwenburch 30  

gebroken masten (3)  

bij het lichten van 

schip  

  smid Jan Jemants 44 - 8   

  brouwer Jan Frans 1 - 3  

  smid Bastiaan Hollaers 195 - 19   

  schilder Louis Pinfon 98 - 12 - 10   

  blokmaker Pieter Mangelaer 35 - 17 - 4   

  lijnslager Adriaan Samins 33 - 11   

  koperslager Aertsvelle / Vlissingen 94  scheepsbellen 

  arbeid Adriaens Joos 41 - 5 - 8   

  kuiper Pieter van Couwenburg 67 - 9 - 8   

  loodgieter Johannes de muck 95 - 6 - 8   

 1667-1671 niet vermeld   

 1672-1676 niet vermeld   

Vlissingen 1666 timmerman Guljaem Cudde  707 - 12 - 7  scheepstimmerman 

  lijnslager Daniel Thijssen 815 - 13 - 8   

  koperslager Antheunis Willemsen 12 - 15 - 4   

  smid Lambrecht Janssen 75 - 3 - 4   

  timmerman Joos Cornelissen 22 - 0 -8  maken van sloepen 

  timmerman Jeroen Jeroensen 19 - 5   

  roetverkoper Simon Lambrechtsen 2 - 15   

  kompasmaker Christiaen de Jode 15 - 10 - 8   

  blokmaker Adriaen de vos 166 - 12 - 10   

  smid Huysbrecht Jacobsen 3 - 18 - 4   

  slotenmaker Abraham cornelissen 56 - 1 - 10   

  loodgieter Adriaen Cole 13 - 6 - 8   

  witwerker Willem Marchalck 0 - 10 - 8 -  

  kuiper Jan van Laren 10 - 7 - 4   

  mandenmaker Abraham wagenaer 1 - 2   

  schilder Maerten Christiaensen 2 - 6 - 8   

  brouwer Pieter Janssen 3 - 7 - 10   

  trommelmaker Joannes Porcelles 2 1 trommel 



  130 

  timmerman abraham de jonge 8 stoelen 

  smid Cornelis Leyussen  8 - 3 - 4  metalen klok 

  timmerman Crijn Cudde 383 - 19 - 8   

  arbeid Cornelis verkamt 4 - 7 - .10  

  arbeid Gerrit Philipsen 3 - 3 - 4  

  arbeid Cornelis Adriaensen 8 - 8 - .6  

  

schip en 

schuitvrachten meerdere personen 1211 - 17 - 3  

  smartgelden  38 - 18 - 8  

 1667 timmerman Culjaem Cudde 408 - 9 - 2  schipstimmerman 

  smid Pieter Philipsen 82 - 12 - 1 grof smid 

  lijnslager Daniel Thijssen 391 - 15 - 10   

  zeilmaker Jan Jacobsen Praet 100 - 3 - 9   

  koperslager Antheunis Willemsen 17 - 10 - 9   

  smid Cornelis Leyussen  33 - 16 - 10   

  timmerman Joos Cornelissen 12 - 14 - 6  maken van sloepen 

  timmerman Jeroen Jeroensen 24 - 10 - 10   

  roetverkoper Simon Lambrechtsen 39 - 4 - 4   

  kompasmaker Adriaen de jode 28 - 19 - 10   

  blokmaker Adriaen de vos 32 - 8 - 10   

  lakenverkoper Jan van de velde  24   

  smid Huysbrecht Jacobsen 3 - 18   

  slootmaker Abraham cornelissen 28 - 13 - 10   

  loodgieter Adriaen Cole 6 - 13 - 4   

  witwerker Willem Maerschalck 1 - 7   

  kuiper Jan van laren 6 - 5    

  huidvetter Lieven Meeusen 23 - 5   

  glasmaker Pieter Louwerijsen 0 - 18   

  mandenmaker Abraham wagenaer 2 - 7 - 8   

  schilder Maerten Christiaensen 69 - 14   

  arbeid Maximiliaan Willemsen 11 - 4   

  arbeid Andries denijssen 4 - 18 - 4   

  beeldhouwer Arnout Janssen 27 - 13 - 10   

  trommelmaker Joannes Porcelles 2   

  timmerman Cornelis Janssen 1  leveren houten been 

  glasmaker Joannes Cornelissen 1   

  brouwer Pieter Janssen 7 - 1 - 3   

  timmerman Crijn Cudde 83   

  arbeid Adriaen claessen 29 - 16 - 12  

  arbeid Alexander Swam 231 - 2 - 4   

  

schip en 

schuitvrachten meerdere personen 94 - 9 - 29  

  berglonen Cornelis Janssen 27  1 anker en kabel 
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  smartgelden  16 - 12 - 10   

 1668 timmerman Guljaem Cudde 50 - 10 - 5  

  zeilmaker Jan Jacobsen Praet 8 - 3 - 10   

  timmerman Joos Cornelissen 3 - 13 - 10  maken van sloepen 

  schilder Maerten Christiaensen 1 - 12   

  arbeid meerdere personen 112 - 16 - 10  

  smartgelden  15 - 16 - 8   

 1669 pek en teer Cornelis Nobel 1 - 3 - 4   

  brouwer Pieter Janssen 4 - 11 - 6   

  timmerman Gulaem Cudde 84   

  waker Adriaen Janssen 34 - 6 - 8   

  waker Adriaen Janssen 21 - 18 - 4   

  waker Gerrit Philipsen 30   

 1670 timmerman Guljaem Cudde 99 - 8   

  waker Gerrit Philipsen 40   

  waker Adriaen Janssen 20 - 1   

  arbeid Adriaen van Loesch 30 - 11   

  arbeid Michiel de Groote 20 - 1   

  schuitvrachten Cornelis Schoor 1 - 2 - 6   

 1671 timmerman Guljaem Cudde 290 - 17 - 11   

  smid Jan de Beune 18 - 6 - 2 grof smid 

  arbeid Claes Goes 80 -  8 - 6   

  lijnslager Gillis Thijssen 829 - 1 - 4   

  zeilmaker Jan Jacobsen Praet 105 - 2 - 9   

  smid Janic Blonnekebijle 29 - 17 - 9   

  timmerman Joos Cornelissen 9 - 2 - 11  maken van sloepen 

  blokmaker Adriaen de vos 22 - 16   

  timmerman Abraham van Cattendijck 41 - 2 - 4   

  koperslager Antheunis Willemsen 20 - 15   

  roetverkoper Simon Lambrechtsen 7  

  metselaar Jacob Cole 4 - 11   

  houtkoper Jan vande velde  8 - 8 - 8   

  kompasmaker Christiaen de Jode 15 - 14   

  boekbinder Jan de Paeynaer 0 - 5 - 7   

  boekbinder Andries vanden Eede 4 - 9 - 8   

  slotenmaker Abraham cornelissen 10 - 5 - 10   

  vlaggenmaker Jan Ture 58 - 11 - 2   

  kuiper Jan Pietersch 68 - 12 - 2   

  kuiper Jan de Wale 40 - 17 - 10   

  witwerker Willem Maerschalck 3   

  huidvetter Lieven Meeusen 8 - 15   

  smid Huysbrecht Jacobsen 4 - 7 - 4  klein smid 
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  glasmaker Simon Lambrechtsen 1 - 4 - 6   

  mandenmaker Abraham wagenaer 3 - 3 - 4   

  arbeid Matthijs Jansen 25 - 6  7   

  brouwer Romauws de Meij 3 - 12   

  timmerman Joos Cornelissen 7 - 10  maken van sloepen 

  smid Lieven Dont 11 - 16  grof smid 

  timmerman Guljaem Cudde 160 - 3 - 6   

  timmerman Joos Cornelissen 18 - 15 - 9  maken van sloepen 

  arbeid Adriaen Janssen 33 - 4   

  arbeid Boogaert 44   

  arbeid Jan Joossen 48 - 9   

  arbeid Gerrit Philipsen 23 - 5 - 8   

  arbeid Aert Pietersen 3 - 17 - 5   

  arbeid Jacob de Witte 9 - 10   

  schuitvrachten  133 - 3 - 4  

  berglonen  6   

 1672 kuiper Jan de Wale 6 - 12   

  brouwer Romauws de Meij 2 - 13 - 3   

  timmerman Guljaem Cudde 99  schipstimmerman 

  timmerman Joos Cornelissen 23 - 8 - 9  maken van sloepen 

  arbeid Marrijnis Pauwels 8 - 1 - 8   

  arbeid Willem Cornelissen 38 - 18 - 4   

  arbeid Cornelis Heyndricksen 2 - 3 - 4   

  schuitvrachten  79 - 13 - 9  

  berglonen   24 - 3 - 4   

 1673 zeilmaker  Jan Jacobsen Praet  8 - 13 - 8   

  koperslager Antheunis Willemsen 8 - 11 - 8   

  schilder Matthijs Jansen 3 - 18 - 8   

  huidvetter Lieven Meeusen 1 - 5   

  koperslager Maeijken Pieters 103 - 12    

  arbeid Crijn Crijnsen Raveschot 4 - 15   

  arbeid Joannes de Wilde 2 - 17   

  arbeid Caselijn Boons 6 - 9 - 8   

  koperslager Maeijken Pieters 1 - 1  koperen stoof 

  brouwer Romauws de Meij 0 - 17 - 9   

  timmerman Guljaem Cudde 88 - 11   

  arbeid Matthijs Loureijsen 35 - 5   

  arbeid Huysbrecht Loureijsen 12 - 1 - 2   

  arbeid Pauwels Stoffellen 56 - 5 - 10   

  schuitvrachten  62 - 3 - 1  

  berglonen  29   

  smartgelden  19 - 11  8   
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 1674 lijnslager Gillis Thijssen 321 - 16 - 8   

  zeilmaker Jan Jacobsen Praet 315 - 5 - 2   

  smid Lieven Dont 3 - 12   

  koperslager Maeijken Pieters 70 - 8   

  arbeid Guljaem Cudde 131 - 13 - 9   

  arbeid Cornelis Heyndricksen 15 - 4   

  arbeid Chistiaen Jaspersen 113 - 12 - 2   

  arbeid Adriaen Dircksen 3 - 19   

  arbeid Adriaen Cornelissen 7 - 8   

  arbeid Antheunis rubbens 17 - 10   

  arbeid Phillip Pietersen 10 - 10 - 8   

  arbeid Cornelis Evertsen 2  - 5 - 3   

  arbeid Claes Claessen 20 - 15   

  berglonen  15  

opvissen van een 

anker met kabel 

  smartgelden  3 - 19 - 2   

 1675 timmerman Guiliaem Cudde 13 - 11  

  smid Cornelis Beke 5 - 12 - 8  grof ijzerwerk 

  zeilmaker Jan Jacobsen Praet 16 - 15 - 7   

  brouwer Romanus de Meij 17 - 9   

  timmerman Guiliaem Cudde 35 - 17   

  arbeid Willem Cornelissen 78 - 14   

  smartgelden  6 - 5   

 1676 timmerman Guiliaem Cudde 40 - 1   

  

pek en 

teerverkoper Abraham Cattendijck 7  - 13   

  brouwer Romanus de Meij 0 - 17 - 9   

  arbeid Guiliaem Cudde 34 - 18   

 1677 timmerman Guiliaem Cudde 39 - 11 - 8   

  smid Cornelis Beke 1 - 17 - 10   

  smid Huysbrecht Jacobsen 1 - 3 - 10   

  blokmaker Adriaen de vos 0 - 14 - 6   

  timmerman Joos Cornelissen 1 - 0 - 10  maken van sloepen 

  slotenmaker Abraham cornelissen 0 - 1 - 6   

  brouwer Romanus de Meij 3 - 11 - 8   

  arbeid Guiliaem Cudde 0 - 50 - 11   

  arbeid Pieter Garmanssen 13 - 16 - 8   

  waker Michiel Foorts 31 - 16 - 6   

  arbeid Jacob vande Velde 12 - 1 - 3   

  waker Michiel Foorts 8 - 5 - 4   

  arbeid Jacob Belhoore 13 - 3   

 1678 timmerman Guiliaem Cudde 16 - 16 - 4   

  smid Huijbrecht Jacobsen 0 - 6 - 8   
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  timmerman Joos Cornelissen 2 - 3  maken van sloepen 

  arbeid Pieter Janssen 0 - 6 - 8   

  arbeid Pieter Louwerijsen 1 - 10   

  

pek en 

teerverkoper Adriaen Praet 4   

  arbeid Guiliaem Cudde 25 - 14 - 6   

  waker Michiel Foorts 22   

  waker Aert Pietersen 9 - 14   

  waker Michiel Foorts 14 - 14 - 8   

 1679 timmerman Guiliaem Cudde 11 - 5   

  zeilmaker Pieter vande Putte 20 - 15 - 6   

  schilder Abraham Schalck 0 - 5 - 3   

  brouwer Romanus de Meij 3 - 11   

  timmerman Guiliaem Cudde 23 - 12 - 6   

  waker Jan Jansen 18 - 6  8   

  waker Michiel Foorts 12 - 1   

 1680 timmerman Joos Cornelissen 4 - 12  maken van sloepen 

  

pek en 

teerverkoper Jasper Cole 4   

  smid Moijses 2 - 12 - 4   

  schilder Abraham Schalck 13   

  kuiper Jan Pietersen  0 - 5   

  waker Michiel Foorts 18   

  waker Michiel Foorts 8 - 16 - 8   

 1681 timmerman Guiliaem Cudde 24 - 4 - 6   

  zeilmaker Pieter vande Putte 0 - 6   

  

pek en 

teerverkoper Jasper Cole 5 - 13 - 4   

  blokmaker Pieter de Vos 6 - 3   

  kuiper Jan Pietersen  0 - 3   

  brouwer Romanus de Meij 1 - 11 - 3   

  brouwer Romanus de Meij 2 - 1 - 9   

  mandenmaker Cornelis vander Vijnck 0 - 9   

  timmerman Claes Heindricksen 38 - 6 - 7   

  arbeid Dirck fransen 17 - 10 - 10   

  arbeid Willem Cornelissen 34 - 12 - 1   

 1682 huidvetter Jacob de Bath 1 - 4   

  witwerker Willem Maerschalck 1 - 4   

  kuiper Jan Pietersen  0 - 14   

  schilder Abraham Schalck 0 - 14 - 3   

  hout Jan Evert 1959 - 14 - 2  

leveren van 

timmerhout  

uit Holland 

  smid Pieter Burgerhout 7 - 6 - 3   
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  kaarsenmaker Joannes van hove 5 - 10   

  mandenmaker Cornelis vander Vijnck 1 - 8 - 10   

  timmerman Claes Heindricksen 387 - 14    

  arbeid Claes Heindricksen 590 - 17   

  arbeid Alexander Swaen 12 - 12 - 5   

  arbeid Jacob Maes  178 -  18 - 11  

  waker Jacob Maes  34 - 7   

  schuitvrachten  151 - 1 - 8  

 1683 timmerman Guiliaem Cudde 252 - 8  

ouderdom, vervanging 

van masten,  

wand  

  smid Leger van Wassenhove 207 - 6 - 2  grof smid 

  smid Pieter Burgerhout 242 - 8 - 9  klein smid 

  blokmaker Pieter de Vos 6 - 10   

  loodgieter Adriaen Cole 8 - 6   

  beeldhouwer Aernoudt Jansen 16   

  schilder Abraham Schalck 4 - 13   

  brouwer Romanus de Meij 11 - 19   

  arbeidsloon Alexander Swaen 5 - 2   

  timmerman Guiliaem Cudde 24 - 14   

  smid Van Wassenhove 22 - 5  grof smid 

  smid Pieter Burgerhout 20 - 4  klein smid 

  blokmaker Pieter de Vos 0 - 10   

  huidvetter Jacob de Bath 1 - 18   

  mandenmaker Cornelis vander Vijnck 0 - 6   

  brouwer Jan vanden heyn 9 - 6 - 10   

  timmerman Claes Heindricksen 107 - 10   

  arbeid Jacob Vlagge  52 - 5 - 6   

  arbeid Abraham Hendriksen 55 - 7 - 8   

 1684 timmerman Guiliaem Cudde 450 - 4   

  smid Zeger van Wassenhove 129 - 6  grof ijzerwerk 

  smid Pieter Burgerhout 66 - 13 - 6  klein ijzerwerk 

  mandenmaker Cornelis vander Vijnck 0 - 4 - 6   

  brouwer Jan vanden heyn 0 - 19   

  waker Jacob Maes  49 - 9 - 6   

  arbeid Pieter Danneels 1 - 14 - 10   

  arbeid Jacob Maes  8 - 19 - 4   

  timmerman Jan Pietersen  98 - 19 - 8   

  arbeid Willem Cornelissen 5 - 5 - 4   

  arbeid Jacob Maes  0 - 8 - 16   

 1685 smid Zeger van Wassenhove 0 - 3  grof ijzerwerk 

  smid Pieter Burgerhout 3 - 12 - 11  klein ijzerwerk 

  pek en Cornelis  0 - 5 - 10   
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teerverkoper 

  hout Cornelis Janssen 0 - 20 - 2   

  brouwer Jan vander Heijn 0 - 19   

  timmerman Adriaen Janssen Vriendt 46 - 11 - 10   

  waker Willem Cornelissen 0 - 50 - 10   

  arbeid Leendert Jansen 4 - 12 - 8   

 1686 timmerman Joseph Stevensen 55 - 7 - 6   

  smid Zeger van Wassenhove 14 - 10 - 10  grof smid 

  smid Pieter Burgerhout 8 - 7 - 9  klein smid 

  loodgieter Jan van Breero 0 - 3 - 8   

  blokmaker Pieter Janssen de Gade 0 - 2 - 4   

  schilder Abraham Schalck 9 - 13 - 3   

  

pek en 

teerverkoper Cornelis Janssen de Hase 0 - 15 - 16   

  kuiper Jan Pietersen  8 - 16 - 8   

  glasmaker Pieter Burgerhout 0 - 15 - 3   

  brouwer Jan vander Heijn 4 - 13 - 9   

  timmerman Adriaen Jansen Vriendt 0 - 134 - 7   

  voerman Jacob Jacobsen 6 - 17 - 10   

  arbeid Willem Cornelissen 5 - 17 - 1   

  vervoerskost Jacob Duijninck 5 - 15 - 8   

  waker Willem Cornelissen 27 - 11 - 8   

 1687 timmerman Adriaen Jansen Vriendt 149 - 19 - 6   

  smid Zeger van Wassenhove 10  grof smid 

  smid Pieter Burgerhout 20 - 5 - 9  klein smid 

  

pek en 

teerverkoper Cornelis Janssen de Hase 2 - 3 - 4   

  kuiper Jan Pietersen  7 - 16 - 8   

  schilder Abraham Schalck 1 - 3 - 9   

  blokmaker Pieter Janssen de Schase ? 11 - 17   

  brouwer Jan vanden heyn 0 - 5 - 14    

  arbeid Adriaen Jansen Vriendt 92 - 14 - 1   

  arbeid Joris Janssen 3 - 10 - 10   

  waker Willem Cornelissen 12 - 1 - 8   

 1688 smid Zeger van Wassenhove 0 - 12 - 16   

  timmerman Pieter Gallij 0 - 31 - 6   

  hout Willem Dewaal 111 - 15 - 8   

  hout Pieter Goossen 0 - 2 - 11   

  kuiper Jan Pietersen  0 - 6 - 17   

  brouwer Jan vander Heijn 0 - 6 - 4   

  mandenmaker Cornelis vander Vijnck 0 - 4 - 6   

  arbeid Adriaen Jansen Vriendt 537 - 14 - 6  

  arbeid Jacob Jorissen 0 - 79 - 10   
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  waker Willem Cornelissen 0 - 36  

  smartgelden  0 - 8 - 4   

 1689 slotenmaker Cornelis de granje 2 - 3 - 6   

  glasmaker Pieter Burgerhout 0 - 3 - 18   

  zeilmaker Leendert Vermeun 14 - 10 - 10   

  mandenmaker Cornelis vander Vijnck 3 - 14 - 3   

  timmerman Joseph Stevensen 11 - 1 - 8   

  kuiper Jan Pietersen  38 -  5  

  arbeid Adriaen Jansen Vriendt 29 - 16   

  schuitvrachten  99 - 3 - 25   

  smartgeld  2 - 5   

 1690 arbeid Thomans Janssen 4 - 7   

  schuitvrachten  22 - 19   

 1691 smid Zeger van Wassenhove 21 - 3   

  smid Pieter Burgerhout 4 - 0 - 10   

  loodgieter Pieter Feres 13 - 15   

  

pek en 

teerverkoper Cornelis Janssen de Hase 47 - 6  

  kompasmaker Gillis Cole 13 - 18   

  zeilmaker Sophijr Zems 113 - 7   

  blokmaker Pieter Janssen de Hase 12   

  metselaar Jacob Seres  3   

  kuiper Jan Pietersen  17 - 12   

  slotmaker Cornelis de granje 0 - 4   

  witwerker Willem Maerschalck 2  8 - 6   

  boekbinder Jan Geleijnsen 4 - 8 - 8   

  smid Adriaen Cosijn 14 - 11-  8   

  smid Jan Dondt 4 - 15   

  arbeid Adriaen Jansen Vriendt 57 - 17   

  waker Jan Pietersen  18 - 13 - 4   

  schuitvrachten  0 - 119   

 1692 smid Cornelis Bom 11 - 13   

  smid Piere Becquar 20 - 12   

  zeilmaker Pieter vande Putte 5 - 17 - 1   

  kuiper Jan Pietersen  7 - 4  

  glasmaker Pieter Burgerhout 2 - 8 - 1  

  blokmaker Pieter Jansen de Hase 9 - 16 - 6   

  

pek en 

teerverkoper Jacob Krijnssen 8  

  schuitvrachten  0 - 54   
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 1693 smid Zeger van Wassenhove 143 - 17 - 6  

het bovengedeelte 

voor 211 pond 

verkocht/  

de rest werd gesloopt 

tot de onderste 

overloop en naderhant 

geappitoprieert tot een 

lichter om s landt 

schepen te kielhalen. 

Publiekelijk verkocht 

ter raedt kamer ter 

admir. Zeeland aan 

Zeger van 

Wassenhove om't 

selve aff te slopen tot 

den ondersten 

overloop moetende het 

onderschip blijven tot 

een lichter aan het 

land en dat voor de 

somme van … / Bij 

die som hoort ook 6 p 

11 s 10 g schrijfkosten 

voor de secretaris van 

de admir. 

  metselaar Jacob Feres 1 - 3  afbreken kombuis 

  arbeid Jacob Pietersen 250 - 8   

  arbeid Jan sijmonsen 11 - 11   

  waker Adriaen Schantoot  11   

  schuitvrachten  0 - 43   

 


