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VOORWOORD 

 

 

Hoewel een onderzoek voeren over het algemeen een eenzaam werk is, komt iedereen wel 

eens voor een probleem te staan die hij of zij zelf niet kan oplossen. Ook ik kwam af en toe 

op een dood spoor terecht bij het onderzoek waarvan dit werk een resultaat is. Gelukkig 

kon ik op een aantal personen rekenen die me hielpen om mijn scriptie tot een goed einde 

te brengen en deze zou ik hier willen bedanken. 

 

Eerst en vooral moet ik mijn promotor dr. Jan Parmentier bedanken. Aan de ene kant 

heeft hij me kunnen overtuigen om onderzoek te doen in Nederland, wat ik een zeer 

verrijkende ervaring vond. Aan de andere kant hielp hij me ook telkens ik met vragen zat 

omtrent de richting van mijn onderzoek. Voorts wil ik ook mijn commissarissen 

bedanken voor hun inzet en wil om dit werk te lezen en te beoordelen. 

Het personeel van de verschillende archieven waar ik ben geweest verdient ook een 

bedankje. Ik denk hier aan het personeel van het Zeeuws Archief, dat van het 

Gemeentearchief van Schouwen-Duiveland en het personeel dat in het Gemeentearchief 

van Vlissingen werkzaam is. Allen hebben mij geholpen bij het ontdekken van de 

belangrijke bronnen en interessante tips gegeven in verband met de richting van mijn 

onderzoek. 

De onderzoekers die mij soms via woord en daad, soms via e-mail en andere 

communicatiemiddelen hebben bijgestaan verdienen ook een dankbetuiging. 

 

Uiteraard mogen ook mijn familie en vrienden hier niet ontbreken. Speciale dank gaat uit 

naar mijn ouders en mijn zus om alles te overlezen en op spel-, grammatica- en 

incoherentiefouten te wijzen. Ook de soms verrassende inzichten van mijn vrienden 

hielpen mij af en toe een handje bij het voeren van dit onderzoek, waarvoor dank. 
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I. INLEIDING 

 

 

I.1  ONDERWERP EN PROBLEEMSTELLING 

 

Op 13 mei 2006 werd Hr. Ms. Johan de Witt te water gelaten. De kiel van het schip werd 

gelegd op de Galatz-werf in Roemenië, maar de verdere afbouw vond plaats in het dok van 

de Koninklijke Schelde Groep te Vlissingen, een stad die reeds in de zeventiende eeuw een 

belangrijke marinebasis voor de Republiek was. Met zijn 176 meter lengte en 16.680 ton 

waterverplaatsing is dit het grootste schip dat ooit van een Nederlandse werf gelopen is. 

Het is tevens de veelzijdigste oorlogsbodem van de Nederlandse marine en wordt omwille 

van zijn functie een amfibisch transportschip genoemd. Aan boord is er immers plaats 

voor zes helikopters en zes landingsvaartuigen. Er is daarenboven een heus ziekenhuis in 

terug te vinden. 

Het schip ontleent zijn naam aan Johan de Witt, raadspensionaris van Holland van 1653 

tot 1672. Dit is niet toevallig. De zeventiende eeuw wordt voor de Republiek de Gouden 

Eeuw genoemd. Johan de Witt was de man die, vanaf zijn aantreden als raadspensionaris 

van Holland, voortdurend inspanningen leverde om de oorlogsvloot uit te breiden. De 

Noordelijke Nederlanden bezaten in die tijd immers een wereldwijd handelsimperium en 

het is dan ook niet verwonderlijk dat er vaak conflicten ontstonden met hun tegenspelers, 

die ook een deel van de koek wilden. Een aantal van deze conflicten mondden uit in 

rechtstreekse handelsoorlogen, waarvan de Engels-Staatse Oorlogen een sprekend 

voorbeeld zijn. Tijdens deze oorlogen hebben de Witts inspanningen met betrekking tot 

de zeemacht geleidelijk aan vruchten afgeworpen. 

Het onderzoek dat ik gedurende de afgelopen twee jaar gevoerd heb, spitst zich toe op één 

aspect van de Republiek tijdens deze Engels-Staatse Oorlogen, namelijk op de 

oorlogsscheepsbouw en de werven in het op één na belangrijkste gewest in de Republiek, 

namelijk Zeeland. 

 

De specifieke probleemstelling valt uiteen in twee onderzoekspistes. Mede door de invloed 

van de Witt en het feit dat de Engels-Staatse Oorlogen grotendeels op zee werden 
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uitgevochten, kan het niet anders dan dat dit een arbeidsintensieve periode voor de 

oorlogsscheepsbouw was. Uiteraard besliste een scheepsbouwer niet op zijn eentje of hij 

een oorlogsschip zou bouwen om het daarna aan de admiraliteit te proberen slijten. Er 

zijn wel gevallen bekend van speculatieve bouw van schepen met de hoop op verkoop, 

maar deze zijn eerder uitzondering dan regel. Over het algemeen was er een hele 

besluitvorming van centraal over gewestelijk naar lokaal niveau te volgen waarin besloten 

werd hoeveel schepen gebouwd moesten worden, hoe groot deze moesten zijn, waar deze 

zouden worden gebouwd en door wie dit zou gebeuren. Het uitpluizen van deze gehele 

besluitvorming vormt het eerste deel van mijn onderzoek. Daarbij worden een aantal 

factoren onder de loep genomen. Namelijk of er evolutie merkbaar is in het gevoerde 

beleid en of die zichtbaar is in de praktijk, wat de invloed van de geopolitiek op het 

Staatse beleid was, in hoeverre de centrale besluitvorming gevolgd werd door de lagere 

niveaus en waarom deze al dan niet gevolgd werd. 

Het tweede luik van mijn onderzoek spitst zich meer toe op de economische aspecten van 

de oorlogsscheepsbouw. Hierbij kunnen twee deelvraagstellingen worden onderscheiden. 

Enerzijds hebben we vragen omtrent de bedrijf-igheid en anderzijds zijn er de vragen met 

betrekking tot de bedrijvigheid.  

Met bedrijf-igheid doel ik voornamelijk op de scheepswerven zelf. Hierbij bekijk ik de 

specifieke werking van de scheepswerf. Hoe was de werf georganiseerd, hoe ging men te 

werk bij de bouw van een schip, wat voor en hoeveel personeel liep er rond op de werf, 

welke gereedschappen, materialen e.d.m. werden gebruikt, enz. Deze deelvraag beschrijft 

met andere woorden vooral de scheepswerf als een bedrijf. 

Een tweede aspect handelt over de bedrijvigheid. Ik probeer een beeld te scheppen van het 

belang van de admiraliteit als werkgever en heb hierbij ook oog voor de randactiviteiten 

die betrokken waren bij de aanbouw van een schip. Op het niveau van Zeeland zal ik 

onder meer beschrijven welke steden de belangrijkste waren en wat het belang van de 

admiraliteit was voor de stedelijke economieën. Dit is dus vooral een beschrijving van de 

werkgelegenheid zoals die door de admiraliteit van Zeeland geboden werd. 

 

I.2  BRONNEN EN LITERATUUR 

 

Het spreekt voor zich dat een dergelijk werk zichzelf niet schrijft en dat er dus bronnen en 

literatuur nodig zijn. Ik heb er bewust voor gekozen om mijn literatuurlijst redelijk 
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beperkt te houden. Ik heb van alle aspecten die bij mijn onderzoek aan bod komen 

literatuur opgezocht. Daaruit heb ik een selectie gemaakt van de meest relevante 

boekwerken. Ik vond het immers redelijk nutteloos om een boek aan die lijst toe te voegen 

waarin hetzelfde staat als in een ander, belangrijker, werk gewoon om het aantal 

referenties op te krikken. Dit wil uiteraard niet zeggen dat mijn lijst enkel bestaat uit 

standaardwerken. Over onderwerpen waar er geen standaardwerken voorhanden waren, 

heb ik me uiteraard verdiept in gewone artikels en boeken en daaruit de meest relevante 

geselecteerd. Concreet betekent dit dat ik voor dit werk boeken heb gelezen over 

zeventiende-eeuwse schepen en scheepsbouw, scheepswerven, havens, maar natuurlijk ook 

boeken over de algemene geschiedenis van de Republiek, de economie van de Republiek en 

de Engels-Staatse Oorlogen. Daarnaast raadpleegde ik ook een aantal naslagwerken, zoals 

historische atlassen, lexicons en metrologische naslagwerken. Boekwerken die het zouden 

toelaten om een rechtstreekse vergelijking te maken met mijn onderzoek bestaan echter 

niet. Het wordt dan ook dringend tijd dat deze lacune in het historisch onderzoek, deels 

door dit werk, wordt opgevuld omdat een studie naar een van de belangrijkste ambachten 

van de Republiek mijns inziens een aantal nieuwe elementen kan toevoegen aan de 

hedendaagse visie op de toenmalige samenleving.  

 

Ook voor de gebruikte bronnen heb ik ervoor gekozen wat toelichting te geven om mijn 

keuzes te verantwoorden. Als eerste heb ik de resoluties van de Staten Generaal van de 

Republiek voor bepaalde jaren bekeken. Hierin worden algemene beslissingen genomen, 

en door middel van strategische keuze van een aantal jaren, onder meer op basis van 

secundaire literatuur, ben ik de meeste relevante zaken gaan opzoeken. De informatie die 

ik eruit haalde handelt vooral omtrent het beleid in de vlootbouw ten tijde van de Engels-

Staatse Oorlogen. 

Vervolgens heb ik ook de resoluties van de Staten van Zeeland bekeken. Deze beslissingen 

bevinden zich op gewestelijk niveau en aan de hand van de verschillende registers die erop 

gemaakt zijn, was het niet moeilijk om belangrijke van onbelangrijke zaken te 

onderscheiden. Ook hier speurde ik vooral naar informatie omtrent de vlootbouw.  

Ook heb ik de notulen van de gecommiteerde raden van de admiraliteit van Zeeland 

bekeken, eveneens aan de hand van een register dat erop gemaakt werd. Dit biedt inzicht 

in de belangrijkste beslissingen op gebied van de admiraliteit van Zeeland. Deze raden 

vormden immers het dagelijks bestuur van de admiraliteit. 
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Op een lager niveau heb ik de rekeningen van de Ontvanger-Generaal te Water van het 

gewest Zeeland voor de periode van 1650-1674 bekeken. Ik heb hier een aantal summa’s 

geselecteerd die interessant bleken voor de studie van mijn onderwerp. De belangrijkste 

summa handelde over nieuwe en ingekochte schepen. Ook de acquitten, indien zij 

voorhanden waren, heb ik nader bestudeerd. Hierin vind je meer specifieke informatie dan 

in de rekening zelf zoals rekeningen van zeilmakers, kuipers, e.a. over geleverd werk. 

Verder haalde ik ook wat informatie uit de rekeningen van de equipagemeesters van de 

verschillende steden, Middelburg, Veere, Vlissingen en Zierikzee. Deze bevatten ietwat 

gedetailleerdere informatie dan de rekeningen van de Ontvanger-Generaal en zijn soms 

ook op een andere manier geordend wat het makkelijker maakt om bepaalde dingen terug 

te vinden. 

Om de werven beter te bestuderen heb ik een aantal zeventiende-eeuwse kaarten 

geraadpleegd van de steden, onder meer om de toenmalige locatie te achterhalen. 

Daarnaast ben ik ook in het Vlissingse gemeentearchief op zoek gegaan naar meer 

informatie omtrent de admiraliteitswerf in die stad. 

Ook ben ik op zoek gegaan naar de archieven van de verschillende 

scheepstimmerliedengilden van de steden Middelburg, Veere, Vlissingen en Zierikzee, 

maar hierbij kende ik minder succes. Zo bestond het gilde in Middelburg niet in de door 

mij bestudeerde periode en zijn daarenboven de archieven van de periode waarin het wel 

bestond verloren gegaan. Ook in het geval van Vlissingen is er van het archief niets 

bewaard gebleven. Voor Veere vond ik dan wel weer een aantal documenten, maar ook dit 

archief is grotendeels verloren gegaan. Het meest uitgebreide archief van een 

scheepstimmerliedengilde dat ik bestudeerd heb is dat van Zierikzee, te vinden in het 

gemeentearchief van de gemeente Schouwen-Duiveland. 

Tot slot raadpleegde ik ook nog enkele bronnen uit verschillende fondsen en familie-

archieven waarin ik interessante informatie ontdekte tijdens mijn onderzoek. Zo vond ik 

correspondentie, een bestekboek, e.d.m. 

Op basis van de hierboven beschreven keuzes in zowel bronnen als literatuur ben ik de 

laatste twee jaar bezig geweest met het beantwoorden van de centrale vraagstellingen van 

mijn onderzoek zoals deze in de probleemstelling te lezen zijn.  
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I.3  METHODOLOGIE 

 

De manier waarop ik de centrale vraagstellingen heb opgelost is niet eenduidig. Waar voor 

sommige aspecten een gedetailleerde, beschrijvende aanpak nodig was, was het bij andere 

aangewezen om een meer statistisch perspectief te hanteren. Hoewel de scheiding tussen 

beiden niet altijd eenduidig te maken is, zal ik hierna toch proberen om mijn methoden te 

verantwoorden en verduidelijken. 

Waar een meer gedetailleerde benadering nodig bleek, zoals bij het beschrijven van het 

leven op de werf, politieke besluitvorming omtrent de vlootbouw en beschrijving van de 

bouw van een schip, ben ik kwalitatief te werk gegaan. Dit wil zeggen dat ik aan de hand 

van meer beschrijvende bronnen geprobeerd heb om de zeventiende-eeuwse manier van 

werken op verschillende niveaus weer te geven. Uiteraard baseer ik dit alles niet op een 

bron en probeer ik het waar mogelijk te toetsen aan ander bronnenmateriaal, wat de 

representativiteit ten goede moet komen. 

Andere aspecten, die een meer statistische aanpak verwachtten, zoals de kostprijs van een 

schip, de uitgaven bij de productie van schepen, de specifieke werkgevers en 

toeleveranciers in Zeeland tijdens de Engels-Staatse Oorlogen en dergelijke meer, heb ik 

getracht door middel van een meer kwantitatieve methode uit de doeken te doen. Door 

het doornemen van een reeks seriële bronnen en hierop statistische methodes toe te 

passen heb ik nieuwe inzichten of bevestigingen van bestaande inzichten kunnen 

formuleren. Ook hier heb ik gelet op de representativiteit van het bronnenmateriaal en 

heb ik aan de hand van het reeds bestaande cijfermateriaal geprobeerd de gevonden 

inzichten te kaderen. 

 

I.4 STATUS QUAESTIONIS 

 

Om te vermijden dat ik een onderzoek voer dat reeds voorheen gevoerd werd, volgt hierna 

een korte opsomming van de huidige inzichten inzake de onderwerpen die in dit 

onderzoek aan bod komen. 

De politieke besluitvorming op centraal niveau omtrent de vlootbouw is voor de jaren 

1596 tot 1655 reeds uitvoerig beschreven door Elias in zijn “De vlootbouw in Nederland, 

1596-1655”. Ook op meer gewestelijk niveau is er reeds wat onderzoek gevoerd voor de 

periode 1651 tot 1655, namelijk door Otte in “Zeeuwse zeezaken. Een admiraliteit rond de 
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Eerste Engelse Oorlog, 1651-1655”. Over de vlootbouw in de rest van de door mij onderzochte 

periode, zoals bijvoorbeeld tijdens de tweede Engels-Staatse Oorlog, zijn er echter geen 

werken verschenen. Dit onderzoek kan hier een invulling van zijn. 

Omtrent de zeventiende-eeuwse praktijk van de scheepsbouw in de Republiek zijn een 

aantal eigentijdse werken verschenen van Witsen en Van Yk. Hoving heeft het werk van de 

eerst genoemde, Nicolaes Witsens “Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier” uit 1671 

reeds uitvoerig besproken en beschreven in “Nicolaes Witsens scheeps-bouw-konst open gestelt”, 

dit werk nog eens onderzoeken zou dus verloren werk geweest zijn. Cornelis Van Yk 

schreef in 1691 het werk “De Nederlandsche scheeps-bouw-konst open gestelt”, en hoewel de titel 

van Hovings werk een duidelijke referentie is naar dit werk, is het grotendeels 

onbesproken, los van een aantal verwijzingen hier en daar. Van Yks werk kan dan ook 

beschouwd worden als een bron waarin een schat van informatie te vinden is omtrent het 

reilen en zeilen op een zeventiende-eeuwse scheepswerf. 

Met betrekking tot de ligging van de havens en werven in het Nederland van de nieuwe 

tijd zijn er wel een aantal werken verschenen. De havens van de Republiek en hun 

geschiedenis zijn goed beschreven in het werk “Nederlandse Zeehavens tussen 1500 en 1800” 

van Sigmond, aan de hand van dit werk is het makkelijk de verschillende uitbreidingen en 

verhuizingen te traceren. Voor Zeeland specifiek zijn “Verdwenen havens in Zeeland” van 

Huijbrecht en “Scheepswerven in Zeeland” van Franken de voornaamste boekwerken. Beide 

werken bieden echter enkel de geschiedenis van de havens en werven, alsook de plaatsen 

waar ze gelegen zijn. Er is in geen van de opgesomde werken informatie te vinden met 

betrekking tot het leven op de gemiddelde scheepswerf. 

Over het belang van de admiraliteit als werkgever voor de locatie waar de oorlogsschepen 

gebouwd werden en van welke factoren deze werkgelegenheid afhankelijk was, is er nog 

helemaal niets geschreven. Hierin ligt dan ook de voornaamste vernieuwende factor van 

dit onderzoek. Maar omdat er altijd nood is aan contextualisering en inkadering van de 

resultaten in een groter geheel, is het gebruiken van algemene literatuur omtrent de 

sociale en economische geschiedenis van de Republiek tijdens de nieuwe tijden vereist. Een 

voorbeeld van een dergelijk werk is “Nederland 1500-1815” van de Vries en van der Woude, 

dit is een standaardwerk inzake Nederlandse economische geschiedenis. 
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acquitten (1668-1683) 

 

Equipagemeester te Vlissingen (toegang 508) 

35220-35650 Equipagerekeningen van equipagemeester Frans Janssen (1649-1669) 

35580-35710 Equipagerekeningen van equipagemeester Jan Pieterse Tandt (1670-1676) 

 

Equipagemeester te Zierikzee (toegang 508) 

34010-34080 Equipagerekeningen van equipagemeester Lieven van Couwenburgh (1651-

1666) 

34090-34100 Equipagerekeningen van equipagemeester Lieven Boeije (1667-1676) 

 

Gilden te Veere, 1454-1864 (toegang 2000) 

1946-1948 Scheepstimmerliedengilde (1580-1750) 

 

Verzameling W.A. van Citters (toegang 106) 

8  Stukken betreffende de Admiraliteit van Zeeland (17e – 18e eeuw) 

 

(toegang 33.1) 

87   Stukken betreffende Admiraliteitszaken (17de eeuw) 
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Familie Verheye-van Citters (toegang 468) 

29   "Besteekboek van nieuwe schepen besteedt bij de heeren ter admiraliteit in 

Zeelandt sedert jaer, 1620" (1620-1654) 

30  Stukken gericht aan de luitenant-admiraals Geleyn en Cornelis Evertsen.  

 

Zelandia Illustrata deel I (toegang 294) 

345  "Veere". Plattegrond van Veere, met opstanden der huizen en gebouwen, 

met titel bovenaan en wapens van Zeeland en Veere bovenaan links, van achteren bedrukt 

met een beschrijving in het Latijn. Uit Bleau, Theatrum Urbium, 1648. 

377  "Vlissingen". Plattegrond van Vlissingen, met opstanden der huizen en 

gebouwen, met titel in cartouche bovenaan en wapens van Zeeland (links) en Vlissingen 

(rechts) ter weerszijden. Uit Bleau, Theatrum Urbium, 1648. 

 

Vlissingen: Gemeentearchief Vlissingen 

Archief der gemeente Vlissingen (toegang 001) 

5530  Aantekeningen en afschriften van stukken betreffende het dok en de werf, 

1609-1879. (c. 1880) 

 

Zierikzee: Gemeentearchief Schouwen Duiveland 

Gilden Zierikzee (toegang 0218) 

Scheepstimmerliedengilde 

178  Verordeningen van het stadsbestuur (1660-1744)  

181  Resoluties van deken en ommegangers (1597-1805) 

 

Gedrukte Bronnen 

Middelburg: Zeeuws Archief 

(toegang 2.2) 

66-90 Gedrukte Notulen Staten van Zeeland (1650-1674) 
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V. SITUERING 

 

 

V.1 DE ENGELS-STAATSE OORLOGEN 

 

V.1.1 DE VREDE VAN MÜNSTER (1648) 

 

Met de vrede van Münster in 1648, kwam een einde aan de Tachtigjarige Oorlog, waarbij 

de Nederlanden tegen het Spaanse gezag in opstand waren gekomen, onder meer omwille 

van godsdienstige redenen. Reeds enkele jaren voorheen was het verlangen naar vrede in 

de opstandige provincies toegenomen. Dit kwam onder meer doordat de oorlog in het 

Heilig Roomse Rijk gunstig verlopen was voor de protestanten. Een andere belangrijke 

oorzaak was de positie van de Zeven Provinciën in het midden van de zeventiende eeuw. 

Met Frankrijk als bondgenoot tegen Spanje zou het niet lang duren voor ook de 

Zuidelijke Nederlanden bij de Republiek of Frankrijk worden gevoegd. Daardoor zou de 

Republiek rechtstreeks aan Frankrijk grenzen, een gevaarlijke situatie. De 

gebiedsuitbreiding zou bovendien slecht uitkomen, de toevoeging van Vlaanderen en 

Brabant zou vereisen dat de blokkade van de Schelde niet langer voort mocht duren 

waardoor Amsterdam een flinke concurrent, Antwerpen, bij zou krijgen. Ook zouden deze 

twee gewesten de leiding van Holland betwisten1.  

Spanje verging het minder rooskleurig, ook hier raakte men meer en meer overtuigd dat 

vrede de beste optie was, maar om geheel andere redenen. Het Spaanse rijk was immers 

verarmd, verzwakt en ontvolkt. Verschillende keren hadden de Spaanse koningen een 

staatsbankroet moeten afkondigen2. Al deze redenen droegen toe tot de 

onderhandelingen voor de eigenlijke vrede. 

De onderhandelingen voor de vrede begonnen in december 16443. De uiteindelijke 

bepalingen van het vredesverdrag waren uiterst gunstig voor de Republiek. Spanje erkende 

de Republiek voortaan als soevereine staat, liet de vaart op Indie vrij, staakte de 

                                                 
1 BLOM J.C.H., LAMBERTS E. (eds.), Geschiedenis van de Nederlanden, Baarn, 2004, p. 147. 
2 ROMMELSE G., The Second Anglo-Dutch War (1665-1667), Hilversum, 2006, p. 16. 
3 Ibidem, p. 17. 
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inspanningen om de blokkade van de Schelde op te heffen en de Noord-Nederlandse 

katholieken werden niet bevoordeeld op de protestanten4.  

 

De bepalingen van de Vrede van Münster zorgden ervoor dat de handel van de Republiek 

zich zonder enige beperkingen kon ontplooien. Deze toestand was echter van op 

voorhand gedoemd om jaloezie van andere naties te bewerkstelligen. Het duurde dan ook 

niet lang voor zowel Engeland als Frankrijk overgingen tot een nieuwe economische 

politiek ter bevordering en bescherming van de eigen handel en nijverheid. Deze politiek 

ging ten koste van de Republiek5.  

Engeland kondigde verschillende wetten af. Zo werd bijvoorbeeld in oktober 1650 een wet 

uitgevaardigd die de kolonies verbood handel te drijven met de Nederlanden6. Er werd in 

1651 eveneens een poging ondernomen door de Engelsen om een handelsunie met de 

Republiek op te starten. De Republiek weigerde dit echter uit vrees voor politieke 

dominantie van de Engelsen met als gevolg wellicht de bekendste van alle 

protectionistische wetten, de Akte van Navigatie van 16517. Hierin stelde het Engelse 

parlement dat de invoer van buitenlandse goederen in Engeland enkel mocht gebeuren 

door Engelse schepen of schepen van het land van herkomst, een rechtstreekse aanval op 

de Nederlandse transporthandel8. Deze uitsluiting van de Republiek om handel te drijven 

met Engeland was in feite een economische oorlogsverklaring van deze laatste 

mogendheid aan de eerste9. In december 1651 zond de Republiek dan ook een 

gezantschap naar Londen om over deze wetten en in het bijzonder de Akte van Navigatie 

te onderhandelen en de intrekking ervan te verzoeken10. Omdat ze er echter niets voor in 

de plaats stelden kregen ze dit niet gedaan. Het wederzijdse wantrouwen tussen beide 

rijken hield aan11. 

 

 

 

 

                                                 
4 BLOM J.C.H., LAMBERTS E. (eds.), op. cit., p. 148. 
5 Ibidem, p. 155. 
6 BOXER C.R., De Ruyter En De Engelse Oorlogen in De Gouden Eeuw, Hilversum, 1974, p. 18. 
7 JONES J.R., The Anglo-Dutch Wars of the Seventeenth Century, New York, 1996, p. 11. 
8 BOXER C.R., op. cit., p. 18. 
9 BLOM JC.H., LAMBERTS E. (eds.), op. cit., p. 155. 
10 BOXER C.R., op. cit., p. 19. 
11 JONES J.R., op. cit., p. 110. 
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V.1.2 DE EERSTE ENGELS-STAATSE OORLOG (1652-1654) 

 

Aanloop 

Tegelijkertijd met het verzoek tot intrekking van de Akte van Navigatie, besloot de Staten-

Generaal in maart 1652 om een vloot van 150 oorlogsschepen te equiperen. Deze 

onderneming had als doel de Nederlandse zeehandel tussen de Sont en de Straat van 

Gibraltar veilig te stellen. Een onderdeel van deze vloot begon onder leiding van luitenant-

admiraal Maerten Tromp hiervoor het Kanaal te doorkruisen. Engeland had echter de 

soevereiniteit over het Kanaal geëist en zag dit dan ook als intimidatie12. Gevolg hiervan 

was een incident tussen Tromp en de Engelse generaal-ter-zee Robert Blake op 29 mei 

1652 nabij Dover over de manier waarop Tromp Blake had begroet. Hierbij verloren de 

Nederlanders twee schepen. 

Alhoewel dit incident niet de directe aanleiding tot de oorlog was, versnelde het wel de 

komst ervan. Toen ook raadspensionaris Adriaen Pauw na onderhandelingen te Londen 

niet in staat bleek de totale oorlog te vermijden daar geen van de twee partijen 

toegevingen wilden doen, barstte de oorlog in juli uit in alle hevigheid13. 

 

Verloop 

De vloot van 150 schepen bleek bijlange niet opgewassen tegen de Engelse vloot. Omdat 

na de Vrede van Münster vele oorlogsschepen afgedankt waren omdat men dacht dat ze 

niet meer nodig waren, zag men zich genoodzaakt koopvaardijschepen in te huren. Veel 

schepen waren echter niet in de Republiek maar op handelsmissie. Dit zorgde ervoor dat 

het voorgeschreven aantal van 150 schepen niet eens gehaald werd. Bovendien waren veel 

van de schepen niet uitgerust voor de oorlog, waren ze in slechte staat en beschikten ze 

over onbekwame kapiteins14. Enkele van de belangrijkste zeeslagen tijdens deze oorlog 

worden hierna kort besproken15. 

De slag bij Plymouth vond plaats op 26 augustus 1652 tussen een eskader van een 

dertigtal schepen onder leiding van vice-commandeur Michiel De Ruyter, die als opdracht 

had het kanaal vrij te maken voor de Nederlandse schepen, en het eskader van Sir George 

                                                 
12 BOXER C.R., op. cit., p. 19. 
13 Ibidem, p. 19. 
14 JONES J.R., op. cit., p. 114. 
15 EEKHOUT L., Het admiralenboek. De vlagofficieren van de Nederlandse marine 1382-1991, Amsterdam, 1992, p. 
155. 
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Ayscue dat 42 bodems telde. Hoewel Ayscue een numeriek overwicht had, kreeg De Ruyter 

toch de overhand en kon hij de Engelse admiraal dwingen rechtsomkeert te maken16. 

Omdat Tromp nog niet had gevochten met de Engelse vijand, vooral omwille van slechte 

weersomstandigheden, werd hij aan tijdelijk aan wal gehouden en vervangen door vice-

admiraal Witte De With17. De With wist nu dat hij zo snel mogelijk een confrontatie met 

de Engelsen moest opzoeken. De Republiek onderschatte echter nog steeds de sterkte van 

de Engelse vloot en overschatten de schade die De Ruyter aan Ayscues eskader had 

aangericht18.  

Nadat De With zich met zijn schepen bij De Ruyter had gevoegd, ontmoette hij de vloot 

van Blake nabij Duins. Op 8 en 9 oktober van het jaar 1652 vond de slag bij Duins plaats 

waarbij de Nederlanders een zware nederlaag leden. Grote boosdoener naast de 

ongeschikte schepen was het gebrek aan discipline onder de bemanning en kapiteins van 

de ingehuurde koopvaardijschepen19.  

Na deze nederlaag werd Tromp terug van stal gehaald en moest hij instaan voor het 

konvooieren van 450 koopvaardijschepen. Daarna moest hij een andere vloot terug naar 

Nederland begeleiden. Toen hij echter te horen kreeg dat Blake met slechts 40 schepen in 

het Kanaal was, ging Tromp, met 80 schepen, hem opzoeken en op 10 december 1652 

kwam het tot een kort maar hevig gevecht bij Dungeness. Dit gevecht leidde tot een 

overwinning voor de Nederlanders en de vloot kon veilig terug naar Nederland 

geëscorteerd worden. 

Een volgende confrontatie tussen beide zeevarende mogendheden was de driedaagse 

zeeslag bij Portland, die duurde van 28 februari tot 2 maart 1653. De Engelsen wilden de 

nederlaag die ze geleden hadden bij Dungeness zo snel mogelijk vergeten en zelfs 

rechtzetten en hadden een vloot van een 70 tal bodems een Nederlandse handelsvloot 

laten opwachten. De rondkruisende Nederlandse oorlogsvloot ging, van zodra de vijand 

ontdekt was, tot de aanval over. De eerste dag leidde dit tot grote verliezen aan Engelse 

zijde die echter in het niets vervielen met de verliezen aan Nederlandse zijde. Op de tweede 

dag beperkten de Nederlanders zich tot het verdedigen van de koopvaardijschepen en 

slaagden daar in. Op de derde en laatste dag pasten de Nederlanders dezelfde tactiek toe, 

maar met minder schepen vermits door gebrek aan kogels en buskruit een aantal 

oorlogsschepen onverdedigbaar geworden waren. De Engelsen slaagden er niet in om de 

                                                 
16 BOXER C.R., op. cit., p. 24. 
17 Ibidem, p. 25. 
18 JONES J.R., op. cit., p. 117. 
19 BOXER C.R., op. cit., p. 25. 
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formatie te doorbreken en staakten de aanval omdat ze bang waren vast te lopen in de 

ondiepe Nederlandse en Vlaamse wateren. Deze zeeslag was niettemin een overwinning 

voor de Engelsen, de Nederlandse vloot was een zware slag toegebracht en nog maar eens 

was gebleken dat er een gebrek aan discipline was onder de kapiteins. Voorlopig waren de 

Britten heer en meester in het Kanaal20. 

Naast confrontaties in het Kanaal waren er ook conflicten in andere gebieden, zoals in de 

Middellandse Zee. Een voorbeeld hiervan is de slag bij Livorno op 14 maart 1653. Door 

slim handelen van commandeur Johan Van Galen, konden 6 van de 15 Engelse schepen 

genomen of tot zinken gebracht worden. Deze overwinning zorgde ervoor dat de Engelsen 

zich voor de rest van de oorlog niet mee in de Middellandse Zee vertoonden21. 

De Tweedaagse Zeeslag bij Nieuwpoort op 12 en 13 juni 1653 bevestigde de Engelse 

heerschappij over het Kanaal echter. Hoewel beide vloten ongeveer gelijke aantallen van 

schepen hadden, waren de Nederlanders niet opgewassen tegen de superieure bewapening, 

scheepsconstructie en moreel van de Engelsen. De overwinning van de Engelsen leidde tot 

een twee maanden durende blokkade van de Nederlandse kusten met gigantische schade 

aan de handel tot gevolg22. 

Een einde aan deze blokkade kwam er tijdens de slag bij Ter Heyde op 10 augustus 1653. 

Tromp had zich met De With verenigd in een vloot van 105 schepen en had van de Staten-

Generaal de opdracht gekregen om de blokkade te doen opheffen. Hoewel Tromp, net als 

De Ruyter en De With, allerminst tevreden was over de toestand van de vloot, trok hij toch 

ten strijde tegen de Engelse vloot 

onder leiding van Albemarle. 

Tijdens dit gevecht sneuvelde 

Tromp en verloren de 

Nederlanders elf schepen en 

4000 man, maar ze wisten de 

Engelse vloot dusdanig te 

beschadigen dat deze genoopt 

was de blokkade op te geven23. 

 

Fig. 1 Slag bij Ter Heyde - Jan Abrahamsz Beerstraten - Rijksmuseum Amsterdam. 

                                                 
20 Paragraaf gebaseerd op BOXER C.R., op. cit., pp. 26-28, JONES J.R., op. cit., pp. 124-127 en 
http://www.marine.nl/historie/marine museum/ Webspecials/Heldendaden/EersteEngelseoorlog/ 
21 http://www.marine.nl/historie/marinemuseum/Webspecials/Heldendaden/EersteEngelseoorlog/ 
22 BOXER C.R., op. cit., p. 29. 
23 Ibidem, p. 30. 
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Afloop 

Door de blokkade die stevig had huisgehouden in de Nederlandse handel, door de 

toenemende schuldenlast en door de strenge winter van 1653-1654 die drukten op de 

nationale economie was er geen vooruitzicht op een spoedig herstel en versterking van de 

Nederlandse vloot die de Engelse vloot het hoofd zou kunnen bieden24.  

Het aan de macht komen van Cromwell in december 1653, een notoir tegenstander van 

deze oorlog, werd dan ook gezien als een geschenk uit de hemel. In april 1654 werd dan 

ook de Vrede van Westminster getekend waardoor een einde kwam aan de 

vijandelijkheden25. 

Hoewel iedereen wist dat de Engelsen de grote overwinnaars van deze oorlog waren, was 

het verdrag toch niet erg streng. In ruil voor het onderteken van de Akte van Seclusie26 

kwam Cromwell de Republiek tegemoet27. De Akte van Navigatie bleef weliswaar 

gehandhaafd, maar de Engelse aanspraken op de heerschappij over het Kanaal werden 

achterwege gelaten en er werden geen belastingen opgelegd aan de Nederlandse visserij28. 

 

V.1.3 DE VIERDE NOORDSE OORLOG (1655-1660) 

 

Aanloop 

In 1655 verklaarde Zweden Polen de oorlog ter versterking van de Zweedse greep op het 

Balticum. Twee jaar later viel Denemarken Zweden aan in een poging om dat Zweedse 

overwicht omver te werpen29. Een van de strijdpunten tussen beide naties was de totale 

controle over de Sont, de zeestraat tussen Denemarken en Zweden die de Noordzee met 

de Baltische Zee of Oostzee verbindt.  

De Republiek was lang de belangrijkste handelaar tussen het Balticum en de rest van 

Europa. Baltische producten waren onmisbaar voor de Europese economie. Zweeds hout 

was nodig voor de scheepsbouw, graan was nodig voor de voedselvoorziening, e.d.m. Toen 

Zweden tijdens deze Noordse Oorlog in 1658 de Deense zijde van de Sont had bezet, was 

dit allerminst naar de zin van de Republiek. Zweden zou dan bij machte zijn om de Sont 

                                                 
24 BOXER C.R., op. cit., pp. 32-33. 
25 BOXER C.R., op. cit., p. 33. 
26 De akte van seclusie houdt de eeuwige uitsluiting van het Huis van Oranje als aanspraakmakenden op het 
stadhouderschap van Holland in. Dit was belangrijk omdat de leden van het Huis van Oranje hevige 
supporters van de Stuarts waren, die Cromwell net van de troon had gestoten. 
27 JONES J.R., op. cit., p. 142. 
28 BOXER C.R., op. cit., p. 33. 
29 ROMMELSE G., op. cit., p. 18. 



Oorlogsscheepsbouw en werven in Zeeland tijdens de Engels-Staatse Oorlogen 

 26 

te sluiten of hoge tollen te vragen, iets wat nefast zou zijn voor de Nederlandse 

Oostzeehandel. Dit was de rechtstreekse aanleiding voor de Nederlandse inmenging in de 

Noordse Oorlog30. 

 

Verloop 

In oktober 1658 werd een vloot klaargemaakt om naar de Sont te trekken en er een vrije 

doorvaart te verzekeren. Na de dood van Tromp werd Jacob van Wassenaer van Obdam 

aangesteld als luitenant-admiraal en leidde aldus de vloot van 35 oorlogsschepen. De 

Zweedse vloot bestond uit 45 bodems en werd geleid door admiraal Karel Gustaaf 

Wrangel. De uiteindelijke slag in de Sont vond plaats op 8 november 1658. Het schip van 

de Zweedse admiraal werd al snel uitgeschakeld waardoor er korte tijd verwarring 

ontstond onder de Zweden. Vice-admiraal De Withs schip raakte aan de grond in een 

gevecht met de Zweedse vice-admiraal, die hulp kreeg van andere Zweedse schepen. Witte 

De Withs schip werd tot zinken gebracht en hijzelf stierf kort nadat hij van het schip 

gehaald was. Ook vice-admiraal Pieter Florisz stierf, waarna de Zweden het schip van Van 

Wassenaer wisten te isoleren van de rest van de Nederlandse vloot, op een schip na. Deze 

twee schepen waren echter bereid zich te verdedigen tot de laatste man waarop de Zweden 

de strijd verlieten31. De inspanningen die de Republiek had ondernomen om een 

volwaardige vloot op te bouwen waren succesvol gebleken32. 

 

Afloop 

Het Nederlandse succes van deze 

onderneming zorgde ervoor dat de 

Zweedse koning Karel Gustaaf zijn 

pogingen om de Sont in handen te 

houden moest staken, en zelfs zijn 

troepen moest terugtrekken. Het 

Nederlandse doel van deze interventie 

was gehaald; de Sont was weer vrij 

voor alle verkeer33. De Nederlandse 

belangen waren veilig gesteld.          Fig. 2 Slag in de Sont – Peter Van den Velde – Rijksmuseum Amsterdam. 

                                                 
30 BLOM J.C.H., LAMBERTS E. (eds.), op. cit., p. 156. 
31 http://www.marine.nl/historie/marinemuseum/Webspecials/Heldendaden/Noordseoorlog/Sont/ 
32 BLOM J.C.H., LAMBERTS E. (eds.), op. cit., p. 156. 
33 http://www.marine.nl/historie/marinemuseum/Webspecials/Heldendaden/Noordseoorlog/Sont/ 
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V.1.4 DE TWEEDE ENGELS-STAATSE OORLOG (1665-1667) 

 

Aanloop 

Na de dood van Oliver Cromwell in september 1658, werd om een aantal redenen het 

herstel van de Stuart dynastie gevraagd door Londen. Karel II wilde zelf ook terugkeren en 

om meer mensen achter zich te scharen vaardigde hij een generaal pardon uit waarbij alle 

republikeinen, buiten de rechtstreekse moordenaars van zijn vader, vergeven zouden 

worden. Verder stelde hij ook dat niemand zou vervolgd worden omwille van religieuze 

redenen, wat hem nog meer steun opleverde. In Juni 1660 keerde hij dan ook naar 

Engeland terug en besteeg hij de troon34. 

Tussen 1650 en 1672 situeert zich het eerste stadhouderloze tijdperk van de Republiek. In 

die periode was er in de meerderheid van de provincies geen prins als stadhouder 

aangesteld, er was dus geen kapitein-generaal voor de landmacht of admiraal-generaal 

voor de vloot. Dit kwam omdat er geen rechtstreekse opvolger was na de dood van Willem 

II (zijn zoon was nog veel te jong) en ook omdat diezelfde Willem had bewezen dat het 

stadhouderschap gevaarlijk kon zijn voor de gewesten. Het vacuüm dat hierop ontstond 

werd maar al te graag ingevuld door een aantal regenten waarvan de belangrijkste Johan 

de Witt was. Hij was raadspensionaris van Holland en kon rekenen op uitgebreide steun 

om zijn doelstellingen waar te maken35. De Witt schrikte er, als staatsman, niet voor terug 

zich te bemoeien met de vloot. Toen in de eerste Engels-Staatse Oorlog duidelijk werd dat 

de vloot van de Republiek niet opgewassen was tegen die van de Engelsen, was hij dan ook 

een van de voorvechters van uitbreiding en vernieuwing van de vloot36. Zijn inspanningen 

waren al succesvol gebleken in de Noordse Oorlog, maar een ware beproeving zou een 

nieuwe confrontatie met de Engelsen zijn. De Witt was echter geen voorstander van 

oorlog omdat hij meende dat dit schadelijk zou zijn voor Holland. Hij hield vast aan 

neutraliteit37. 

In de periode 1661-1663 verslechterden de relaties tussen de Engelsen en de Nederlanders 

terug. Waar men aanvankelijk hoopte om samen te werken op een constructieve manier, 

vervloog deze hoop snel door de voortdurende maritieme confrontaties in de kolonies, en 

doordat Engeland weigerde een vrije markt politiek in te voeren. Beide zijden probeerden 

                                                 
34 ROMMELSE G., op. cit., pp. 35-37. 
35 Ibidem, pp. 67-68. 
36 OUDENDIJK J.K., Johan De Witt en de Zeemacht, Amsterdam, 1944, pp. 43-57. 
37 BOXER C.R., op. cit., p. 37. 
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hun eigen commerciele belangen te verdedigen ten koste van de andere kant. Schepen van 

beide landen werden genomen, de Engelse Akte van Navigatie werd opnieuw en strikter 

dan ooit ingevoerd en er waren toenemende confrontaties in de Aziatische en Afrikaanse 

handel. Het verdrag van vriendschap tussen beide landen van september 1662 loste dan 

ook niets van de onderlinge problemen op en was gewoon uitstel van confrontatie38. 

De concrete aanleiding tot de oorlog is een reeks van vijandelijkheden in de kolonies die 

begonnen zijn met de verovering van een aantal Nederlandse schepen en vestingen tussen 

Goeree en Cape Coast Castle door de Engelse kapitein Robert Holmes in 1664. Hierop 

werd De Ruyter in het geheim door De Witt bevolen de veloren vestingen te heroveren. De 

Oranje-gezinde oppositie wist hier niet van en kon de Engelsen dus ook niet 

waarschuwen, waardoor De Ruyters missie een groot succes werd. In mei van hetzelfde 

jaar werd door de Engelsen een nieuwe expeditie opgezet om Nieuw Nederland te 

veroveren, wat in augustus, zonder weerstand van de Nederlanders, lukte. Ook in 

Europese wateren werden nu steeds meer Nederlandse schepen genomen, en in maart 

1665 volgde de officiële oorlogsverklaring van Karel II aan de Republiek39. 

 

Verloop 

Het eerste grote wapenfeit van deze oorlog was de slag bij Lowestoft op 13 juni 1665. 

Nadat zowel Van Wassenaer als de hertog van York, de bevelhebber van de Engelse vloot, 

naar elkaar op zoek gegaan waren, troffen ze elkaar op 13 juni40. Het was een goede dag 

om te vechten, het weer was gunstig waardoor de zwaarste kanonnen gebruikt konden 

worden. Bijkomend voordeel voor de Engelse admiraal was dat de Nederlanders meer dan 

70 mijl van hun havens verwijderd waren en dus niet al te gauw op de vlucht konden 

slaan41. In de voormiddag konden de Nederlanders nog net optornen tegen de Engelsen 

dankzij de gedane inspanning ter verbetering van de vloot. Na de middag was het toch 

weer het superieure Engelse geschut dat de overhand kreeg, rond 15 uur ontplofte het 

schip van Van Wassenaer en het verging met man en muis. Hierop raakte de Nederlandse 

vloot in paniek en door de verwarring gebeurden aanvaringen en raakten schepen vast aan 

elkaar waardoor ze een goed doel vormden voor Engelse brandschepen. Deze zeeslag was 

                                                 
38 ROMMELSE G., op. cit., pp. 78-91. 
39 BOXER C.R., op. cit., pp. 43-47. 
40 Ibidem, p. 48. 
41 JONES J.R., op. cit., p. 158. 
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de zwaarste nederlaag voor de Republiek in alle drie de oorlogen terwijl de Engelse 

verliezen erg beperkt waren42.  

Het Nederlandse zelfvertrouwen kwam er toch positiever uit door de handelingen van De 

Witt, de behouden terugkomst van De Ruyter ondanks het feit dat een Engels eskader 

naar hem op zoek was en doordat de Engelsen er niet in slaagden een Nederlandse 

koopvaardijvloot in Bergen te veroveren dankzij de hulp van de Deense koning. De Ruyter 

werd bovendien benoemd tot opperbevelhebber van de Nederlandse oorlogsvloot. 

Ondertussen verslechterde de situatie in Engeland. Er was een toenemend gebrek aan 

financiën om de vloot te bekostigen en een grote pestepidemie hield huis onder de 

bevolking43. 

Ondanks de financiële problemen slaagden de Engelsen er toch in om een vloot uit te 

rusten aan het einde van de maand mei. Ze hadden echter geruchten opgevangen van een 

Franse vloot die zich bij de Nederlandse zou voegen om tegen hen te vechten, waarop ze 

dit trachtten te verhinderen door een deel van de Engelse vloot de Franse te laten 

opwachten. De Nederlandse vloot was echter al 

verenigd, zonder hulp van Franse schepen. Toen 

de bevelhebber van de Engelse vloot, Albemarle, 

De Ruyter en zijn vloot op 11 juni niet ver van 

Oostende in zicht kreeg, vond hij zichzelf in een 

numeriek sterk benadeelde positie. Ondanks dit 

nadeel, besliste Albemarle toch om tot de aanval 

over te gaan en dit was het begin van de 

Vierdaagse Zeeslag bij North Foreland, die 

duurde van 11 tot 14 juni 166644. Deze zeeslag 

was een van de bloedigste en grootste en de 

langst durende in het tijdperk van de 

zeilschepen. Op de eerste dag wist De Ruyter 

enkele Engelse schepen te veroveren en werd de 

Zeeuwse vice-admiraal Cornelis Evertsen door 

een kanonskogel doormidden geschoten.  

Fig. 3 Het schip Walcheren aan de vooravond van de vierdaags zeeslag -  

detail uit grisaille Willem van de Velde de oude – Villa Poggio Imperiale. 

                                                 
42 JONES J.R., op. cit., p. 158. 
43 BOXER C.R., op. cit., pp. 52-53. 
44 Ibidem, pp. 55-56. 
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Ook de Nederlanders begonnen omwille van diverse redenen met wat minder schepen aan 

de tweede dag maar behielden niettemin het numerieke overwicht. Er volgden enkele 

passeergevechten en Albemarle, die een aantal schepen verloor, besloot omstreeks de 

avond om de aftocht te blazen. De Nederlanders zetten de achtervolging in maar hadden, 

omwille van hun tragere schepen, moeite om de Engelsen in te halen. Ook op 13 juni bleef 

men de Engelse vloot achtervolgen, terwijl hierdoor enkele Engelse schepen vastliepen. 

Later die dag kwamen de schepen die de zogezegde Franse vloot aan het opwachten waren 

eindelijk terug en vervoegden spoedig de rest van de Engelse vloot. Het  numerieke 

voordeel van de Nederlandse vloot was hierdoor bijna teniet gedaan. Op 14 juni gingen 

beide vloten opnieuw het gevecht met elkaar aan. De Ruyter wist de Engelse linie 

tweemaal te doorbreken en gaf het bevel te enteren. Hierdoor ontstond verstrooidheid 

onder de Engelse schepen. De Engelse bevelhebber zag dat het onmogelijk was om nog te 

winnen en blies opnieuw de aftocht. De Nederlandse achtervolging als gevolg hiervan 

werd een halt toegeroepen door de plotselinge opkomst van een dikke mist45. Deze eerste 

zeeslag onder bevel van De Ruyter was een Nederlands succes, vele Engelse schepen waren 

veroverd of tot zinken gebracht, vele Engelsen waren gevangen genomen. 

 De volgende ontmoeting tussen beide partijen was de aanleiding tot de Tweedaagse 

Zeeslag bij Duinkerken op 4 en 5 augustus 1666. Engeland had zijn vloot van een reeks 

nieuwe schepen voorzien en men dacht dat als ze nu de Nederlandse vloot niet konden 

verslaan, het hen nooit zou lukken. Na de eerste dag moesten de Nederlanders zich al 

terugtrekken, de Engelsen behaalden een duidelijke overwinning. Toch konden ze deze 

niet uitbuiten, de Republiek verloor slechts twee schepen. Tijdens de tweede dag raakte 

Tromp afgezonderd van de rest van de vloot, maar gelukkig slaagden de Engelsen er niet 

in hem te omsingelen. Wel was dit voorval de aanleiding tot een hevig dispuut tussen 

Tromp en De Ruyter dat tot het ontslag van de eerste leidde. Enkele dagen later trachtte 

Holmes de overwinning te verzilveren door ongeveer 150 Nederlandse koopvaardijschepen 

in brand te steken en te vernietigen46. 

Ondertussen was de situatie in Engeland steeds maar slechter aan het worden. Vanaf 1665 

waren er uitbraken van de pest waardoor duizenden mensen de dood vonden. Daarnaast 

was er nog de grote brand in Londen die op 12 september 1666 begonnen was in een 

bakkerij. Duizenden huizen gingen erin verloren en de Londenaars dachten dat de brand 

                                                 
45 Paragraaf gebaseerd op VAN FOREEST H.A. en WEBER R.E.J., De vierdaagse zeeslag 11-14 juni 1666, 
Amsterdam, 1984, pp. 57-86. 
46 BOXER C.R., op. cit., pp. 61-64. 
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aangestoken was door buitenlanders of door God. Geruchten van een invasie van een 

Nederlands of Frans leger vergrootten de paniek nog meer. Al deze rampen drukten ook 

nog eens voort op de al penibele financiële situatie waarin Engeland zich bevond. De 

oorlog werd steeds minder populair. Ook in de Republiek waren de gevolgen van de 

oorlog merkbaar. Prijzen stegen, zeelieden kregen te kampen met toenemende 

onzekerheid, ... beide partijen waren bereid te onderhandelen47. 

Ondertussen hadden reeds verschillende bronnen aan Karel II laten weten dat de 

Nederlanders met iets groots bezig waren. Er werd echter geen aandacht geschonken aan 

deze waarschuwingen omdat men dacht dat het grootspraak was. Het plan om de Engelse 

kust aan te vallen was echter reëel en hoewel de Nederlandse vlootofficieren het 

onmogelijk achtten, werd het plan toch ten uitvoer gebracht. De tocht naar Chatham op 

de rivier de Medway van 21 tot 24 juni van het jaar 1667 had tot doel alle Engelse 

oorlogsschepen die in de rivier lagen te vernietigen alsook de werven te Chatham met de 

grond gelijk te maken48. Hoewel de Nederlanders nooit tot aan de scheepswerven zelf 

geraakt zijn, konden ze toch een aantal schepen bemachtigen en andere werden door de 

Engelsen platgebrand uit vrees dat de Nederlanders ze mee zouden nemen en er 

technische verbeteringen zouden uithalen. De totale schade die de Engelsen leden was 

groot, maar niet onoverkomelijk. Het Engelse moraal was echter volledig gekraakt. Door 

de wanbetalingen van de overheid hadden de Engelse scheepsbouwers geen zin zich te 

verdedigen tegen deze Nederlandse aanval, ze pakten wat ze dragen konden en sloegen op 

de vlucht49. 

 

Afloop 

Hoewel er reeds onderhandelingen gestart waren voor de Nederlandse aanval in de 

Medway, veranderde de inzet van die onderhandelingen na deze gebeurtenis. Nu De 

Ruyter controle had over het Kanaal en de Engelse vloot dermate verzwakt was, besliste 

Karel II dat er zo snel mogelijk vrede moest komen. Het vredesverdrag van Breda, dat op 

31 juli 1667 werd gesloten, bevestigde het status quo tussen beide partijen. De Engelsen 

mochten Nieuw Nederland houden, maar gaven in ruil daarvoor Suriname af aan de 

Nederlanders50. 

 

                                                 
47 ROMMELSE G., op. cit., pp. 163-167. 
48 BOXER C.R., op. cit., p. 67. 
49 JONES J.R., op. cit., p. 177. 
50 JONES J.R., op. cit., p. 178. 
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V.1.5 DE DERDE ENGELS-STAATSE OORLOG (1672-1674) 

 

Aanloop 

Een zestal maanden na het vredesverdrag van Breda vormde zich een alliantie tussen 

Engeland, de Republiek en Zweden om de plannen van Lodewijk XIV te dwarsbomen. 

Frankrijk wilde de Zuidelijke Nederlanden veroveren, wat nadelig zou zijn voor de 

Republiek en voor de Engelsen. Deze triple alliantie slaagde er in Frankrijk tot het tekenen 

van de Vrede van Aken te overhalen waardoor de territoriale expansie een halt werd 

toegeroepen. De spanningen tussen Engeland en de Republiek verminderden maar 

verdwenen niet. Een half jaar na het sluiten van de alliantie was Karel II al verwikkeld in 

geheime onderhandelingen met de Franse koning. Hij zou zijn bondgenoten laten stikken 

in ruil voor subsidies en zou daarna samen met Lodewijk XIV de Republiek aanvallen. Het 

geheime verdrag van Dover waarin dit werd beschreven werd in mei-juni 1670 gesloten. 

Hierop begon Karel II redenen tot onenigheid te zoeken. Nederlandse schepen hadden een 

Engels jacht verkeerd begroet, de Nederlanders hadden beledigende schilderijen gemaakt, 

enz. De Engelsen vatten het plan op de alliantie te verbreken en de schuld in de schoenen 

van de Republiek te schuiven. Op 27 maart 1672 werd de Republiek de oorlog verklaard51.  

Deze toestand kon Johan De Witt missen als kiespijn. De Republiek moest optornen tegen 

twee mogendheden waarvan de ene het machtigste landleger van Europa had en de andere 

over de machtigste vloot beschikte. Hieraan kon De Witt onmogelijk het hoofd bieden. 

Daarbovenop was in tussentijd de zoon van Willem II volwassen geworden en er gingen 

stemmen op om hem het stadhouderschap te bezorgen. Toen de vijandelijke legers in een 

erg korte tijd grote delen van de Republiek bezet hielden, vroeg en kreeg De Witt ontslag 

en werd Willem III, nadat de Akte van Seclusie ongedaan was gemaakt, tot stadhouder 

verheven. Hierna volgde een van de meest trieste gebeurtenissen in de Nederlandse 

geschiedenis. Johan De Witt en zijn broer Cornelis werden op gruwelijke wijze door een 

razende menigte vermoord in Den Haag52. 

 

Verloop 

Engeland had ondertussen zijn vloot weer uitgebreid in tegenstelling tot de Republiek 

waar in de jaren tussen 1667 en 1672 geen grote vlootbouwprogramma’s meer opgezet 

werden. Samen met de Fransen konden de Engelsen nu een zeer sterke vloot vormen en 

                                                 
51 Paragraaf gebaseerd op BOXER C.R., op. cit., pp. 75-76. 
52 BLOM J.C.H., LAMBERTS E. (eds.), op. cit., pp. 156-158. 



Oorlogsscheepsbouw en werven in Zeeland tijdens de Engels-Staatse Oorlogen 

 33 

een complete en snelle overwinning was dan ook het vooruitzicht dat Karel II in 

gedachten had53. De toenemende moeilijkheden met Engeland en Frankrijk zorgden er 

echter voor dat de Republiek een vloot uitrustte die gedurende lange tijd de Noordzee zou 

doorkruisen. Door dit lange kruisen raakten de schepen van deze vloot onder leiding van 

De Ruyter meer en meer op elkaar ingespeeld en steeg het vertrouwen in de leider54. Op 7 

juni verraste De Ruyter de bondgenoten nabij Solebay. Hierna volgde de meest 

verschrikkelijke zeeslag van de drie oorlogen. De slag eindigde onbeslist, maar het 

Nederlandse moreel was danig opgekrikt doordat een van de hoogste officieren van de 

Engelse vloot samen met zijn schip vergaan was. De Engelse afkeer ten opzichte van de 

Fransen vergrootte ook omdat die laatsten tijdens de slag de orders niet juist had 

uitgevoerd waardoor beide vloten van elkaar gescheiden raakten55. 

Omdat de Republiek nu ook over land bedreigd werd, kon op zee aanvankelijk slechts een 

verdedigende positie worden aangenomen. Veel scheepsgeschut en mariniers moesten 

immers op het land ingezet worden. De twee bondgenoten vatten in 1673 het plan op om 

de Nederlandse vloot op te zoeken en te verslaan of te blokkeren in een haven zodat er 

ongehinderd troepen van Engeland naar Zeeland konden worden overgebracht. De Ruyter 

slaagde er niet in zijn plan om de Thames te blokkeren door het doen zinken van schepen 

aan de monding tot uitvoer te brengen. Hij werd teruggedreven naar Schooneveld door 

een Frans-Engelse vloot56. Te Schooneveld zou op 7 juni 1673 een zeeslag tussen beide 

vloten plaatshebben. Hoewel de gecombineerde vloot ongeveer 50% meer schepen telde 

slaagden ze er niet in De Ruyter zware schade toe te brengen, de strijd eindigde onbeslist 

bij het vallen van de avond. Aangemoedigd door deze niet ongunstige uitslag van het 

gevecht, viel De Ruyter op zijn beurt op 14 juni 1673 de Frans-Engelse vloot aan. Opnieuw 

eindigde de zeeslag onbeslist, maar gezien het numerieke voordeel van de gecombineerde 

vloot, kon De Ruyter toch tevreden zijn over zijn prestatie57. Deze twee zeeslagen zorgden 

ervoor dat men een landing op de Nederlandse kust moest uitstellen. 

Een laatste confrontatie op zee tijdens deze oorlog was de Slag bij Kijkduin op 21 

augustus 1673. Weer had de Engels-Franse vloot het numeriek overwicht. De Fransen 

hadden echter van Lodewijk XIV de opdracht gekregen de schepen niet te veel in gevaar te 

brengen. Na een tijdje trokken zij zich dan ook terug uit het gevecht. De slag eindigde 

                                                 
53 BOXER C.R., op. cit., p. 78-79. 
54 WARNSINCK J.C.M., Van vlootvoogden en Zeeslagen, Amsterdam, 1941, p. 345. 
55 BOXER C.R., op. cit., p. 82. 
56 JONES J.R., op. cit., pp. 201-205. 
57 BOXER C.R., op. cit., pp. 84-86. 
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opnieuw onbeslist. Beide zijden hadden zware verliezen geleden, maar geen enkel schip 

verloren. Strategisch had De Ruyter de overwinning behaalt, de Engelsen moesten nu 

voorgoed afzien van hun plan om een landing op de kusten van de Republiek uit te 

voeren. De Ruyter was heer en meester over het Kanaal58. 

 

Afloop 

Als gevolg van de voortdurende misverstanden tussen de Engelsen en de Fransen ontstond 

er in Engeland een toenemend anti-Frans gevoel. Toen deze anti-Franse partij de overhand 

kreeg, weigerde het parlement om de oorlog tegen de Republiek financieel te steunen59. 

Op 19 februari werd er vrede gesloten tussen de Republiek en Engeland. De Nederlanders 

gingen voortaan correct groeten wanneer ze een Engels schip tegenkwamen, maar 

erkenden de Engelse aanspraken op de soevereiniteit over het Kanaal niet. In de Republiek 

was men ook niet bereid tol 

te betalen om te mogen 

vissen. Wel moesten de 

Nederlanders een bescheiden 

vergoeding betalen aan de 

Engelsen en werd New York, 

dat weer door de Republiek 

was veroverd, teruggegeven 

aan Engeland60. 

 

 

            Fig. 4 Slag bij Kijkduin – Willem van de Velde de jonge – Rijksmuseum Amsterdam. 

                                                 
58 
http://www.marine.nl/historie/marinemuseum/Webspecials/Heldendaden/DerdeEngelseoorlog/Kijkduin/ 
en JONES J.R., op. cit., pp. 210-211. 
59 BLOM J.C.H., LAMBERTS E. (eds.), op. cit., p. 160. 
60 JONES J.R., op. cit., p. 216. 
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V.2 INSTELLINGEN VAN DE REPUBLIEK: GESCHIEDENIS EN BEVOEGDHEDEN 

 

Het spreekt voor zich dat het bouwen van een oorlogsschip geen beslissing is die door een 

persoon op zichzelf gemaakt werd. Bij de besluitvorming omtrent het bouwen van een of 

meerdere schepen werd overleg gepleegd tussen een aantal instellingen. Hier wil ik dan 

ook kort een instellingsgeschiedenis neerpennen met betrekking tot de instellingen die 

iets te beslissen hadden inzake de oorlogsvloot. 

 

V.2.1 DE STATEN-GENERAAL 

 

Geschiedenis 

Het begrip Staten-Generaal kent zijn oorsprong tijdens de Bourgondische tijd. Deze 

instelling is ontstaan als het resultaat van een bewuste politiek van centralisatie gevoerd 

door de Bourgondische hertogen. In de eerste helft van de vijftiende eeuw riep de hertog 

vaak een aantal provinciale staten bijeen om te beraadslagen over economische kwesties 

zoals de munt, tollen en andere protectionistische maatregelen61. Doordat de wetgeving 

zich meer en meer op bovengewestelijk niveau begon uit te kristalliseren en men de 

verschillende gewestelijke standpunten wilde afwegen was er meer nood aan een dergelijk 

supraprovinciaal overleg. Vanaf 1464 riep de hertog regelmatig de staten van alle gewesten 

samen, iets wat vanaf 1477 als Generale Staten of Staten-Generaal bekend zou worden62. 

Deze evolutie had tot gevolg dat de vorst niet meer alle gewestelijke staten afzonderlijk 

moest afreizen om zaken te bespreken. 

Tijdens de Republiek kreeg de Staten-Generaal echter een geheel andere betekenis, zij 

vormden het hoogste algemene bestuursorgaan van de opstandige provinciën. Deze 

evolutie was er gekomen na het sluiten van de Unie van Utrecht in 1579. Hierdoor waren 

de gewesten verenigd en hadden ze bijgevolg nood aan een leider, Willem van Oranje, en 

een overlegsorgaan, de Staten-Generaal63. Aan het eind van de zestiende eeuw waren zeven 

provinciën lid van de Staten-Generaal, namelijk Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, 

Overrijsel, Groningen en Gelderland. Drenthe werd niet als stemhebbend lid toegelaten64. 

Omdat de opstand echter als doel had de privilegies en vrijheden van de provincies te 

                                                 
61 BLOM J.C.H., LAMBRECHTS E., op. cit., p. 74. 
62 Ibidem, p. 75. 
63 Ibidem, p. 121. 
64 FOCKEMA ANDREAE S.J., De Nederlandse staat onder de Republiek, Amsterdam, 1962, p. 12-13. 
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vrijwaren, moest men in de Staten-Generaal zelf ook rekening houden met de 

zelfstandigheid van elk gewest. Het bestuur van de Republiek was dan ook een constant 

overleg volgens het geef en neem principe65. 

 

Bevoegdheden 

De bevoegdheden van de Staten-Generaal waren behoorlijk uitgestrekt. Dit orgaan was 

onder meer verantwoordelijk voor het benoemen van Nederlandse gezanten in het 

buitenland en het toelaten van vreemde consuls in de Republiek. Het verdedigen van de  

buitenlandse relaties vormde een van de hoofbevoegdheden van de Staten-Generaal, naast 

de benoemingen stonden zij ook in voor het sluiten van tractaten en beslisten zij over 

vrede dan wel oorlog66. 

Een ander belangrijk onderwerp op de agenda van de Staten-Generaal was de 

landsverdediging. De hoofdleiding van zowel het landleger als de vloot lag in handen van 

de Staten-Generaal. Beslissingen omtrent de uitbreiding van een dezer, het gebruik ervan 

en de belangrijkste uitgaven errond behoorden tot dit takenpakket. De feitelijke leiding 

was wel in handen van een admiraal-generaal voor de vloot en een kapitein-generaal voor 

het leger67. Voor het beheer van materieel en personeel waren andere bestuursorganen 

verplicht, in het geval van de vloot waren dit de admiraliteiten. 

Op financieel vlak was de Staten-Generaal verantwoordelijk voor het heffen van de in- en 

uitgaande belastingen, de convooien en licenten68. In de praktijk werd deze taak echter 

door de gewesten, meerbepaald door de admiraliteiten uitgevoerd. 

Met betrekking tot de handel hielden de Staten-Generaal toezicht op de grote 

handelscompagnieën, namelijk de VOC en de WIC. Deze compagnieën hadden van de 

Staten-Generaal hun octrooi en het daarmee gepaard gaand gezag in de overzeese 

gebieden verkregen. Indien het nodig bleek, hadden de Staten-Generaal het recht in te 

grijpen bij het bestuur van deze compagnieën69. 

De Staten-Generaal vormden ook het hoofd van de Generaliteitslanden. Dit waren 

gebieden die tot de Republiek, maar niet tot de oorspronkelijke Unie van Utrecht 

behoorden. Vaak waren deze gebieden door verovering aan het territorium toegevoegd70. 

Bijgevolg werden zij niet als zichzelf-vertegenwoordige, soevereine gebieden beschouwd, 
                                                 
65 BLOM J.C.H., LAMBRECHTS E., op. cit., p. 121. 
66 FOCKEMA ANDREAE S.J., op. cit., p. 14 
67 Ibidem, pp. 14-15. 
68 Ibidem, p. 15. 
69 Ibidem, p. 15. 
70 Ibidem, p. 75. 
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maar vielen zij  wat beteft soevereiniteit, wetgeving en bestuur rechtstreeks onder de 

Staten-Generaal. 

Wat betreft wetgeving is er enkel tot het einde van de zestiende eeuw sprake van 

uitvaardiging van plakkaten, octrooien, enz. omtrent het gewestelijk bestuur. Vanaf 1590 

beperkten ze zich meer en meer tot de hierboven beschreven bevoegdheden en lieten ze 

het bestuur in de provinciën over aan die provinciën zelf71. 

Rechtspraak behoorde over het algemeen niet tot het takenpakket van de Staten-Generaal. 

Enkel in bepaalde rechtzaken, zoals deze met betrekking tot de kolonies of bij geschillen 

tussen provincies en lagere besturen, wezen de Staten-Generaal een ad hoc college aan als 

rechtbank72. 

 

Organisatie73 

De vergaderingen van de Staten-Generaal hadden plaats in Den Haag en werden 

voorgezeten door een presidium. Dit presidium wisselde om de week waarbij de leden 

telkens uit een verschillende provincie afkomstig waren. Uit de provinciale staten werden 

beurtelings de meest vooraanstaande leden gekozen als afvaardiging naar de Staten-

Generaal. De grootste provincies hadden ieder zes en de kleinere drie of twee stoelen ter 

beschikking voor deze afvaardiging. Vaak waren er echter meer leden, deze moesten dan 

echter rechtstaan. In het geval van Zeeland waren de afgevaardigden benoemd voor het 

leven, andere provincies wisselden om de drie of zes jaar. Af en toe werden commissies in 

het leven geroepen die bevoegd waren voor bepaalde aspecten van het bestuur.  

De vergadering van de Staten-Generaal kende een vaste griffier. Hij had geen stem in de 

zitting, maar mocht wel adviseren in de commissies. De substituut van de griffier en de 

commies verzorgden het routine-werk zodat de griffier zelf zich op de politiek kon 

richten. De provinciën zelf hadden ook vaste klerken in dienst, deze zorgden ervoor dat 

elke provincie de afschriften van de vergaderingen in handen kreeg. Tot slot was er ook 

een agent die instond voor het formele verkeer met buitenlandse vertegenwoordigers. 
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72 Ibidem, p. 16. 
73 Ibidem, pp. 13-14. 
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V.2.2 DE ADMIRALITEITEN 

 

Geschiedenis 

De functie van admiraal is een Arabische uitvinding. De Amir ar-Rahl was de Arabische 

bevelhebber over de vloot. Aan het eind van de twaalfde eeuw werd deze functie door de 

Duitse keize Frederik II, die onder andere over Zuid-Italië heerste en veel contacten had 

met de Arabische wereld, ingesteld voor zijn vloot op Sicilië. De functie werd in het 

Italiaans als ammiraglio bekend. Doordat men het woord een Latijnse draai gaf, werd het 

uiteindelijk admiratus en zo raakte het woord en de bijhorende functie verspreid in de rest 

van Europa74. 

De admiraliteiten zoals ze in de zeventiende eeuwse Republiek bestonden, kennen een 

lange voorgeschiedenis. Deze begint in de veertiende eeuw in Vlaanderen, tijdens de 

Honderdjarige Oorlog. Toen werden de zeegevechten steeds heviger en heviger. De 

Vlaamse scheepvaart werd aldus zowel door de Engelsen als door de Fransen bedreigd. 

Men besloot dan ook de vloot te beschermen en ze in admiraalschap te laten varen. Ook 

werd een admiraal aangesteld om voor de kust te patrouilleren, ter beveiliging van het 

Zwin. In 1382 werden beide functies tot een herleid, maar spoedig weer opgesplitst in een 

admiraal voor het Zwin en een admiraal voor de Schelde. Andere steden en gewesten van 

de Nederlanden vielen niet onder deze admiraals en stonden zelf in voor het konvooieren 

van schepen75.  

In de loop van de vijftiende eeuw veranderden een aantal zaken omtrent dit 

admiraalschap. Filips de Goede zorgde ervoor dat enkel edellieden als admiraal benoemd 

werden. Karel de Stoute probeerde de lokale verschillen tot een eenheid om te vormen in 

1475. Maximiliaan vaardigde in 1488 een ordonnantie uit waarin de rechten en plichten 

van de admiraal en de invoering van de organisatie en eenheid bij zeezaken werden 

beschreven, dit om de anarchie in verband met de zeeroof die toen heerste een halt toe te 

roepen. Het opperbevel van de zee in de Bourgondische Nederlanden kwam nu in theorie 

in handen van de admiraal van Veere76. Hij werd bijgestaan door een raad die bevoegd was 

met het berechten van geschillen inzake prijs- en buitrecht en militaire delicten op zee77.  

Omdat de standplaats van deze admiraliteit Veere was, werd die uiteraard erkend door 
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Zeeland. Vlaanderen erkende de admiraliteit echter pas onder de regering van keizer Karel 

V en Holland erkende het helemaal niet78. 

Onder Karel V werd de stad Veere echter verder uitgebouwd tot een goed uitgeruste 

vlootbasis met een staande vloot en de oprichting van een arsenaal in 1540, in datzelfde 

jaar bekrachtigde Karel V de ordonnantie van 1488 van Maximiliaan nog eens. Toen de in 

1547 fungerende admiraal-generaal, zoals de functie toen genoemd werd, eveneens 

stadhouder van Holland werd, kon dit gewest niet anders dan de functie erkennen. Karel 

V’s pogingen om tot een centralisatie van de vlootorganisatie en maritieme politiek te 

komen eindigden echter wanneer Maximiliaan van Bourgondië, de toenmalige admiraal-

generaal, overleed in 1558 en Karel V in dat zelfde jaar troonsafstand deed. Mede door de 

opstand werd het vele centralisatiewerk terug ongedaan gemaakt. De organisatie van 

zeezaken werd terug op gewestelijk en zelfs regionaal niveau bepaald79. 

 

Toen tijdens de opstand de Watergeuzen in 1572 Den Briel op Spanje veroverden en 

daarna hetzelfde deden met Vlissingen en Veere, kwam een ommekeer. De belangrijkste 

Spaanse vlootbasis in het noorden had zich nu aan de kant van de opstandelingen 

geschaard80. Bovendien erkenden Holland en Zeeland daarna Willem van Oranje als hun 

stadhouder, als leider van de opstand en ook als admiraal-generaal. In 1573 stelde Willem 

van Oranje een aantal nieuwe bevelhebbers aan, een admiraal in Zeeland en een admiraal 

en vice-admiraal in Holland. Ook richtte hij admiraliteitsraden op in Rotterdam, 

Vlissingen en Enkhuizen81. Hierna volgden nog enkele veranderingen, zo kregen de 

admiraliteitsraden hun eigen inkomsten uit de kaapvaart en uit heffingen op in- en 

uitvoer en vergunningen tot handel met de vijand, ook wel konvooien en licenten 

genoemd. Verder zorgden een aantal ontwikkelingen er ook voor de admiraliteitsraden 

rechtstreeks onder de Staten-Generaal terecht kwamen en niet meer afhankelijk waren van 

het College van Superintendentie of de Raad van State. Uiteindelijk kwamen er, na vele 

vergaderingen en pogingen tot een centrale organisatie voor zeezaken, toch vijf 

admiraliteitsraden. Elk gewest wilde immers zoveel mogelijk zeggenschap hebben in deze 

zaken. De admiraliteiten waren die van het Noorderkwartier, van Holland, van Friesland, 

van de Maze en tot slot die van Zeeland en zij waren respectievelijk gevestigd in 

Enkhuizen en Hoorn, Amsterdam, Dokkum en later Harlingen, Rotterdam en 
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Middelburg. Om wat uniformiteit te creëren in deze gedecentraliseerde structuur stelde de 

Staten-Generaal in 1597 een instructie op, die oorspronkelijk voor een jaar geldig was, 

maar het uiteindelijk tot 1795 heeft volgehouden82. 

Hoewel de admiraliteiten een sterke gewestelijke binding hadden, moeten ze toch gezien 

worden als organen van de generaliteit, het centrale bestuur van de Republiek. De 

admiraliteiten hadden dan wel een eigen bestuur, eigen inkomsten en een eigen 

arbeidsterrein, toch was er een hoger verband. Dit verband uitte zich in besluiten van de 

Staten-Generaal, de aanstelling van een admiraal-generaal in oorlogstijd en het Haags 

besogne. Het Haags besogne is een overlegorgaan waarin de verschillende admiraliteiten 

geregeld samenkwamen om algemene kwesties te bespreken83. Dit overleg tussen de 

vertegenwoordigers van de vijf admiraliteiten had, zoals de naam al doet vermoeden, 

plaats in Den Haag84. 

 

Bevoegdheden 

De admiraliteitsraden hadden een veelheid aan taken en vergaderden daarom bijna 

dagelijks. Een deel van het takenpakket was de zorg voor de vloot. De admiraliteiten 

stonden in voor de bouw, uitrusting en het onderhoud van oorlogsschepen. Ook moesten 

zij ervoor zorgen dat deze schepen bemand en uitgerust werden met wapens. Om aan deze 

taken te kunnen voldoen waren de admiraliteitscolleges in het bezit van werven voor 

nieuwbouw en reparatie van schepen, pakhuizen voor opslag van wapens en andere 

benodigdheden en lijnbanen waar touwen werden geslagen. Deze voorzieningen waren 

verspreid over verschillende locaties en boden werk aan een grote hoeveelheid personeel85. 

Naast zorg voor de vloot, was een admiraliteit ook bevoegd voor het leveren van 

commissie- of kaperbrieven. Deze brieven werden aan particulieren geleverd en gaven hen 

in oorlogstijd toestemming om schepen van de rivaliserende partij te nemen. De 

admiraliteit diende hierover controle te houden en was ook verantwoordelijk voor het 

verkoop van de buitgemaakte schepen en goederen86.  

Een derde taak waar de admiraliteit mee belast was, is het innen en beheren van de 

konvooien en licenten. Deze belastingen werden geheven op alle inkomende schepen en 

goederen in havens of langs rivieren en op karren langs grenswegen. De Staten-Generaal 
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stelde de tarieven vast. Een admiraliteit kreeg een eigen district aangewezen waarin het 

deze belastingen mocht heffen. De inkomsten hieruit vormden tevens het kapitaal 

waarmee de admiraliteiten hun dagelijkse, of ordinaris, functioneren moesten zien te 

bekostigen. In de praktijk was Amsterdam de rijkste admiraliteit omdat het het centrum 

voor handel en scheepvaart was tijdens de zeventiende eeuw. In oorlogstijd kon er 

wanneer men grote vloten moest uitrusten extra geld gevraagd worden aan de Staten-

Generaal ter vergoeding van de extra-ordinaris onkosten die dit met zich meebracht. Elk 

gewest moest daarbij zijn eigen quota zien te verzamelen87. 

Naast deze bestuurlijke functies, hadden de admiraliteitscolleges ook een rechterlijke 

functie. Zij waren bevoegd voor de rechtspraak in alle zeezaken. Zo traden zij op tegen 

kapers die zonder kapersbrief opereerden, overtreders met betrekking tot de konvooien en 

licenten en misdrijven gepleegd door hun eigen personeel88. Hoger beroep was in deze 

zaken uitgesloten. Naast strafrechterlijke uitspraken, deden de admiraliteiten ook 

uitspraken bij geschillen omtrent prijs- en buitgeld. In deze zaken was eveneens geen appèl 

mogelijk, wel was er een mogelijkheid tot revisie. Revisie moest bij de Staten-Generaal 

aangevraagd worden waarna er voor die bepaalde zaak deskundigen met betrekking tot de 

materie aan het admiraliteitscollege werden toegevoegd89. 

 

V.2.3 DE ORGANISATIE VAN DE ADMIRALITEIT VAN ZEELAND 

 

Een gedegen organisatie was onontbeerlijk om aan al de hierboven beschreven taken te 

kunnen voldoen. Hierna bespreek ik kort hoe zo’n admiraliteit was georganiseerd, 

toegespitst op die van Zeeland.  

De hoogste ambtenaren werden rechtstreeks door de Staten-Generaal benoemd, weliswaar 

uit aanbevelingen van het admiraliteitscollege in kwestie. De lagere werden rechtstreeks 

door het college benoemd. Het college, of de raad, bestond aanvankelijk uit tien 

raadsleden. Na 1650, bij het aanbreken van het eerste stadshouderloze tijdperk werd dit 

gereduceerd tot negen, de positie van Eerste Edele werd niet langer ingevuld. Er waren zes 

raden van Zeeland die de steden Middelburg, Vlissingen, Veere, Zierikzee, Goes en Tholen 

vertegenwoordigden. De overige drie raden kwamen van buiten het gewest en 

vertegenwoordigden Amsterdam, Utrecht en afwisselend Dordrecht, Delft of Rotterdam. 
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In Zeeland waren de gecommitteerde raden, het dagelijkse provinciale bestuur, eveneens 

de raden van de admiraliteit90. De admiraliteitsraden kwam bijna dagelijks bijeen om te 

vergaderen, bij crisissituaties vaak meermaals per dag91. 

Om de besluiten van de raad uit te voeren, was er een uitgebreid ambtenarenkorps nodig. 

De drie hoogste van dit korps, de secretaris, de ontvanger-generaal en de  advocaat-fiscaal 

waren benoemd voor het leven. Zij waren doorgaans afkomstig uit de stad van vestiging. 

Samen met het feit dat de meerderheid van de raadsheren uit het gewest zelf afkomstig 

waren, zorgde dit ervoor dat de belangen van de eigen regio of provincie veelal het 

belangrijkst waren92. 

De notulen van de vergaderingen van het admiraliteitscollege werden bijgehouden door de 

secretaris93. Deze persoon nam ook deel aan alle afvaardigingen zoals het Haags Besogne. 

De secretaris werd in zijn job bijgestaan door een aantal lagere ambtenaren, namelijk de 

kantoorbedienden, een kamerbode en een deurwaarder. 

De tweede belangrijke ambtenaar bij de admiraliteit was de ontvanger-generaal. Deze 

persoon was verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven van de admiraliteit. Alle 

ambtenaren die zich bezighielden met geld waren onder hem te vinden zoals de 

commiezen-generaal, de cherchers, de equipage- en ammunitiemeesters, vendumeesters en 

konvooi- en licentmeesters. De ontvanger-generaal voerde de controle over de  juistheid 

van hun rekeningen en moest hun ontvangsten en uitgaven bijhouden. Hij werd niet 

betaald door de admiraliteit, maar door het gewest omdat hij ook verantwoordelijk was 

voor de financiële middelen te lande94. 

De advocaat-fiscaal was de persoon die zich onder andere bezighield met het juridisch 

aspect van het takenpakket. Hij bereidde onder meer de zaken voor die voor de 

prijsrechtbank moesten komen. Deze rechtbank bestond uit drie niet Zeeuwse en vier 

Zeeuwse raden. Ook hield hij toezicht op de lagere ambtenaren en ontving de rekeningen 

van de cherchers, die toezicht hielden op het laden en lossen van goederen. De advocaat-

fiscaal moest hierbij instaan voor het juist juridische verloop. Hij waarschuwde de 

commies van het district wanneer hij onregelmatigheden vaststelde en wanneer er een 

zaak was, trad hij op als intern officier van justitie. Hij eiste de straf en of ontslag voor de 

                                                 
90 FOCKEMA ANDREAE S.J., op. cit., p. 27. 
91 OTTE A., “Zeeuwse Zeezaken. Een admiraliteit rond de Eerste Engelse Oorlog, 1651-1655” in: Tijdschrift 
voor Zeegeschiedenis, 2004, 23, p. 144. 
92 BRUIJN J.R., Varend Verleden, p. 19. 
93 OTTE A., op. cit., p. 145 
94 Ibidem, p. 145. 
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desbetreffende ambtenaar. Ook extern was hij actief als officier van justitie, hij vervolgde 

de fraude bij konvooien en licenten en de last- en veilgelden95. 

De lagere ambtenaren waren dus zowel verantwoording verschuldigd aan de ontvanger-

generaal als aan de advocaat-fiscaal. Zij werden benoemd door de admiraliteitsraad en 

werden gehouden regelmatig hun rekeningen ter controle op te sturen. Zij mochten geen 

andere functies hebben. Onder hen behoorden de konvooi- en licentmeesters die de lokale 

belastingskantoren beheerden, de equipage- en ammunitiemeesters die de 

scheepsmaterialen beheerden en er rekeningen en registers van bijhielden, vendumeesters 

die buitgemaakte goederen en schepen verkochten en de cherchers die toezicht hielden op 

het laden en lossen. Ook waren er contrerolleurs die onafhankelijk van andere lokale 

ontvangers een boekhouding bijhielden. Deze werd dan vergeleken met de administratie 

van de lokale ontvangers. De contrerolleur zelf was echter niet verantwoordelijk voor 

fouten omdat hij geen echt geld beheerde96. 

 

V.2.4 HET GEWESTELIJK BESTUUR 

 

De Staten van Zeeland 

We hebben reeds gezien dat de Staten-Generaal het hoogste bestuursorgaan van de 

Republiek gingen vormen door de opstand. De provinciale staten, die als vanouds de 

vertegenwoordigers van de standen waren, evolueerden nauwelijks onder de Republiek97. 

De Staten-Generaal, die een heel andere invulling dan voor de opstand hadden verkregen, 

bleven wel hun leden uit deze provinciale staten halen98.  

De stadshouderloze tijdperken, waarbij er gedurende bepaalde perioden in een aantal 

gewesten geen stadshouders in de vergadering zetelden, kunnen eigenlijk als een logisch 

gevolg van de opstand beschouwd worden. De stadhouder, die als vertegenwoordiger van 

de vorst het hoofd van het provinciale bestuur vormde, was in principe overbodig 

geworden omdat er geen vorst meer was99. 

Voor de opstand zetelden in de Staten van Zeeland de steden Middelburg, Zierikzee, 

Reimerswaal, Goes en Tholen, de prelaat van Middelburg en enkele vooraanstaande 

                                                 
95 OTTE A., op. cit., p. 145. 
96 Ibidem, p. 145. 
97 FOCKEMA ANDREAE, op. cit., p. 36. 
98 Ibidem, p. 35. 
99 FRUIN R., Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, 's-Gravenhage 1922, pp. 218-219. 



Oorlogsscheepsbouw en werven in Zeeland tijdens de Engels-Staatse Oorlogen 

 44 

edelen100. Door de opstand verviel automatisch de plaats van de prelaat en ook die van de 

stad Reimerswaal die verlaten werd, het aantal edelen werd verminderd tot een, de eerste 

edele en de steden Veere en Vlissingen werden toegevoegd101. 

Een van de functies van de provinciale staten was het toezeggen in petities uitgevaardigd 

door de Raad van State met betrekking tot belastingen die verband hielden met de 

oorlogsvoering. De Raad van State vaardigde deze petities vaak uit op aanvraag van de 

Staten-Generaal102.  

 

De gecommitteerde raden 

Het dagelijks bestuur van de provincie werd toevertrouwd aan permanente commissies 

van enkele leden uit de provinciale staten, deze commissies werden gedeputeerde staten of 

gecommitteerde raden genoemd. Hun taak bestond erin de resoluties van de staten uit te 

voeren en de financiën van het gewest te beheren. Ook hadden ze het opzicht over het 

krijgswezen en rechtspraak in zaken waar de hoogheid of het belang van de provincie bij 

betrokken waren103. 

                                                 
100 FOCKEMA ANDREAE S.J., op. cit., p. 51. 
101 Ibidem, p. 52. 
102 Ibidem, p. 21. 
103 FRUIN R., op. cit., pp. 218-219. 
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V.3 HISTORISCHE HOUTEN SCHEEPSBOUW 

 

V.3.1 DE PRAKTIJK VAN DE ZEVENTIENDE EEUWSE SCHEEPSBOUW 

 

Scheepswerven zijn onlosmakelijk met scheepsbouw verbonden. Het is dan ook nodig om 

op zijn minst de grote lijnen van de praktijk van de scheepsbouw te kennen om tot een 

goed verstand van de activiteiten die op de werven plaatshadden te kunnen komen. Hierna 

wil ik dan ook de manier waarop schepen in de zeventiende eeuw werden gebouwd 

bespreken. 

 

Voor ik over ga tot de eigenlijke bouw van een schip, is het misschien interessant om eens 

te kijken hoe men een dergelijk project in die tijd aanpakte. De lengte over de stevens van 

de Zeeuwse schepen, die gedurende de onderzochte vijfentwintig jaar gebouwd zijn, 

variëert tussen de 100 en 155 voet104. Het bouwen van dergelijke gevaarten is 

vanzelfsprekend geen sinecure. Het is dus interessant om de aanpak te bekijken, omdat 

deze varieerde van land tot land en van streek tot streek. Ik heb ervoor gekozen om de 

methoden van de Republiek en in mindere mate die van de Engelsen te bespreken, vermits 

zij de antagonisten van dit werk vormen. 

De Engelsen en de Nederlanders hadden gedurende de zeventiende eeuw de beste 

scheepsbouwers tussen hen. Hun schepen werden echter zelden gebouwd op basis van op 

voorhand gemaakte tekeningen. Een grafisch ontwerp was bijna nooit aanwezig. In onze 

tijd lijkt dit haast onvoorstelbaar, maar in de zeventiende eeuw was dit helemaal niet zo 

verwonderlijk. Hoe gingen ze dan wel te werk bij het bouwen van een schip? Wel, zowel de 

Engelsen als de Nederlanders bouwden schepen op basis van een op voorhand vastgelegd 

bestek105. Een bestek moet worden gezien als een contract tussen opdrachtgever en 

bouwheer, waarin genoteerd staat hoe het schip eruit moet gaan zien. Deze bestekken 

konden zeer uitgebreid of uiterst beknopt zijn. Ze bevatten over het algemeen wel de 

maten van de belangrijkste onderdelen van het te bouwen schip. Onder meer de lengte, de 

breedte, de holte van het schip worden erin vermeld, maar ook de ruimte tussen de 

dekken, het uitzicht van de kiel en de stevens, etc. worden erin beschreven106. Er 

                                                 
104 Het betreft hier Amsterdamse voet, wat erop neerkomt dat de schepen tussen de 28,3 en de 43,9 meter 
lang waren, gemeten van voor tot achtersteven. 
105 HOVING A.J., Nicolaes Witsens scheeps-bouw-konst open gestelt, Franeker, 1994, p. 32. 
106 Ibidem, p. 27. 
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bestonden naast bestekken voor de scheepsromp ook bestekken van zeilen, blokwerk, 

beeldwerk en tuigage, deze contracten werden echter afgesloten met de desbetreffende 

ambachten zoals zeilmakers, blokmakers, beeldhouwers en touwslagers107. 

Met getallen alleen kan echter nog geen schip gebouwd worden. Bestekken die maar 

weinig informatie bevatten, hebben immers evenzeer geleid tot een schip. Niet alle maten 

zijn in de bestekken weergegeven en de overige maten moesten aldus door de 

bouwmeester zelf worden bepaald. Het is aannemelijk te veronderstellen dat de 

opdrachtgever in een bestek enkel de maten opgaf die het schip onderscheidde van de 

andere schepen. Door combinatie van deze maten met scheepsbouwkundige formules kon 

de bouwmeester de precieze vorm van het te bouwen schip bepalen108. Deze vorm is ook 

afhankelijk van de gebruikte bouwmethodes, materialen en gereedschappen. De formules 

die gebruikt werden waren echter voor alle schepen hetzelfde. Maar, vermits een 

koopvaardijschip en een oorlogsschip, beiden van gelijke lengte, omwille van hun 

specifieke doelen licht moeten verschillen van vorm, werden de maten niet altijd even 

strikt gevolgd. Hier komt de ervaring van de bouwmeester als scheepstimmerman op de 

proppen. Op basis van eerder gebouwde schepen en op basis van mislukkingen, zowel van 

hemzelf als van anderen, kan de scheepstimmerman beslissen wat de goede maten zijn 

voor het bouwen van het schip. De theorievorming stond op dat punt nog niet ver genoeg 

om alles precies te berekenen.  

Zowel de Nederlanders als de Engelsen gebruikten mallen bij het bouwen van de romp van 

een schip109. Deze techniek wordt ‘whole-moulding’ genoemd110. Hiermee werd de vorm 

bepaald, maar aangezien de mallen die gebruikt werden steeds dezelfde curve hadden, was 

die vorm niet altijd even ideaal. De Nederlanders hadden echter minder last van dit 

probleem, want hoewel ze mallen gebruikten, werd de vorm ervan niet zo strikt gevolgd 

als door de Engelse scheepsbouwers. Waar de bouwmeester het nodig achtte, werden de 

curves veranderd111. Deze aanpassingen waren echter volledig afhankelijk van de ervaring 

van de bouwmeester. Wat hier echter voordelig bleek, zal er later echter voor zorgen dat de 

Nederlanders achterop geraakten wat betreft technologische vernieuwingen.  

 

                                                 
107 HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, p. 277. 
108 Ibidem, p. 256. 
109 BRUIJN J.R., “Scheepsbouw in het zeventiende-eeuws Nederland” in: Werfkroniek, Lelystad, 1998, p. 5. 
110 HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, p. 32. 
111 ROBERTS D.H., 18th century shipbuilding. Remarks on the Navies of the English & the Dutch, Rotherfield, 1992, 
p. 65. 
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Doordat men niet exact op voorhand kon bepalen wat de zeil- en vaareigenschappen van 

het nieuwe schip zouden zijn en omdat het bouwen van een schip niet echt goedkoop was, 

was er weinig ruimte voor experimenten112. Als gevolg hiervan verbeterden de schepen 

nauwelijks. Vanaf 1660 werd het in Engeland de gewoonte om van een groot nieuw te 

bouwen schip op voorhand een nauwkeurig model te maken, zodat het kon worden 

goedgekeurd door de koning en de admiraliteit113. Aan het eind van de zeventiende eeuw 

werden schepen daar bovendien meer en meer ontworpen en geoptimaliseerd op de 

tekentafel. Het gebrek aan dergelijke theorievorming in de Republiek, omwille van het feit 

dat alles op de ervaring van de bouwmeester gebaseerd was en niet zoals in Engeland op 

het strikt volgen van het ‘whole-moulding’, heeft er dus uiteindelijk voor gezorgd dat 

Engeland sterker werd in het bouwen van schepen en dat in de achttiende eeuw zelfs 

Engelse scheepsbouwmeesters werden aangetrokken om hun kennis te gebruiken114. 

 

Nu we iets meer weten over de aanpak bij het bouwen van een schip, is het interessant om 

te zien hoe de praktijk van de scheepsbouw precies in elkaar stak. Schepen werden 

gebouwd op scheepshellingen. Hiermee wordt bedoeld een hellend terrein, grenzend aan 

het water, met daarop een bedding van zware planken. In Nederland bouwde men, in 

tegenstelling tot andere landen, het schip met de voorsteven naar het water, zoals te zien 

op figuur 5. Men vreesde dat het achterschip te diep zou wegzakken in de ondiepe 

Nederlandse wateren wanneer men het andersom zou bouwen115.  

 
Fig. 5 Twee Nederlandse schepen - L’art de batir des vaisseaux, 1719, gebaseerd op Allard’s werk uit 1695. 

                                                 
112 HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, pp. 33-34. 
113 LANDSTRÖM B., Het Schip, Londen, 1961, p. 161 
114 HOVING A.J., Scheeps-bouwkonst, p. 34. 
115 LEMMERS A., “De Scheepsbouw bij de admiraliteit van Zeeland” in: Nehalennia, 1987, 65, p. 8. 
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In de Republiek waren er bovendien twee bouwtradities, afhankelijk van de regio. In het 

zuiden van de Republiek, meerbepaald langs de Maasmonding en aan de Zeeuwse 

stromen, bezigden de scheepstimmerlieden de spantenmethode. Meer naar het noorden, 

in Amsterdam en de zaanstreek, was de vlakbouwmethode alomtegenwoordig116. Hierna 

ga ik even dieper in op beide methoden en wat de verschillen zijn. 

Laat ik van start gaan met de eerste stap, die bij beide methoden gelijk is, namelijk het 

leggen van de kiel en de voor en achterstevens op de stapelblokken. Stapelblokken zijn op 

regelmatige afstand van elkaar gelegde balken die ervoor zorgen dat men aan de kiel en de 

onderste planken van de huid kan werken, zie figuur 5. Eens de kiel gelegd is, en de 

stevens opgericht zijn, gaat elke methode haar eigen weg. 

Iemand die de spantenmethode, ook wel ‘frame-first’ methode genoemd, gebruikte, 

plaatste daarna twee identieke spanten op nauwkeurig bepaalde plaatsen op de kiel. De 

omtrek van het schip wordt bepaald door palen die in de grond zijn gedreven. Aan die 

palen, aan de opgerichte spanten en aan de voor- en achtersteven wordt de scheerstrook 

bevestigd. Deze vormt dan de omtrek van het schip. Vervolgens wordt er op de plaats waar 

de voorsteven overgaat in de kiel een derde spant geplaatst, dat iets kleiner is dan de vorige 

omdat de romp van een schip naar de stevens toe versmald. Daarna wordt nog een 

achterspant geplaatst dat op gelijke afstand van de achtersteven staat als het voorste spant 

van de voorsteven staat. Eens dit voltooid is, worden de centen of strooklatten over de vier 

spanten geplaatst. Dit zijn dunne stroken die lopen van voor naar achtersteven en  parallel 

gespannen worden en door het 

verschuiven ervan de precieze 

vorm van de romp weergeven. 

Hierna worden de spanten van 

opvulling geplaatst, deze 

spanten en centen zijn goed te 

zien op figuur 6. Eens dit 

gebeurd is, worden de centen 

weggehaald, en wordt begonnen 

met het beplanken van de 

romp117. 

Fig. 6 Voorbeeld van de spantenmethode, de spanten en de centen zijn geplaatst,  
de brede plank langsscheeps is de scheerstrook - De 7 Provinciën, cahier 2, p. 14. 
                                                 
116
 BRUIJN J.R., Scheepsbouw, p. 5. 

117 Paragraaf gebaseerd op HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, pp. 30-31 en LEMMERS A., op. cit., p. 8. 
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De vlakbouwmethode, ook wel ‘shell-first’ 

methode, gaat anders te werk. In plaats 

van het beginnen met plaatsen van 

spanten, begint men met het beplanken 

van de bodem van het schip volgens de 

gewenste vorm zoals te zien op figuur 7. 

De planken worden aan elkaar gehouden 

met behulp van boeitangen en klampen. 

Eens de bodem af is, begint men met het 

plaatsen van spanten, de spanten van 

opvulling van de vorige methode, deze 

worden bovenaan bijeengehouden door de 

scheerstrook. Wanneer alle spanten 

geplaatst zijn, kan men verdergaan met de 

huidbeplanking van de romp118. 

Fig. 7 Voorbeeld van de vlakbouwmethode waarbij de bodem  
beplanking al ligt, uit HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, p. 97. 
 

De vorm van de romp van de Engelsen verschilt lichtjes van de vorm die door de 

Nederlanders werd verkregen. Het verschil zit hem in de spiegel van het schip. Met de 

spiegel wordt niet de gehele achterkant van het schip bedoeld, maar het onderste deel 

ervan119. In de Nederlanden en de rest van Europa was het gebruikelijk om de schepen een 

platte spiegel aan te meten zoals te zien op figuur 8120. De Engelse methode was echter 

niet volledig vlak, maar gewrongen. Dit betekent dat de huidplanken gewoon werden 

omgebogen langs de achterste spanten tot aan de wulf in plaats van ze abrupt te doen 

stoppen en een vlakke wand te bouwen. Deze schepen waren dus meer gestroomlijnd en 

konden sneller varen121. Hoewel het vervaardigen van een dergelijke spiegel moeilijker was, 

werd het in de achttiende eeuw omwille van de voordelen door de andere Europese landen 

overgenomen122. 

 

Vanaf het punt dat de romp beplankt is, verschillen de hierboven beschreven bouwwijzen 

niet meer van elkaar. Nu worden de balken die het verdek, de overloop, eventueel een 

                                                 
118 Paragraaf gebaseerd op HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, pp. 28-29. 
119 Ibidem, p. 389. 
120 LANDSTRÖM B., op. cit., p. 152. 
121 LEMMERS A., op. cit., p. 13. 
122 LANDSTRÖM B., op. cit., p. 172. 
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koebrug, halfdek, kampanjedek en het bakdek moeten dragen aangebracht. Ook worden 

op dit moment de geschutspoorten vormgegeven, die door de spanten en de huid komen. 

Wanneer vervolgens de huid waterdicht gemaakt wordt met behulp van touw en pek, een 

praktijk die breeuwen genoemd wordt, is het schip klaar voor de tewaterlating. Het schip 

wordt dus al tewatergelaten voor het klaar is. Dit heeft een aantal voordelen. Als eerste 

verminderde het risico op een ‘katterug’, wat aanduidt dat het schip door z’n kiel zakte. 

Verder was de tewaterlating op dit moment makkelijker vanwege de lichtheid van het 

schip. Tot slot kon men al aan een nieuw schip beginnen op de werf van zodra het vorige 

in het water lag123. 

 

Eens het schip in het water lag, werkte men het af. Er was echter nog veel werk aan. Men 

moest met name de rest van de huid, die niet onder het water oppervlak zat, beplanken en 

ook de dekken beplanken. Ook moest men de masten in het schip plaatsen. Hiervoor 

gebruikte men doorgaans een kraan, die in de meeste havens aanwezig was124. Ook de 

stengen moesten worden bevestigd. Dit zijn de verlengingen van een mast.  

 

Wanneer alles opgetimmerd was, konden ook de beeldhouwers in actie schieten. Zij 

moesten alle beeldhouwwerk voor het schip maken zoals het galjoen met boegbeeld en 

andere versieringen. Het galjoen is de constructie aan de voorzijde van het schip die 

gebruikt werd als toilet voor de bemanning, maar er ook voor zorgde dat de voorste zeilen 

makkelijker te bedienen waren125. Ook de galerijen aan de zijkant van het schip werden 

van beelden voorzien. Aan de achterzijde van het schip werden de meeste beelden 

geplaatst. Verschillende onderdelen konden van elkaar worden onderscheiden door 

horizontale lijsten ertussen. Het wulf bevond zich onder de ramen en was versierd met 

hoekmannen, dit zijn gebeeldhouwde figuren. Tussen de ramen waren ook versieringen 

aangebracht, vaak putti’s. Boven de ramen bevond zich het rechte wulf, deze grote 

versierde partij beelde het wapen van het schip af. Tot slot kwam boven het rechte wulf 

het bovenste hakkebord. Dit was een partij met allerhande beelden, zoals dolfijnen of 

leeuwen, hierop werden de lantaarns bevestigd126. 

                                                 
123 HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, p. 136. 
124 LEMMERS A., op. cit., p. 11. 
125 HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, p. 382. 
126 HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, pp. 174-175. 
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Fig. 8 De achterspiegel van de Walcheren, gebouwd te Vlissingen in 1665, getekend door Willem Vandevelde de Oude. 

 

Een volgende belangrijke fase bij de bouw van een schip is ervoor zorgen dat het schip kan 

voortbewegen. Hiervoor moet het schip worden voorzien van de tuigage. Hiermee worden 

alle touwen en kabels bedoeld alsook de ra’s  die nodig zijn om de zeilen aan op te hangen 

en de zeilen zelf natuurlijk. Er was een onderscheid tussen staand en lopend touwwerk of 

‘want’ zoals het toen werd genoemd. Het staande want kan als statisch beschouwd worden 

en het diende om de op het schip geplaatste masten overeind te houden. Het lopend want 

is dynamischer, hier worden de zeilen en de ra’s van het schip aan bevestigd. Om deze 

kabels en touwen aan het schip te bevestigen en om de ra’s en de zeilen op te heisen, werd 

gebruik gemaakt van een soort katrollen, blokken genaamd. Het maken van het want, de 

blokken en de zeilen werd respectievelijk door touwslagers, blokmakers en zeilmakers 

ondernomen.  

Ook smeden waren belangrijk voor het welslagen van de bouw van een schip. Zij zorgden 

naast spijkers ook voor hengsels, ankers, kettingen, en allerhande ander ijzerwerk ten 

behoeve van het schip. Naast ijzeren spijkers en nagels, gebruikte men echter ook houten 

nagels, maar deze werden door de timmerlieden zelf vervaardigd. 

Tot slot kon de schilder aan het werk gaan om het schip te schilderen. Hij gaf kleur aan 

alle beelden, en vergulde ook bepaalde delen van het schip, zoals de lantaarns en het 

wapen op het rechte wulf. 

 

Nu is het schip klaar, men moet het enkel nog uitrusten met voedselvoorraden, dagelijkse 

benodigdheden, meubilair, sloepen, geschut en niet te vergeten ballast in de kiel, om de 



Oorlogsscheepsbouw en werven in Zeeland tijdens de Engels-Staatse Oorlogen 

 52 

stabiliteit op zee te garanderen. Een schip bood dus werk aan een hele waaier aan 

ambachten, die elk hun specifieke taak hadden. 

 

De Nederlandes schepen waren doorgaans lichter van constructie dan de Engelse, 

waardoor ze beweeglijker waren. Bij een artilleriegevecht werkte dit echter nadelig127. De 

Engelsen werkten overigens veel langer aan hun schepen. De Nederlanders werkten 

gemiddeld zes maanden aan een schip met in totaal een 40 à 50 werklieden128. In 

Engeland duurde het heel wat langer, ongeveer een jaar, maar de schepen gingen dan ook 

veel langer mee. Nederlandse schepen waren over het algemeen na twintig jaar al 

afgeschreven, maar Engelse schepen werden vaak veertig jaar in dienst gehouden129. Het 

Engelse schip The Souvereign of the Seas, dat in 1637 van stapel liep, bleef zelfs 59 jaar in 

dienst, tot een omgevallen kaars het in 1696 in vlammen deed opgaan130. 

 

V.3.2 BOUWMATERIALEN 

 

De materialen die benodigd 

waren voor het bouwen van 

een schip waren uit geheel 

Europa afkomstig. Om een 

beeld hiervan te krijgen, zal ik 

de voornaamste bouwstoffen 

en hun plaatsen van herkomst 

hierna bespreken. 

 

Fig. 9 Herkomst van de voornaamste 

bouwstoffen voor een schip, uit HOVING A.J., 

Scheeps-bouw-konst, p. 45. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 LANDSTRÖM B., op. cit., p. 156. 
128 HOVING A.J., William Rex: Model van een 17de-eeuws oorlogsschip, Zwolle, 2005, p. 21. 
129 HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, p. 32. 
130 LANDSTRÖM B., op. cit., p. 153. 
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Hout 

Een van de belangrijkste bouwstoffen bij de bouw van een schip is uiteraard hout. De 

belangrijkste houtsoorten die men nodig had bij het bouwen van een schip zijn afkomstig 

van de eik en de green of grove den.  

Eikenhout werd gebruikt voor het vervaardigen van de kiel, voor en achtestevens, de 

spanten, scheerstrook, beplanking, dekken en hun bevestiging door middel van 

zogenaamde knieën, etc. Kortom, de gehele romp en huid werden vervaardigd uit 

eikenhout. Deze delen van het schip bepaalden de sterkte ervan en moesten dus uit een zo 

sterk mogelijk hout worden vervaardigd131. Het eikenhout dat hiervoor nodig was, werd 

uit verschillende streken in Europa aangevoerd. Ze werden via de Maas en de Rijn tot in 

Dordrecht gebracht, toen een voorname plaats voor de houthandel in Zuiden van de 

Republiek132. In het Noorden van de Republiek waren vooral Amsterdam, Zaandam, 

Edam, Hoorn en Enkhuizen belangrijke centra voor de houthandel. 

Belangrijke plaatsen van herkomst voor het hout zijn het toenmalige West-Falen, 

Brandenburg, Polen en Duitsland. De planken die men invoerde kregen meestal de naam 

van de haven waar ze ingescheept waren, zo bestonden er eikenhouten Koningsberger, 

Dantsiker, Berlijner, Smitsemer en Hamburger planken133. Soms werd de naam van de rivier 

waarlangs ze kwamen aan de planken gegeven, bijvoorbeeld Rijnhout of Maashout134. 

Greenhout werd gebruikt voor het vervaardigen van balken en rondhout. Met de term 

rondhout worden de masten en ra’s bedoeld. Grenen werden vooral ingevoerd uit 

Noorwegen, Zweden, Denemarken, Pommeren, Pruisen, Polen en andere gebieden in het 

Balticum. Ook dit hout kreeg vaak de naam van de haven waar het ingescheept werd mee, 

er bestond Gottenburger, Dansicker, Berlyner, Drontemer, Kooperwyker, Pernauwer, Hamburger, 

Bremer, Deventer, Wesels en Naams greenhout135. De belangrijkste gebieden waar zowel 

green- als eikenhout vandaan kwamen zijn aangeduid op het kaartje. 

Zoals blijkt uit bijlage I werd in een bestek soms vastgelegd welk hout moest gebruikt 

worden voor welke onderdelen. In dit geval werd beslist dat er Koningsberger planken 

gebruikt moesten worden. Deze waren afkomstig uit het huidige Kaliningrad in Litouwen. 

 

                                                 
131

 VAN YK C., De Nederlandsche scheeps-bouw-konst open gestelt: vertoonende, naar wat regel: of evenredenheyd, in 
Nederland meest alle scheepen werden gebouwd. Delft, 1697, p. 36. 
132 Ibidem, p. 37. 
133 Ibidem, p. 40. 
134 Ibidem, p. 42. 
135 Ibidem, p. 42. 
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Ijzer 

Ook ijzer was een belangrijk materiaal. De benaming “blauw-gaaren” die Van Yk eraan 

geeft doet de functie ervan al vermoeden, ijzer werd namelijk vooral gebruikt om de 

verschillende houten onderdelen met elkaar te verbinden. De spijkers die gebruikt werden 

bij de bouw van een schip werden vaak in Luik gehaald, van het ijzer dat zich daar in de 

grond bevond136.  

Er was echter ook ijzer nodig voor andere zaken, zoals ankers, bouten, banden en ijzeren 

elementen aan de blokken bijvoorbeeld. De smeden die dit vervaardigden, haalden hun 

ijzer uit Spanje, Zweden en de Harz. Deze werden als halffabrikaat gekocht, en om de 

gewenste eigenschappen te bekomen werden de verschillende soorten ijzers in bepaalde 

verhoudingen met elkaar vermengd137. 

 

Hennep 

Touwen voor het want en de kabels van een schip werden gemaakt uit hennep. Deze 

hennep moest langvezelig zijn en werd vooral geïmporteerd vanuit Rusland en Italië138. De 

beste hennep is volgens Van Yk deze afkomstig uit Riga, maar de Hollandse wordt ook 

allerminst slecht geacht139. 

Ook zeilen werden uit fijngeklopte hennep gemaakt. Dit wordt gesponnen en verweven 

tot een stof die men kanefas noemde. Het Hollandse kanefas was het beste, Frans doek 

was kwalitatief minder goed. Voor kleinere zeilen werd wel eens klaverdoek gebruikt, een 

stof die dunner is dan kanefas140. 

 

Overige 

De hierboven beschreven materialen worden gezien als de meest belangrijke bij de bouw 

van een schip. Er waren echter nog tal van andere bouwstoffen nodig. Zo was er ook teer 

nodig bij de bouw van een schip. Teer is een olieachtig brouwsel. Het werd gebruikt om 

hout te beschermen tegen de zon en de regen. De buitenkant van het schip werd hiermee 

bestreken. Teer haalde men voornamelijk in Rusland en in Zweden. De beste kwaliteit was 

volgens Van Yk de teer uit de stad Wyborg141. 

                                                 
136 VAN YK C., op. cit., p. 47. 
137 HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, p. 47. 
138 Ibidem, p. 49. 
139 VAN YK C., op. cit., p. 210. 
140 Ibidem, p. 252. 
141 Ibidem, p. 50. 
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Ook pek was onontbeerlijk bij de bouw van een schip. Het werd gebruikt om de naden 

tussen planken mee in te smeren om verrotting tegen te gaan. Pek werd gemaakt uit 

slechte teer. De kwaliteit van de pek werd gemeten aan de hand van de vloeibaarheid en 

helderheid. Hoe harder en doorzichtiger de pek was, hoe beter de kwaliteit. De beste pek 

was afkomstig uit Stokholm142. 

Een ander materiaal dat diende om het schip te beschermen was harpuis. Dit is het vocht 

dat men uit Franse pijnbomen haalde en brandde. Het is een substantie die vergelijkbaar 

is met was143.  

Om de drie hierboven beschreven producten een witte kleur te geven, werd gebruik 

gemaakt van zwavel. Deze haalde men voornamelijk nabij Sicilië, vanop de Eolische 

Eilanden. De geelste zwavel is de duurste, de beste was afkomstig vanop een eilandje 

genaamd Molo aan de Italiaanse kust144. 

Een schip waterdicht maken was geen sinecure. Men gebruikte hiervoor verschillende 

materialen. Het grof- en wit-werk zijn hier voorbeelden van. Het eerste is een uitgeplozen 

touw dat men in de naden van het schip dreef, het tweede werd vervaardigd uit vlas en 

diende eveneens om de naden te dichten. Ook mos werd gebruikt om een schip watervrij 

te maken. Met mos bedoelt men een plant die onder water groeit. Deze plant werd 

gedroogd vooraleer men hem gebruikte. Het beste mos was afkomstig uit Brabant145. 

Om het ijzer en het staal te kunnen bewerken, waren er kolen nodig. Deze werden vooral 

gehaald in Schotland, Engeland en Luik146.  

 

                                                 
142 VAN YK C., op. cit., p. 51. 
143 Ibidem, p. 51. 
144 Ibidem, p. 51. 
145 Ibidem, p. 52. 
146 HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, p. 48. 
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VI. DE WERVEN IN ZEELAND 

 

 

VI.1 ZEEUWSE CENTRA VAN OORLOGSSCHEEPSBOUW 

 

Er waren verschillende werven verspreid over geheel Zeeland. Ik bespreek hier enkel de 

steden Middelburg, Veere, Vlissingen en Zierikzee omdat dit de enige Zeeuwse plaatsen 

waren waar men oorlogsschepen bouwde gedurende de periode van de Engels-Staatse 

Oorlogen. Hieruit kan je echter niet afleiden dat alle voornoemde steden over een 

admiraliteitswerf beschikten, het gebeurde immers vaak dat oorlogsschepen niet gebouwd 

werden op admiraliteitswerven. Wanneer op een scheepswerf van de admiraliteit alle 

scheepshellingen volzet waren, spreekt het voor zich dat men particuliere werven 

aanspreekt om de resterende oorlogsschepen te bouwen. In realiteit beschikten enkel 

Veere en Vlissingen over een admiraliteitswerf, ook wel ’s lands werf genoemd. Om een 

aantal van de resultaten van mijn onderzoek mee te helpen verklaren volgt hierna een 

korte bespreking per stad van de haven en de werven. 

 

VI.1.1 MIDDELBURG 

 

Middelburg was reeds van oudsher een belangrijke haven van Walcheren. Graaf Willem IV 

van Holland zorgde ervoor dat Middelburg een bevoorrechte positie had en gaf hen in 

1406 het stapelrecht waardoor alle op Walcheren inkomende goederen via Middelburg 

moesten worden verhandeld147. De andere steden wilden echter ook hun deel van de koek, 

wat leidde tot een concurrentiestrijd. Naast Veere en Vlissingen op Walcheren, waren ook 

Zierikzee en zelfs Antwerpen niet te spreken over deze bevoordeling van Middelburg148.  

Tijdens de opstand bleef Middelburg aanvankelijk echter het Spaanse gezag trouw, wat 

ervoor zorgde dat andere steden die zich wel achter de gereformeerden hadden geschaard, 

zoals Vlissingen en Arnemuiden, zich konden onttrekken aan de Middelburgse macht en 

aldus hun havens uitbreiden149. 

                                                 
147 HUIJBRECHT P.J., Verdwenen havens van Zeeland, Zierikzee, 2006, p. 47. 
148 SIGMOND, J.P., Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800, Amsterdam, 1989, p. 22.  
149 Ibidem, p. 63. 
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Middelburg bleef niettemin belangrijk en zou tot in de jaren veertig van de zeventiende 

eeuw de tweede haven van de republiek blijven, wat betreft de opbrengsten van konvooien 

en licenten althans150. Gevolg hiervan zijn een aantal stads- en havenuitbreidingen die 

leidden tot verbeterde voorzieningen voor de bouw van schepen. Bovendien beschikte 

Middelburg vanaf 1536 over een scheepsbank. Dit is een soort natuurlijk droogdok 

waarbij met een schip bij vloed over een zandbank met een verharde ondergrond werd 

gevaren zodat het bij eb droog kwam te liggen waarna er aan gewerkt kon worden151. 

Vanaf 1550 zou Middelburg, dat als bestuurlijk centrum van Zeeland kon beschouwd 

worden, eveneens de stad worden waar de zetel van de Zeeuwse admiraliteit zich 

bevond152.  

Middelburg had met andere woorden alles in huis om een centrum voor de 

oorlogsscheepsbouw te worden, namelijk een moderne haven die daarenboven getijde vrij 

was, een natuurlijk droogdok en de zetel van de admiraliteit. Toch was hier geen 

admiraliteitswerf aanwezig, wat mogelijks te verklaren is doordat Middelburg, in 

tegenstelling tot Veere en Vlissingen, niet direct aan open water lag, wat het in- en 

uitvaren van de haven bemoeilijkte153. ‘s Lands vloot lag daarenboven vooral in Veere en 

later in Vlissingen. Vanaf de zestiende eeuw moest Middelburg ook voortdurend vechten 

tegen de verzanding van het havenkanaal. In de zeventiende eeuw werden diverse 

pogingen ondernomen om een nieuw havenkanaal te graven. Deze pogingen werden 

echter keer op keer afgebroken, ofwel door andere steden die de Middelburgse 

concurrentie vreesden ofwel door onvoorziene omstandigheden zoals het landen van 

Engelse troepen op Walcheren154. In de tweede helft van de zeventiende eeuw was de 

bevaarbaarheid van het havenkanaal danig slecht dat de schepen moesten gejaagd worden 

door paarden.  

De belangrijkste Middelburgse werven in de zeventiende eeuw waren die van de VOC en de 

WIC die broederlijk naast elkaar lagen aan de meest zuidelijk gelegen binnenhaven155. 

Middelburg was dus zeker ook belangrijk voor de scheepsbouw, maar dan vooral  als 

centrum voor de bouw van koopvaardijschepen156. 

                                                 
150 SIGMOND J.P., op. cit., p. 71. 
151 Ibidem, p. 28. 
152 HUIJBRECHT P.J., op. cit., p. 44. 
153 SIGMOND J.P., op. cit., p. 24. 
154 HUIJBRECHT P.J., op. cit., p. 48. 
155 FRANKEN A.F., Scheepswerven in Zeeland: een onderzoek naar de geschiedenis en relicten van Zeeuwse 
scheepswerven, Vlissingen, 1996, p. 34. 
156 SIGMOND J.P., op. cit., p. 109. 
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Fig. 10 Veere omstreeks 1648 met aanduiding van de admiraliteitswerf - uit Bleau, Theatrum Urbium, 1648157. 

 

Fig. 11 Vlissingen omstreeks 1648 met aanduiding van de admiraliteitswerf - uit Bleau, Theatrum Urbium, 1648158. 

                                                 
157 ZA, 294 ZI deel I, 345.  
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VI.1.2 VEERE 

 

Ook Veere was een belangrijk centrum voor de scheepvaart in Zeeland. Het lag aan open 

water, waardoor grote schepen makkelijk de haven in en uit konden varen, en beschikte 

eveneens over een ruime haven beschermd door de stadswallen159. De stad was hierdoor 

betrokken in de internationale handel, met name de Schotten hadden hun stapel in Veere 

van 1541 tot 1799. De Schotten kochten in Veere haring, laken en landbouwproducten en 

verkochten kolen, lood, zalm, schapen- en koeienhuiden160. Omwille van het feit dat de 

haven reeds in 1508161 diep, groot en uitgebreid geworden was, komen er in Veere 

nagenoeg geen uitbreidingen meer voor. Enkel rond de jaren 1597-1600 is er in Veere 

bewijs van havenuitbreiding.  

In 1597 begon men met de uitdieping van de Veerse haven om grote schepen makkelijker 

te laten havenen. In 1600 werd besloten om de haven nog dieper te maken en om  twee 

dammen aan te leggen die dienst moesten doen als dok, wellicht speciaal voor de 

Zuidnederlandse ondernemer Balthasar de Moucheron. Hij had beloofd jaarlijks 13 tot 20 

schepen vanuit Veere te laten varen in ruil voor tegemoetkomingen aan zijn eisen met 

betrekking tot de havenfaciliteiten te Veere. Dit leidde tot een impuls voor de 

internationale handelsactiviteit vanuit Veere, maar die kwam echter even abrupt als ze was 

ontstaan tot een einde door het faillissement van Balthasar de Moucheron en de 

oprichting van de VOC162. 

Reeds in 1487 was er een vlootbasis in Veere, de admiraliteitswerf lag nabij het 

Molenwater en was goed beschut. Er was eveneens een arsenaal of zeemagazijn, gebouwd 

rond het jaar 1540, waar aanvankelijk alle wapens voor de oorlogsvloot van de gehele 

republiek werden opgeslagen163. Kroniekschrijver Smallegange looft Veere voor de 

bekwaamheid van haar timmerwerven waar volgens hem de beste Oorlogsschepen van 

                                                                                                                                                         
158 ZA, 294 ZI deel I, 377. 
159 SIGMOND J.P., op. cit., p. 24. 
160 HUIJBRECHT P.J., op. cit.t, p. 43. 
161
 SMALLEGANGE M., Nieuwe Cronyk van Zeeland, Middelburg, 1696, p. 585. Hij schrijft: “De stad vander 

Vere, ‘t zedert haer begin, heeft gehad goede en bequame diepte, om uitter Zee aldaer met Schepen aen te 

komen, ook om hare goede gelegentheit de Schipvaert dagelijks vermeerderende, niet alleen door hare eigen 

inwoonderen, maer ook van andere landen en plaetsen, gelijk als ‘t blijkt dat de eerste schepen uit de Eilanden 

van Canarien in dese Landen met suiker aenkomende in den jare 1508, ter Vere aenquamen, van daer 

vertrokken na Antwerpen, konden het pond suiker geen twee blanken verkoopen; soo dat de haven van dese Stad 

tot dien einde allenxkens dieper en wijder gemaekt zijnde, eindelijk geworden is soo goede en bequame haven 

alsser in Zeeland niet en is”. Een ware lofzang voor de haven van Veere. 
162 SIGMOND J.P., op. cit., p. 68. 
163 FRANKEN A.F., op. cit., p. 55. 
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heel Zeeland worden gebouwd164. In de Veerse haven stonden twee kranen. Een kraan 

stond aan de zuidkant van de haven, die diende voor het laden en lossen van schepen en 

het lichten van masten. Aan de noordzijde van het arsenaal stond er een kleinere kraan, 

deze werd gebruikt voor het uitrusten van oorlogsschepen165. 

 

VI.1.3 VLISSINGEN 

 

Vlissingen was de tweede stad van Walcheren. Karel V noemde Vlissingen volgens 

Smallegange “de Koninginne en Sleutel van Nederland”166. Toen Middelburg aan het begin 

van de Opstand draalde om de gereformeerde kant te kiezen, zag Vlissingen haar kans 

schoon om haar positie ten opzichte van Middelburg te verbeteren. Vlissingen wilde zo 

snel mogelijk af van de beperkingen die het had opgelegd gekregen onder invloed van 

Middelburg. Willem van Oranje vaardigde op 2 maart 1573 het Vlissingse Privilegie uit dat 

grotendeels aan deze wens tegemoetkwam. Daarbovenop werden nog enkele maatregelen 

getroffen om de handel te stimuleren, bijvoorbeeld afschaffing van tol van Brabant en 

Vlaanderen. Dit alles omwille van het feit dat Vlissingen de Opstand zo snel gesteund 

had167. Door dit privilegie was Middelburg niet meer in staat om de uitbreiding van de 

Vlissingse haven tegen te gaan, zelfs niet wanneer het ook de kant van de Geuzen koos. In 

1580 begon men dan ook met de uitbreiding van de haven, die in 1581 af was. Ten Oosten 

van de Nieuwe haven, later Pottekaai of Rommelhaven genoemd, werd een nieuwe wijk 

aangelegd, speciaal voor het scheepvaartbedrijf168. 

Vlissingen bezat nu een zeer gunstige positie, gelegen als het was aan diep water met een 

goede nieuwe haven, de prins van Oranje hield de stad bovendien een hand boven het 

hoofd. Dit alles leidde ertoe dat Vlissingen de belangrijkste haven van Walcheren werd, 

wat vergeefs door Middelburg werd tegengewerkt. De belangrijkste opbrengsten kwamen 

in de zeventiende eeuw uit de kaapvaart169. De vloot van kaperschepen bestond aan het 

begin van de zeventiende eeuw uit een 500-tal schepen en 3500 manschappen. De haven 

kon dergelijke hoeveelheden niet slikken wat leidde tot nieuwe uitbreidingen van de 

haven. Er werden geheel nieuwe havens opgetrokken, de Dokhaven en de Oosterhaven. 

                                                 
164 SMALLEGANGE M., op. cit., p. 585. 
165 HUIJBRECHT P.J., op. cit., p. 44. 
166 SMALLEGANGE M., op. cit., p. 564. 
167 SIGMOND J.P., op. cit., p. 63. 
168 Ibidem, p. 64. 
169 HUIJBRECHT P.J., op. cit., p. 54. 
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Hiermee werd begonnen in 1609, in 1613 waren ze klaar170. De haven zou nu onveranderd 

blijven tot men in 1688 besliste een droogdok aan te leggen en de haven opnieuw in te 

richten. 

Reeds in de veertiende eeuw werden in Vlissingen schepen gebouwd bestemd voor de vaart 

op Frankrijk, Engeland en de Oostzeelanden171. De admiraliteitswerf van Vlissingen 

dateert uit de zeventiende eeuw. Ze werd aangelegd bij de havenuitbreiding van 1609 en 

kwam aan het einde van het dok te liggen. Later kwam er vermoedelijk in de buurt van de 

admiraliteitswerf een werf van de WIC172. 

 

VI.1.4 ZIERIKZEE 

 

Zierikzee was eveneens een belangrijke stad binnen Zeeland. Reeds in de middeleeuwen 

was ze belangrijk omwille van haar ligging nabij de Bergense jaarmarkten en de noord-

zuid route die vanuit Holland langs Dordrecht naar Vlaanderen liep. Aan het begin van de 

zestiende eeuw zag het er echter niet zo goed uit voor Zierikzee. De Westerschelde nam 

stilaan de rol van de Oosterschelde als toegangsweg tot Antwerpen over, er waren 

financiële verliezen door de oorlogsvoering, enkele branden legden delen van de stad in as 

en tot overmaat van ramp diende er nog eens veel geld uitgetrokken te worden om dijken 

te bouwen tegen overstromingen173. Alsof dit nog niet genoeg was, verzandde in de loop 

van de zestiende eeuw de haven waardoor in 1597 een nieuw havenkanaal naar open water 

moest aangelegd worden174. De problemen hielden hier echter nog niet op, het 

stadsbestuur moest er continu voor zorgen dat de haven en het nieuw aangelegde kanaal 

diep gehouden werden175.  

In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd Zierikzee terug een belangrijkere 

handelsstad. Dit kwam onder meer door het graven van een nieuwe haven, die in deze 

periode echter nog geen haven genoemd kon worden, maar eerder als een verbeterde 

toegang naar de oude haven moet worden beschouwd176. Naast de binnenvaart was er ook 

                                                 
170 Ibidem, p. 54. 
171 FRANKEN A.F., op. cit., p. 57. 
172 Ibidem, p. 57. 
173 SIGMOND J.P., op. cit., p. 26. 
174 FRANKEN A.F., op. cit., p. 79. 
175 SIGMOND J.P., op. cit., p. 72. 
176 HUIJBRECHT P.J., op. cit., p. 86. 
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zeevaart, onder meer de Britse eilanden, Frankrijk en het Middellandse Zeegebied werden 

vanuit Zierikzee bevaren. Het havenkanaal bleef echter moeilijk bevaarbaar177.  

Reeds in de vijftiende eeuw waren er scheepswerven gevestigd in Zierikzee. Deze waren 

toen al gelegen buiten de Noord-havenpoort aan de Scheepstimmerdijk. Op het 

Kraanplein werd in 1590 een kraan geplaatst om zware goederen op te heisen178. Net als in 

Middelburg was hier echter geen werf gevestigd van de admiraliteit. Beide steden lagen 

niet aan open water en hadden moeilijkheden met het bevaarbaar houden van hun 

havenkanaal. 

 

                                                 
177 SIGMOND J.P., op. cit., p. 106. 
178 FRANKEN A.F., op. cit., p. 79. 



Oorlogsscheepsbouw en werven in Zeeland tijdens de Engels-Staatse Oorlogen 

 63 

VI.2 DE ORGANISATIE VAN EEN SCHEEPSWERF 

 

In dit hoofdstuk zal ik vooral aandacht hebben voor de organisatie van een scheepswerf. 

Ik zal aandacht hebben voor de verschillende soorten werklui die er op een zeventiende-

eeuwse werf voorkwamen, maar ook voor het uitzicht van de typische zeventiende-eeuwse 

werf, en van de admiraliteitswerven in Veere en Vlissingen in het bijzonder. 

 

VI.2.1 DE EQUIPAGEMEESTER 

 

De equipagemeester was een belangrijk persoon binnen de admiraliteit. Hij stond in voor 

alles wat met de uitreding van schepen te maken had179. Het ambt kende een aanvang in 

de zestiende eeuw onder invloed van de tachtigjarige oorlog. Er is voor het eerst sprake 

van dit ambt in het jaar 1573 in Veere, de oudste marinehaven van de Republiek. Het 

duurde echter tot het eind van de zestiende eeuw, meerbepaald 1597, voor er duidelijkheid 

ontstond omtrent de inhoud van het ambt. Het bestuur van het zeewezen van de 

Republiek werd dan door de Staten-Generaal vastgelegd in de tijdelijke Instructie van 

Honderd Artikelen. Ondertussen was er al een equipagemeester in Vlissingen aangesteld 

(1587) en ook een in Zierikzee (1591). In Middelburg ontstond het ambt pas vanaf 1652, 

onder invloed van de eerste Engels-Staatse Oorlog180.  

 

Het spreekt voor zich dat equipagemeesters niet altijd even veel werk hadden. De invulling 

van hun job werd bepaald door oorlog en vrede. De Engels-Staatse Oorlogen, die op zee 

werden uitgevochten, kunnen dan ook worden beschouwd als de periode van grootste 

bedrijvigheid voor alle equipagemeesters181. 

Het ambt van equipagemeester hield een aantal taken in. Als eerste was de 

equipagemeester belast met het bestellen en bewaren van allerlei equipagegoederen. Hij 

moest ervoor zorgen dat er ten allen tijde voldoende voorraad was aan bepaalde goederen, 

hij was verplicht: 

 

                                                 
179 VLAEMINCK T., Veelzijdige mannen in de haven, een studie naar de equipagemeesters binnen de Zeeuwse 
admiraliteit tijdens de 18de eeuw, Gent, 2005, p. 45. 
180 Ibidem, p. 23. 
181 KUIPERS J.J.B., Maritieme geschiedenis van Zeeland. Water, werk, glorie en avontuur, Middelburg/Vlissingen, 
2002, pp. 35-37. 
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“provisie te doen van alderhande materialen dienen daertoe meest is behoevende als van 
deelen plancken alderhande soorten van houtt pick tarre masten sprieten anckers cabels 
nagelen en andere behoeften meer die men dagelycx vandoen heeft182.”  

 
Indien de voorraad niet voldoende was, moest de equipagemeester de materialen waar een 

tekort aan was bestellen. Hij werd hierbij geadviseerd door een meester-

scheepstimmerman opdat de gekochte goederen zo goedkoop en degelijk mogelijk waren. 

De equipagemeester werd daarenboven gehouden : 

 
“scherp opsicht te neemen dat de goederen behoorlik werden geleverdt ende den prys by 
de heeren vande admiraliteit gemaekt niet en werden geëxcedeerdt van welcke espiratie 
hy de heeren vande admiraliteyt tydelyk sal adviseren183.”  

 
De term goederen dekt hier een brede lading, het gaat hier om ankers, masten, zeilen, vet, 

teer, kaarsen, etc. De meeste van deze materialen werden in Zeeland zelf ingekocht. Het 

spreekt voor zich dat al deze goederen bewaard moesten worden. Alle equipagemeesters, 

op die van Zierikzee na, beschikten dan ook over een arsenaal of magazijn. Zierikzee 

moest zich behelpen met het huren van opslagplaatsen bij particulieren184. Vermits het 

ambt van equipagemeester altijd samenging met het ambt van ammunitiemeester, werd 

dit arsenaal ook gebruikt als opslagplaats voor de ammunitiën benodigd voor de 

bewapening van oorlogsschepen.  

Een tweede luik van het takenpakket is het transport van de hierboven beschreven 

goederen naar schepen of van particulieren naar het arsenaal. Hiervoor maakte de 

equipagemeester soms gebruik van gehuurde schepen. Voor het aan boord brengen van de 

goederen werd een beroep gedaan op sjouwers die per dag betaald werden. De praktische 

afwikkeling van alle verkeer, ook van schepen, in de haven werd afgehandeld door de 

havenmeester185. 

Tot slot had de equipagemeester ook de taak toe te zien op de bouw en uitrusting van 

nieuwe oorlogsschepen, of de reparatie van oorlogsschepen. Hij werd gehouden de nodige 

werklieden in te schakelen en uit te betalen. Ook was hij in principe verplicht toezicht te 

houden op de reparatie en bouw van de schepen, zowel op de aanwezigheid en vlijt van de 

werklieden als op de deugdelijkheid van het geleverde werk, zoals blijkt uit volgend 

fragment moest hij:  

 
                                                 
182 Bijlage II, Instructie Equipagemeester, artikel 14. 
183 Bijlage II, Instructie Equipagemeester, artikel 19. 
184 VLAEMINCK T., op. cit., p. 34. 
185 Ibidem, p. 38. 
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“toesien dat de wercken soo onkostelyk en soo minageerlyk alst eenigsinds mogelik sy 
gemaekt mogen werden houdende ten selven einde goede notitie van allede dachgelders 
int werk geweest hebbende vande daegen die sy geweest hebben ende de daghgelden die 
elck respectivelyk is winnende en salden equipagiemeester gehouden syn alle dewercken 
te gaen visiteren om te weten of de werkluyden haer werck behoorelyke gemaekt ende 
haere dachgelden verdiendt sullen hebben186.”  

 
In de praktijk werden echter vaak opzichters ingehuurd. Dit waren meestal mensen met 

kennis van zaken die werden aangesteld toe te zien op de levering van bepaalde 

benodigdheden bij de bouw of op de bouw van het schip zelf. In Veere en Vlissingen stond 

de equipagemeester als gevolg hiervan aan het hoofd van de admiraliteitswerf. Voor het 

gemak werd de eigenlijke bouw van een schip echter overgelaten aan de meester 

scheepstimmerman187. 

 

Om al de hierboven beschreven taken te kunnen verwerken, had de equipagemeester een 

vaste assistent-equipagemeester in dienst. Omwille van de lage activiteit van de vloot in 

Zierikzee werd deze positie echter vaak niet ingevuld. De precieze omschrijving van dit 

ambt is echter moeilijk te achterhalen. Doorgaans ondertekende hij de dagelijkse 

praktische documenten zoals de rollen voor werklieden en sjouwers en de uitbetaling van 

deze188. 

 

De equipagemeester kon echter niet alles doen wat hij wilde. Wanneer iets moest 

uitbetaald worden, moest hij gaan aankloppen bij de ontvanger-generaal van Zeeland. 

Deze was verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven van de Zeeuwse 

admiraliteit189. Zelf maakte hij wel geen beleid. Hij was op zijn beurt immers 

ondergeschikt aan de raad van de admiraliteit. Deze raad gaf een ordonnantie tot betaling 

aan de ontvanger-generaal nadat deze laatste hun had voorgelegd waarom een betaling 

nodig zou zijn. 

 

                                                 
186 Bijlage II, Instructie Equipagemeester, artikel 18. 
187 WINKELMAN H.P., Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen, Vlissingen, 1875, p. 98. 
188 VLAEMINCK T., op. cit., p. 42. 
189 OTTE A., op. cit., p. 145. 
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VI.2.2 DE BOUWMEESTER 

 

Op een werf was het toezicht op de bouw van schepen in handen van een bouwmeester. 

Over het algemeen was deze taak in handen van een meester scheepstimmerman. Vermits 

hij in principe de aannemer van de bouw van een schip was, moest hij over een groot 

aantal capaciteiten beschikken. Deze worden door Van Yk mooi opgesomd, als volgt “Al 

eer ik nog van onse Scheeps-bouw spreeke, vereist d’order, ook iets aangaande de nodige 

bequaamheden van desselvs Bouwmeester, te schryven190.” 

 

De bouwmeester moet volgens Van Yk zeker over de volgende capaciteiten beschikken. 

Van jongs af aan moet hij naast de kunst van het scheepstimmeren ook hebben leren 

lezen, schrijven, rekenen en tekenen. Dit echter niet opdat hij op voorhand ontwerpen zou 

kunnen maken van het te bouwen schip, want we hebben immers gezien dat dit in deze 

tijd zeer uitzonderlijk was. De scheepsbouwmeester moet deze ‘konsten’ beheersen om zijn 

knechten behoorlijk te kunnen onderwijzen. Hij moet ook redelijk zijn. Op basis van zijn 

ervaring of andermans ervaring, zal de aannemer geen onmogelijke zaken verwachten van 

zijn personeel. Het besef dat vele mensenlevens afhankelijk zullen zijn van de kwaliteit van 

zijn schip is volgens Van Yk een noodzaak, zodat hij zeker goed controleert of alles wel in 

orde is. 

 

Verder moet hij ook weten wat de sterke en zwakke punten van zijn personeel zijn. Van Yk 

geeft hierna een korte opsomming van karakters en menselijke eigenschappen en zegt 

erbij wat het beste werk zou zijn voor deze verschillende persoonlijkheden.  

Het eerste  type dat hij onderscheidt is diegene die is “sterk van lighaam, dog stomp van 

herssenen te wesen, sal hy [de bouwmeester] plaatsen daar hy weet de meeste kragten, dog het 

minste verstand” 191. Dergelijke personen moeten volgens Van Yk worden ingezet bij het 

kalfaten, zagen en andere bezigheden waarbij ruwe kracht belangrijker is dan verstand. 

Een ander type, waarvan de bouwmeester vindt dat hij “benevens de des lighaams kragten, die 

dog over al inde Scheepstimmeringe seer wel te pas komen, ook een goed verstand, en oordeel”192 

heeft, moet zich bezighouden met werk dat belangrijker is voor de vorm van het schip, 

zoals het vormen van de kiel en de stevens.  

                                                 
190 VAN YK C., op. cit., pp. 21-23. 
191 Ibidem, p. 21. 
192 Ibidem, p. 21. 
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Tot slot onderscheidt Van Yk nog een derde type, “Den Loomen, Tragen, of Speelagtigen van 

aard” 193. Deze moet ofwel continu door de bouwmeester in de gaten gehouden worden, 

ofwel samenwerken met een ijverig persoon, zodat de luie zich in zijn eer gekrenkt zou 

voelen indien hij niet even snel kan werken als de ijverige. Deze laatste manier kan echter 

gevaarlijk worden, wanneer de ijverigste alsmaar ijveriger wordt en de werklieden bijgevolg 

als maar sneller moeten werken, dit zou kunnen leiden tot onvoorzichtigheden met 

ongelukken tot gevolg. 

 

Andere plichten en deugden die de bouwmeester heeft, situeren zich ten opzichte van het 

personeel op de werf. De aannemer van het schip mag niet gierig zijn, het werfpersoneel 

moet een veilige werkruimte hebben. Wanneer er dus door het werkvolk gevaren of 

onregelmatigheden worden gemeld, mag de bouwmeester niet te beroerd zijn om deze uit 

de weg te ruimen. 

Voorts mag een meester scheepstimmerman ook niet te veel personeel in dienst houden, 

maar wel genoeg om het zwaarste werk mee te verrichten. Van Yk geeft hiervoor twee 

redenen. Aan de ene kant kan de bouwmeester beter toezicht houden op zijn personeel als 

er weinig van zijn. Aan de andere kant zorgt minder personeel uiteraard voor een tragere 

bouw. Hierdoor heeft het hout langer tijd om te drogen, wat de levensverwachting van het 

hout en bijgevolg het schip ten goede komt. 

De bouwmeester mag evenmin twistziek zijn. Indien een werklied het vertikt om zijn 

plicht te doen, moet de bouwmeester in plaats van er ruzie mee te maken, de persoon 

vermanen zijn werk goed te doen. Als dit niet helpt, moet de aannemer van de bouw de 

persoon in kwestie de daglonen van zijn gewerkte dagen toekennen en hem ontslaan. 

Uit zijn personeel zal de meester timmerman een, twee of drie meestersknechten kiezen, 

afhankelijk van de grootte en de zwaarte van het te leveren werk. Deze zullen toezicht 

houden op bepaalde delen van de bouw van het schip, of alles wel goed aan elkaar 

bevestigd en of waterdicht gemaakt is. Zij moeten het werk goed verstaan en verschillende 

capaciteiten bevatten die ook aan de meester eigen zijn. 

 

Naast de hierboven vermelde deugden en plichten moet de bouwmeester een bekwaam 

houtkenner zijn. Hij moet voor hij aan de bouw van een schip begint ongeveer weten 

hoeveel hout hij nodig heeft en waar het beste hout voor de goedkoopste prijs te bekomen 

                                                 
193 Ibidem, p. 21. 
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is. Het kopen van slecht of duur hout zou er volgens Van Yk voor zorgen dat de rest van 

de bouw eronder lijdt, omdat anders het budget teveel zou overschreden worden. 

 

VI.2.3 HET UITZICHT VAN EEN WERF 

 

Algemeen  

Een vast uitzicht van een zeventiende-eeuwse scheepswerf bestaat niet. Wel is het zo dat er 

een aantal algemene kenmerken zijn voor een werf. Hierna bespreek ik algemeen hoe een 

werf er toentertijd ongeveer uitzag. Het is vanzelfsprekend dat een werf in de nabijheid 

van water gevestigd werd. Meestal werden werven echter buiten de bebouwing van de stad 

geplaatst omwille van schaarste aan grond binnen de wallen en het verhoogde risico op 

brand door het vele hout op een werf aanwezig194.  

Een werf beschikte over een of meerdere scheepshellingen. Dit is afhellend terrein en het 

vormde de bedding waarop een schip gebouwd werd. Over het algemeen werd een schip 

haaks op het water gebouwd. Aan smalle waterlopen konden schepen echter parallel met 

het water worden gebouwd om dan zijwaarts tewater gelaten te worden. Bij beide 

methoden moest de helling echter aan het water grenzen, met het laagste punt bij het 

water om de tewaterlating te vergemakkelijken. Op een helling werd een bedding van 

zware planken gelegd met daarbovenop stapelblokken om de kiel op te leggen, zoals we 

reeds eerder zagen195. Deze bedding van planken moest, afhankelijk van de grootte van het 

schip, tussen de 130 en 140 voet lang zijn, bij een breedte van 10 à 12 voet en diende 

vooral om zakken van het schip tegen te gaan196. 

Over het algemeen hoorde bij een scheepswerf ook een loods. Deze diende om 

gereedschappen in op te bergen en andere materialen die niet nat mochten worden, zoals 

mos, houten nagels, grof- en wit-werk, enz. In deze loods bevond zich ook een weegschaal 

om het door de grofsmid geleverde ijzerwerk na te wegen. Er waren eveneens spijkerladen 

aanwezig om de verschillende soorten spijkers te ordenen en groeperen volgens type. Van 

Yk stelt dat de zolder van deze loods moet gevuld worden met allerlei houten balken “tot 

nederbuigens toe” om de verschillende dekken te kunnen dichtmaken197. Niet onbelangrijk 

was het bier voor de werklieden dat eveneens in deze loods werd bewaard. Men was 

verplicht om binnen de loods te drinken, zodat de werklieden niet te veel van hun tijd 

                                                 
194 BRUIJN J.R., Scheepsbouw, p. 3. 
195 VAN BEYLEN J., Schepen van de Nederlanden, p. 21. 
196 VAN YK C., op. cit., p. 24. 
197 Ibidem, p. 24. 
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zouden verliezen met plezier maken vermits de bouwmeester zelf vaak in de loods 

aanwezig was. Binnen deze loods was er eveneens een plaats voorzien voor het smelten van 

pek, teer en harpuis. Voor de brandveiligheid was deze ruimte doorgaans met stenen 

ommuurd en overdekt. De pek, teer en harpuis werden opgewarmd in grote koperen 

ketels, kleine koperen keteltjes werden gebruikt om deze waren naar de werf zelf te 

transporteren. Twee mannen waren verantwoordelijk voor het toezicht houden in dit 

gebouw. Zowel op het in- en uitgaande gereedschap, het bier, het smelten van de pek en 

teer als op het ijzerwerk hielden zij toezicht. Wanneer ze niets te doen hadden, maakten ze 

zich nuttig door klein timmerwerk uit te voeren en door de gereedschappen te 

onderhouden198. 

Eventueel kon er op een scheepswerf een tweede loods aanwezig zijn. Deze diende dan 

voor het maken van blokken en het slaan van touwen die nodig waren voor het tuigen van 

het schip. Verder zorgde men ervoor dar er op een werf voldoende plaats was voor het 

stapelen van hout, en de bewerking ervan. 

 

Veere 

Een beschrijving van het uitzicht van de admiraliteitswerf te Veere vinden we in de 

“Nieuwe Cronyk van Zeeland” van Mattheus Smallegange uit 1696. Een zekere Tirion 

voegde een beschrijving van de admiraliteitswerf toe en die luidt als volgt: 

 
“De groote scheepstimmerwerf legt niet ver van het Magazijn (Arsenaal) in het midden 
van het Molenwater, zijnde rondsom met eene genoegzaam hooge heining van de weg of 
straat gescheiden. Op dezelve staat een zwaare houten loots, waarin men verscheidene 
gereedschappen oplegt en bewaart. De ingang van deeze werf is een Steenen Poort, 
nevens die een smederij staat, waarin men Ankers en ander Scheeps Yzerwerk 
maakt199.” 
 

Veel informatie kunnen we niet echt halen uit dit fragment. Wat betreft de locatie, zien we 

echter dat, in tegenstelling tot de gewoonte, deze werf binnen de stadsmuren lag. Ook 

lezen we dat er een grote loods opstond, wat blijkbaar wel gebruikelijk was. Iets wat we 

dan weer niet terugvinden bij de typische beschrijving van een werf, maar wel bij die in 

Veere is een smidse voor het vervaardigen van het benodigde ijzerwerk. Nog een korte 

beschrijving van de Veerse admiraliteitswerf vond ik terug in Blaise Olliviers werk. Hij 

schrijft: 

                                                 
198 VAN YK C., op. cit., p. 25. 
199 HUIJBRECHT P.J., op. cit., pp. 44-45. Smallegange Cronijk, Tirion, p 585. 



Oorlogsscheepsbouw en werven in Zeeland tijdens de Engels-Staatse Oorlogen 

 70 

 
“Il n’y a dans l’arcenal de Weere que l’espace necessaire pour la construction de deux 
vaisseaux; cet espace est entouré de petits magasins200.” 
 

Veel meer informatie krijgen we dus niet. Op de Veerse admiraliteitswerf had men 

kennelijk twee scheepshellingen. Voorts schrijft Ollivier over kleine magazijnen, in 

tegenstelling tot de grote loods waarover eerder sprake was. Omdat de “Nieuwe Cronyk 

van Zeeland” echter van een eerdere datum is, denk ik dat die beschrijving dichter 

aanleunt bij het werkelijke uitzicht van de werf tijdens het derde kwart van de zeventiende 

eeuw. 

 

Vlissingen 

Over het uitzicht van de admiraliteitswerf van Vlissingen zoals die in de zeventiende eeuw 

bestond, is weinig geweten. Zoals vermeld in een vorig deel verhuisde ’s lands werf bij de 

aanleg van het droogdok aan het eind van de zeventiende eeuw van het einde van het dok 

naar de oostzijde van de voorhaven op het Bek-af201. Vermits het uitzicht van de werf 

enkel werd beschreven nadat deze was verplaatst, is het onmogelijk te weten hoe de 

scheepswerf er eerder uitzag. Wel kunnen we, wat de lokatie betreft stellen dat de werf 

gelegen was binnen de stadsmuren, wat wederom tegenovergesteld is aan de meest 

voorkomende gewoonten. Mogelijks speelt de verdedigbaarheid van de werf en 

oorlogsschepen hierbij een rol. Een korte beschrijving van de werf zoals hij na de verhuis 

bestond volgt hierna. Opvallend is dat er opnieuw een smidse aanwezig was nabij de werf.  

 
“Deze werf, die met eene barriere afgesloten was, had verscheidene hellingen. Achter 
deze was eene zware houten loods, versierd met het wapen van Zeeland, voor de 
timmerlieden. Daarnaast stond een landshuis voor den waker van de werf en 
daarnevens ’s lands smederij. Ook was er een wachthuis, een groot pakhuis, en onder den 
wal een gewelfd steenen kruidmagazijn202.”  

 

VI.2.4 PERSONEEL EN GEREEDSCHAPPEN OP EEN WERF 

 

Scheepstimmerlieden 

Naast de bouwmeester waren nog een aantal andere mensen op de werf aanwezig. Over de 

meestersknechten die door de aannemer werden aangeduid en over de twee werklieden die 

                                                 
200 OLLIVIER B., Remarques sur la marine des Anglois et Hollandois faites sur les lieux en l’anée M.DCCXXXVII, s.l. , 
1737, s.p. 
201 FRANKEN A.F., op. cit., p. 58. 
202 WINKELMAN H.P., op. cit., p. 98. 
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in de loods werkzaam waren, heb ik hierboven reeds geschreven. Er waren echter meer 

timmermannen dan enkel de bouwmeester en voor deze scheepstimmerlieden heeft Van 

Yk ook een aantal richtlijnen opgeschreven203.  

Als eerste stelt Van Yk dat een scheepstimmerman over een gezond en sterk lichaam moet 

beschikken. Het ambacht van scheepstimmerman is volgens hem het zwaarste ambacht 

dat er bestaat. Aan de ene kant is er de zware fysieke arbeid die een scheepstimmerman tot 

“de kleeren van ‘t Lijf scheuren”204 moet kunnen uitvoeren, aan de andere kant wordt de 

scheepstimmerman ononderbroken blootgesteld aan weer en wind omdat dit ambacht in 

open lucht moet worden bedreven.  

Ook moet de scheepstimmerman vlijtig maar niet gehaast zijn. Immers, iemand die zich 

haast “loopt wel gemeenlijk de Middelen, die daar tot strekken, voor by, en komt veeltijds het Werk 

te bederven, of het voorgestelde Eynde selde te bereiken”205.  

Omdat scheepstimmerlui werken met scherp en gevaarlijk gereedschap en dikwijls in de 

weer zijn met zwaar hout moeten zij niet in het minst voorzichtig zijn om ongelukken 

zoveel mogelijk te vermijden.  

Tot slot moet een scheepstimmerman ook verstand hebben van het bouwen van schepen. 

Hij moet weten hoe hij zijn gereedschap gebruikt, hoe het hout bewerkt moet worden en 

hoe dit hout in het schip moet worden ingepast. 

De scheepstimmerman moet ook beschikken over een eigen gereedschapskist waarin alle 

benodigde materiaal voor de bouw van een schip aanwezig is. De inhoud van deze kist is 

behoorlijk uitgebreid en bevat onder andere een bijl, een dissel, een handzaag, een roffel, 

een assortiment schaven, een aantal beitels, een moskuil en kalfaathamer, kalfaatijzers, 

rabatijzers, een mokerhamer, een lasijzer, een spijkerhamer, een mes, een passer, wit krijt, 

een lood, ...206 De meeste van deze gereedschappen zijn dus standaard bij elke timmerman. 

De gereedschappen benodigd voor het kalfaten van een schip, met het prefix kalfaat-, zijn 

daarentegen wel specifiek ontworpen voor de scheepstimmerman. 

Naast een gereedschapskist waren ook een aantal gereedschappen voorhanden op de werf 

zelf. Zo was er een grote zaag, ijzeren wiggen en grote mokers om hout te klieven, een 

brandijzer om de krom te branden huidplanken op te leggen, houten hamers om de 

                                                 
203 VAN YK C., op. cit., p. 30-35. 
204 VAN YK C., op. cit., p. 31. 
205 Ibidem, p. 31. 
206 Ibidem, p. 33. 
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houten nagels in te slaan, waterpassen om de symmetrie van het schip te controleren, een 

koevoet om zaken los te wrikken, enz.207 

 

De verloning van een scheepstimmerman was als volgt. Het jaar was opgedeeld in winter- 

en zomermaanden, dit gold voor vele ambachten. Omdat gedurende de winter de nachten 

langer en de dagen korter zijn, werd men in die periode minder betaald. Van Yk geeft het 

voorbeeld van de scheepstimmerlieden die aan het einde van de zeventiende eeuw aan de 

Maaskant werkten. Het zomerloon werd daar uitbetaald van vastenavond tot 1 oktober, 

de rest van het jaar werd het winterloon uitbetaald. ’s Zomers verdienden deze 

scheepstimmerlui 30 stuivers per dag, ’s winters viel dit terug tot 20 stuivers per dag208. De 

Scheepstimmerlieden die voor de admiraliteit van Zeeland werkten, verdienden echter 

meer. In de zomermaanden, die liepen van 1 april tot 30 september, kwam hun dagloon 

op 36 stuivers per dag, ’s winters, de rest van het jaar, lag dit op 30 stuivers per dag209. 

Over het algemeen was het winterloon 15% minder dan het zomerloon210. Wel opvallend is 

dat de periode waarin winter- en zomerloon werd betaald verschilt. In Zeeland duurt elke 

periode zes maanden, in Van Yks voorbeeld duurt de winterperiode vier à vijf maanden. 

Zowel het loon als de zomer- en wintermaanden waren dus afhankelijk van de werkgever. 

Wanneer we echter de lonen die de scheepstimmerlieden in Zeeland van de admiraliteit 

uitbetaald kregen vergelijken met de gangbare lonen in West Nederland rond 1660 zien 

we dat ze zelfs dan zeer hoog zijn. Een meester ambachtsman verdient rond die tijd tussen 

de 27 en 28 stuivers per dag in de zomer, dat is bijna een kwart minder dan de 

scheepstimmerlui bij de admiraliteit211.  

Een zomerdag was opgedeeld in vier schoften. De eerste schoft liep van vijf uur ’s morgens 

tot acht uur, daarna werd een halfuurtje gepauzeerd voor het ontbijt. De tweede schoft 

liep van halfnegen tot halftwaalf of twaalf uur, daarna werd een uur of anderhalf uur 

genomen voor het middagmaal. De derde schoft begon aldus om een uur in de namiddag 

tot vier uur. De laatste schoft liep van half vijf tot zeven uur ’s avonds, ’s winters verviel er 

een schoft212. Gedurende een zomerdag werkte men tussen de elfenhalf en twaalf uur, op 

winterdagen werd maar zeven à acht uur gewerkt213. 

                                                 
207 HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, pp. 49-53. 
208 VAN YK C., op. cit., p. 34. 
209 ZA, AA, resoluties van het college ter admiraliteit, 2477, 3/04/1658. 
210 DE VRIES J., VAN DER WOUDE A., Nederland 1500-1815, Amsterdam, 2005, p. 708. 
211 Ibidem, p. 705. 
212 VAN YK C., op. cit., p. 34. 
213 DE VRIES J., VAN DER WOUDE A., op. cit., pp. 706-707. 
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Ongeschoolde arbeiders 

Naast geschoolde ambachtslui liepen er op een werf ook ongeschoolde dagloners rond. 

Afhankelijk van de grootte van het schip varieerde hun aantal. Deze sjouwers moesten, 

meestal met behulp van de gereedschappen die op de werf aanwezig waren, de zware 

stukken hout vanuit het water op de werf en daarna naar het schip brengen. Ook moesten 

zij de gereedschappen opbergen, houtafval opruimen en de werf proper houden opdat de 

timmerlieden genoeg werkruimte zouden hebben214. 

Het werfgereedschap dat zij tot hun beschikking hadden bestond uit verschillende 

instrumenten. Zo was er de dommekracht, een soort hefboom om zware lasten mee op te 

heffen, een houthaak om in het water gelegen hout te verplaatsen, een spaanderhaak om 

houtspaanders mee te verzamelen, een spaandermand waarin de spaanders werden 

bewaard en later eventueel werden gebruikt als brandhout, een houtblok waarmee lasten 

werden opgetild en een kaapstander215. 

Van Yk schrijft dat deze sjouwers over het algemeen meer dan een derde minder 

verdienden dan de timmerlieden, dat zou dus neerkomen op ongeveer twintig à 

vierentwintig stuivers per dag voor de sjouwers werkzaam op de werven van de 

admiraliteit van Zeeland216. 

 

Hoeveelheid personeel op een werf 

Het blijft natuurlijk een vraag hoeveel personeel er nu op een werf aanwezig was bij de 

bouw van een schip. Bij de beschrijving van de kwaliteiten die een bouwmeester moest 

bezitten had ik het reeds over Van Yks raad dat er slechts zo veel personeel op een werf 

aanwezig moest zijn opdat de zwaarste taken konden volbracht worden. Hoewel hieruit 

niet kan afgeleid worden hoe veel personeel er precies op een werf werkte, is het wel een 

indicatie dat dit aantal min of meer beperkt was. 

Witsen stelt dat een groep van 20 à 22 man in vier maanden tijd een pinas kon bouwen 

van 134 voet lang, een schip van 180 voet zou door 50 man in vijf maanden gebouwd 

kunnen worden217.  

Een verzoek van Jan Cois Keyser, meester scheepstimmerman in Veere tijdens het jaar 

1642, geeft nog een beter beeld van het aantal mensen die op een werf werkten. In zijn 

                                                 
214 VAN YK C., op. cit., p. 25. 
215 HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, p. 49-53. 
216 VAN YK C., op. cit., p. 25. 
217 HOVING A.J., Scheeps-bouw-konst, p. 253. 
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verzoek probeert hij de taks die hij op licht bier, de dagelijkse drank op de werf, moet 

betalen te laten verlagen. Dit omwille van het feit dat hij aan twee nieuwe oorlogsschepen 

tegelijk werkte en daarvoor “diepe inde vijfftich persoonen” op zijn werf rondliepen218. Dit wil 

dus zeggen dat er minstens 25 personen aan een oorlogsschip werkten. De oorlogsschepen 

in deze periode waren maximaal 130 voet lang, waarschijnlijk gaat het om schepen van 

rond de 103 voet219. Een reden waarom meer mensen aan een oorlogsschip werkten dan 

aan een koopvaardijschip is niet moeilijk te bedenken. Een oorlogsschip werd doorgaans 

veel sterker gebouwd en was daardoor veel zwaarder. Wanneer we dit koppelen aan Van 

Yks stelling dat er net genoeg mensen op een werf moesten werken om het zwaarste werk 

te doen, is het niet verwonderlijk dat bij de bouw van een oorlogsschip meer mensen 

nodig waren.  

Nemen we het voorbeeld van het schip genaamd den Visschers Herder, gebouwd door 

Pieter Leynssen in het jaar 1660 te Vlissingen. Dit schip was 100 voet lang, dus ongeveer 

zo lang als het gemiddelde schip in 1642. Uit de rekeningen van de ontvanger-generaal 

kan afgeleid worden dat de arbeidslonen voor dit schip 1490 ponden Vlaams 

bedroegen220. Zoals reeds eerder vermeld, werd de bouw van een schip betaald in drie 

delen. Het eerste bij de oprichting van de stevens, het tweede bij de tewaterlating en het 

laatste bij de volledige afwerking van het schip. Uit diezelfde rekening is af te leiden dat 

deze drie betalingen mogelijk waren vanaf respectievelijk 3 mei, 3 juli en 20 oktober 1660. 

Op 3 mei waren de stevens dus opgericht en op 20 oktober was het schip afgewerkt. Er 

werd dus minimum 170 dagen aan dit schip gewerkt, waarvan 20 volgens winterloon. Een 

scheepstimmerman verdiende 36 stuivers of zes schellingen Vlaams per zomerdag en 30 

stuivers of vijf schellingen per winterdag. Met al deze gegevens kunnen we ongeveer 

uitrekenen hoeveel het mensen aan het schip gewerkt hebben. De uitkomst is dat er 

ongeveer 29 à 30 mensen dag in dag uit aan dit schip werkten. Omdat het leggen van de 

kiel en het oprichten van de stevens echter ook redelijk wat werk was, is het mogelijk dat 

er in realiteit langer aan het schip gewerkt werd en er iets minder mensen op de werf 

aanwezig waren, hoewel we niet mogen vergeten dat er ook sjouwers aanwezig waren die 

minder verdienden dan de scheepstimmerlieden. 

                                                 
218 ZA, 2000 Archief Veere, Gilden te Veere, 1948. 
219 Deze lengte is gebaseerd op de gemiddelde lengte van alle Zeeuwse schepen opgenomen in de Staat van 
Oorlog te water van 1654, deze is opgesteld vóór de eerste vijf nieuwe schepen van het 
vlootbouwprogramma waren opgenomen. Zie ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Staten van Oorlog te water, 2706. 
220 ZA, 508 RC, 6930, 1660. 
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Nemen we nog een voorbeeld, dit keer van een schip van 130 voet genaamd Middelburg en 

gebouwd in 1653 te Middelburg door Dirk Abrahamsen. De drie betalingen gebeurden 

hier op 19 februari, 16 mei en 3 december 1653 voor een totaal van om en bij de 2347 

pond221. Er werd dus minimum 287 dagen aan dit schip gewerkt waarvan 183 volgens 

zomerverloning. Met deze gegevens berekenen we dat er gemiddeld 29 man continu ten 

behoeve van dit schip werkzaam was op de werf. 

Tot slot kunnen we nog eens de berekening maken voor het schip Vlissingen, eveneens 

130 voet lang en gebouwd te Vlissingen bij Willem Janssen. Aan dit schip werd gewerkt 

van 26 februari 1653 tot 29 december 1653 voor een totaal van ongeveer 2.515 pond222. In 

totaal dus 306 dagen waarvan 124 aan winterloon. Opnieuw komen we hier tot de 

conclusie dat er 29 man per dag aan het schip aan het werken was gedurende deze periode.  

Witsens stelling dat een schip in vier maanden gebouwd zou worden is voor deze schepen 

echter onhoudbaar. De hierboven beschreven voorbeelden laten zien dat er op zijn minst 

tussen de zes en tien maanden aan deze oorlogsschepen werd gewerkt. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is opnieuw de eisen die men aan een oorlogsschip stelde. Omdat deze 

schepen heel stevig moesten zijn, was het naast het gebruik van zwaardere en stevigere 

materialen ook de gewoonte meer ondersteuningspunten of knies in het schip te 

monteren. Het klaar maken van al deze materialen nam extra tijd in beslag. 

Van de andere schepen kunnen we helaas niet berekenen hoeveel mensen op de werf 

werkten vermits het de gewoonte werd om de aannemer van een schip zelf hout te laten 

kopen en betalen. Voorheen kocht de admiraliteit het hout en gaf het ter beschikking aan 

de timmerman. Over de duur van de bouw van deze schepen kunnen we wel iets zeggen. 

Over het algemeen was deze tussen de 9 à 13 maanden te situeren223. Negen maand voor 

kleine oorlogsschepen en gemiddeld twaalf maand voor grote. Vermits er aan een klein 

oorlogsschip minder werk was dan aan een groot oorlogsschip, lijkt het normaal dat er 

minder lang aan gewerkt wordt. Wat betreft het personeel kan ik echter ook niet met 

zekerheid zeggen of er meer of minder aanwezig was naargelang de grootte van het schip. 

Laten we voor de veiligheid stellen dat er bij de bouw van een oorlogsschip ongeveer 25 à 

                                                 
221 ZA, 508, Rekenkamer C, 6860, 1653. 
222 ZA, 508 RC, 6860, 1653. 
223 Aan de schepen Schakerloo en Swanenburg, elk 106 voet lang werkte men ongeveer 9 maanden, aan het 
schip Walcheren van 155 voet, aan de Tholen van 145 voet en aan de Gekroonde Burg van 155 voet werkte 
men ongeveer 11 maand, aan de Oranje en de Domburg van 142 voet werkte men een jaar en aan de in 1665 
gebouwde en 145 voet lange zierikzee werkte men plus minus 13 maand, zie ZA, 508 RC, 6940-6950 en 
6980-7000. 
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35 mensen op de werf werkzaam waren en dat de bouw van een oorlogsschip in Zeeland 

gemiddeld tien maanden duurde. 

 

VI.2.5 OPSTARTEN EN INSTANDHOUDEN VAN EEN WERF 

 

Nu we de praktijk van het scheepsbouwen en de vereisten aan een werf onder de knie 

hebben, moeten we nog vinden hoe we een opdracht krijgen tot het bouwen van een schip 

en nog belangrijker, hoe we een werf kunnen bekomen om ons schip op te bouwen. 

Laten we van start gaan met het laatste. In de zeventiende eeuw waren er verschillende 

manieren om een werf te bekomen. Een eerste en waarschijnlijk de meest voor de hand 

liggende is het kopen van een hellend lap grond aan een rivier. Bewijs hiervoor halen we 

uit de brief die Janneke Christiaens aan het stadsbestuur van Veere schreef in het jaar 

1638224. Nadat haar man, Jan Adriaensz. Kakelaer, was komen te gaan, zat er voor haar 

niets anders op dan haar huis te verkopen. Echter, de reden waarom ze dit deed was niet 

enkel uit geldnood maar omdat het huis “niemant nutter ende dienstiger is dan voor een 

scheepstimmerman”, met andere woorden omdat de werf haar van geen nut was. We kunnen 

immers vermoeden dat met de term “huys” niet enkel de woonplaats in kwestie, maar ook 

de gehele werf bedoeld wordt. Dit vermoeden wordt bevestigd door een brief van Wisse 

Adriaensen aan de admiraliteit van Zeeland in 1642225. Hierin beschrijft deze inwoner van 

Zierikzee dat zijn vader, meester scheepstimmerman in Zierikzee, reeds zes weken ziek te 

bed ligt en koppelt hieraan de vraag of hij het werk aan “de schepen op t huys komen zijn die 

nodig dienen getimmert te zijn” niet mag verderzetten. Hier opnieuw een meer duidelijke 

verwijzing naar het woord “huys” als scheepswerf. 

Een andere mogelijkheid, en waarschijnlijk een, omwille van financiële redenen, meer 

gebruikte, was het pachten van een stuk land of een werf. Zo pachtte een zekere Nancke de 

Coppe Rombouts werf in Veere voor een periode van zeven jaar in het jaar 1586226. 

Hiervoor moest hij drie pond en 17 schellingen per jaar betalen. Hoeveel dit was in 

verhouding tot het gemiddelde dagloon van een scheepstimmerman, kan ik voor dat jaar 

niet zeggen vermits de loongegevens ervan ontbreken. Een andere aanwijzing voor het 

bestaan van een systeem voor het pachten van een werf laat dit wel toe. In een brief 

geschreven door meester scheepstimmerman Jan Lambrechts aan het stadsbestuur van 

                                                 
224 ZA, 2000 Archief Veere, Gilden te Veere, 1948. 
225 GASD, 0218 Gilden Zierikzee, 181. 
226 ZA, 2000 Archief Veere, Gilden te Veere, 1948. 
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Veere uit 1639227 wordt nog eens de pachtprijs voor een timmerwerf vermeld. Per jaar 

moest deze timmerman 4 pond 13 schellingen en 4 groten betalen. Uit andere bronnen228 

weten we dat het dagloon voor scheepstimmerlieden die werkten aan de oorlogsschepen 

in Zeeland toen vastlag op 33 stuivers in de zomer en 27 stuivers ’s winters. Wanneer we 

de jaarlijkse pacht omzetten naar stuivers en dan berekenen hoeveel dagen een 

scheepstimmerman in die tijd gemiddeld moest werken om de jaarlijkse pacht van zijn 

werf te betalen, bekomen we dat dit ongeveer 19 dagen bedraagt, al bij al een redelijke 

som.  

Een derde manier om een werf ter beschikking te krijgen, kwam enkel voor in het geval 

van de admiraliteitswerven. ’s Lands werven werden niet verpacht noch verkocht, maar in 

concessie gegeven aan een bepaalde timmerman. Een bewijs hiervoor is terug te vinden in 

de resoluties van het college ter admiraliteit. Na de dood van Geleyn Keyser, ’s lands 

scheepstimmerman in Veere, in 1661 of 1662, was er een vacature voor deze positie. 

Adriaen Kakelaer, meester scheepstimmerman, zond een request aan het college ter 

admiraliteit waarin hij verzocht om ’s lands werf over te mogen nemen nu Geleyn 

gestorven was. Op 30 september 1662229 kwam het voor in de vergadering en er werd 

besloten dat hij vanaf de eerste december “dese concessie en bedieninge sal aannemen”. Of er 

voor deze concessie betaald moest worden, is niet duidelijk, er wordt enkel gestipuleerd 

dat Kakelaer voor de materialen, die nog op de werf aanwezig waren, de weduwe van 

Geleyn Keyser een redelijke prijs moest betalen. 

 

De volgende stap is het verkrijgen van opdrachten. Gezien het mooie loon dat de 

scheepstimmerlieden die aan ’s lands schepen werkten betaald werden, was de opdracht 

tot het bouwen van een oorlogsschip waarschijnlijk erg gegeerd. Om een dergelijke 

opdracht te bemachtigen waren er twee mogelijkheden. 

Als eerste bestond er het gebruik dat, telkens wanneer er een schip gebouwd moest 

worden, het admiraliteitscollege de opdracht toevertrouwde aan een gekende, ervaren en 

goede scheepstimmerman. Het voordeel aan deze manier van werken is dat er 

waarschijnlijk een goed schip uit voor zal komen. Ik zeg wel waarschijnlijk, want soms 

gebeurde het dat zelfs een ervaren scheepstimmerman een schip gebouwd had dat niet aan 

                                                 
227 ZA, 2000 Archief Veere, Gilden te Veere, 1948. 
228 GASD, 0218 Gilden Zierikzee, 181. 
229 ZA, AA, Resoluties van het college ter admiraliteit, 2481, 30 september 1662. 
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de verwachtingen voldeed230. Er zijn echter ook een aantal nadelen aan deze methode 

verbonden. Ten eerste is de opdrachtgever niet zeker dat men de juiste prijs betaalt voor 

het schip, zonder concurrentie van andere scheepstimmerlieden is men immers vrij om 

zelf de prijs kunstmatig in de hoogte te drijven231. Een tweede nadeel is belangrijker voor 

de nieuwe meester scheepstimmerlieden, het gaat namelijk over het feit dat deze nieuwe 

meesters moeilijker aan werk konden komen.  

Om deze nadelen te ontwijken werd daarom vaak een tweede manier gehanteerd en soms 

werd men zelfs verplicht deze te hanteren232. Het betreft hier de methode van de openbare 

aanbesteding. Dit ging als volgt in z’n werk; het college ter admiraliteit stelde een dag vast 

waarop scheepstimmerlieden uit nabijgelegen plaatsen naar de stad waar de admiraliteit 

zetelde kwamen, Middelburg in het geval van Zeeland, en daar onderling afboden over de 

kostprijs van het schip. De scheepstimmerman die de laagste prijs bood, mocht het schip 

voor die prijs bouwen. Op deze manier werden de nadelen van het toekennen aan een 

ervaren scheepstimmerman handig omzeild. Men is altijd zeker van de laagste prijs en 

nieuwe meesters krijgen zo ook een kans om zich te bewijzen. Een bijkomend voordeel 

wordt hier behaald door het aanstellen van opzichters die een oogje in het zeil hielden om 

te zien of de bouw naar wens verliep, het gebruikte hout en ijzerwerk van goede kwaliteit 

waren en of er niets gestolen werd233. Hierna volgt een voorbeeld van zo’n aanbesteding. 

 
“Sijnde in presentie vande respective equipagemeesters mitsgaders geassumeerde mr 
schiptimmerlieden geresumeert het bestecq geformeert tot den bouw van twee nieuwe 
fregatten ende tselve den schiptimmerlieden alhier ter raetcamer verschenen voorgelesen 
sijnde is getreden tot’et besteden derselve twee fregatten ende is na openbare opveijlinge 
aennemer vant eerste fregat gebleven Geleyn Keyser mr schiptimmerman ter Vere voor 
de somme van iim ic lxvij £ vls ende aan het tweede opgeveijlde fregat Abraham Klem 
mrtimmerman tot Vlissingen mede voor gelijcke somme van £2167 vls alles op de 
conditien vant voors bestecq. 
En alsoo Pieter Leijnssen mr schiptimmerman tot Vlissingen is geweest minste insetter is 
den selven daer voor toegelecht vijfentwintich caroli gulden234.” 
 

Hoewel met dit voorbeeld dit gebruik wordt bevestigd, is er iets eigenaardigs aan de gang. 

Diegene die zogezegd het laagste bod gedaan heeft, namelijk Pieter Leynssen, wordt niet 

gekozen als aannemer van een van de schepen. Mogelijks betreft het hier een persoon 

                                                 
230 HOVING A. J., Scheeps-bouw-konst, pp. 32-34. 
231 ELIAS J.E., De vlootbouw in Nederland in de eerste helft der 17e eeuw. 1596-1655, Amsterdam, 1933, pp. 115-
116. 
232 Ibidem, p. 115. 
233 ELIAS J.E., op. cit., p. 115. 
234 ZA, AA, Resoluties van het college ter admiraliteit, 2477, 29 juli 1658. 



Oorlogsscheepsbouw en werven in Zeeland tijdens de Engels-Staatse Oorlogen 

 79 

ingehuurd door de admiraliteit, uit andere bronnen weten we immers dat Pieter Leynssen 

op dat moment ’s lands scheepstimmerman te Vlissingen is, om de prijs kunstmatig te 

drukken. 
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VII. OORLOGSSCHEEPSBOUW TIJDENS DE ENGELS-STAATSE 

OORLOGEN 

 

 

VII.1 BELEID OP CENTRAAL NIVEAU 

 

VII.1.1 VAN OUDE MARINE NAAR NIEUWE MARINE: 1652 

 

De oorlogsvloot, zoals die er in de tweede helft van de zeventiende eeuw uitzag, zowel wat 

betreft bewapening, omvang van de schepen, als gevechtsformatie, was toentertijd een 

nieuw gegeven. In de eerste helft van de zeventiende eeuw hanteerde men heel andere 

technieken en ook andere bodems om een ander type vijand te bestrijden. 

We moeten deze periode zien in het licht van de Tachtigjarige Oorlog. Spanje wilde na het 

twaalfjarig bestand de opstandige gewesten, de Republiek, nog steeds terug onder haar juk 

brengen. Het was dus weer oorlog, en niet enkel te land, ook te water. Eén van de 

middelen die de Spaanse Kroon hierbij inzette was de kaapvaart. Die werd vooral bedreven 

door de Duinkerkers, de Vlaamse kapervloot235. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog, en na 

het Twaalfjarig Bestand vormden de Duinkerkers en de Spaanse koningsvloot enkele van 

de voornaamste gevaren voor de handel en visserij van de Republiek. Tientallen zeelieden 

en vissers werden jaarlijks om het leven gebracht236.  

De voornaamste gevechten tussen beide partijen werden uitgevochten langs de Vlaamse 

kust en in de Zeeuwse wateren. Omdat in deze gebieden de wateren echter nauw en 

ondiep waren, werd het gebruik van grote galjoenen als nadelig beschouwd237. Gevolg 

hiervan is dat men, reeds aan het begin van de zeventiende eeuw overging tot de bouw van 

Italiaanse fregatten in de betekenis van kleine galeien. Deze werden dus voortbewogen met 

behulp van riemen. Na het Twaalfjarig Bestand kwamen de Duinkerkers echter met een 

nieuw type schip op de proppen. Zij combineerden het voorschreven fregat-type met een 

jacht en kwamen zo tot een nieuw type schip dat verwarrend genoeg ook fregat of jacht 

                                                 
235 Vanaf 1626 was de Vlaamse Admiraliteit gevestigd in Duinkerke, ervoor in Oostende, zie Elias, 
Vlootbouw, p. 38. 
236 BRUIJN J.R., Varend Verleden, p. 80. 
237 ELIAS J.E., op. cit., p. 40. 
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genoemd werd. Dit type schip combineerde riemen met zeilen en een lichte bouw wat 

leidde tot ongeziene snelheid en beweeglijkheid238. Aanvankelijk waren ze echter klein, 

maar na een tijdje vergrootten ze onder invloed van de Spaanse koning. Deze schepen 

hadden een laag voor- en achterkasteel en offerden een groot ruim op voor een slankere 

bouw die de snelheid bevorderde239. Voor de zware en logge schepen van de Republiek 

waren deze schepen zelden onder schot te krijgen.  

Omwille van de incompetentie van de Nederlandse schepen en de vrees voor een landing 

van de Duinkerkse schepen op de kust van de opstandige gewesten werd in 1632 besloten 

om tot de bouw van evenzeer snelzeilende schepen over te gaan. Voor alle maten van 

schepen werd beslist dat ze, net als de Duinkerkse schepen, zouden worden voorzien van 

een laag voor- en achterkasteel, een lichtere constructie, doorlopende dekken van voor- 

naar achtersteven en een grotere lengte in verhouding tot de breedte om een slankere 

romp te verkrijgen.  Dit fenomeen staat bekend als de fregattering van de vloot240. Dit 

betekent echter niet dat de Duinkerkse schepen gekopieerd werden. Men nam de 

kwaliteiten van de Duinkerkse schepen over, zoals hierboven opgesomd, en paste ze toe op 

de eigen oorlogsschepen. Dit nieuwe type wordt het gefregatteerde oorlogsschip genoemd, 

en werd eveneens in Engeland en Frankrijk ingevoerd, maar in mindere mate241. De 

grootte van deze schepen varieerde tussen de 100 en 128 voeten lengte242. 

Het gevolg van het toespitsen op deze fregat-types was dat de bouw van grote 

oorlogsbodems verwaarloosd werd. Grote oorlogsschepen kwamen steeds minder en 

minder voor. Vanaf 1623 werden geen “kapitale” oorlogsschepen meer gebouwd. De 

grootste oorlogsschepen waren op dat moment 132 voet lang en 32 voet breed, naar 

voorbeeld van de Aemilia243. Door de lengte van de oorlog en de onregelmatige betalingen 

raakten de admiraliteitsfinanciën stilaan uitgeput. Het kwam zelfs zo ver dat men 

genoodzaakt was een buitengewone subsidie aan te vragen bij de provincies. De 

achteruitgang van het aantal grote oorlogsbodems dat hiervan een gevolg was, ging zelfs 

zo ver dat de admiraal Tromp in 1643 in een gehuurd schip rondvoer wanneer het zijne in 

reparatie was244. Na de val van Duinkerke in 1646 lieten de Staten de marine helemaal 

                                                 
238 ELIAS J.E., op. cit., p. 41. 
239 Ibidem, p. 44. 
240 BRUIJN J.R., Varend Verleden, pp. 82-83. 
241 ELIAS J.E., op. cit., p. 56. 
242 Ibidem, p. 57. 
243 Admiraalschip dat in 1632 werd gebouwd te Rotterdam door Jan Salomonsz. van den Tempel, jaren lang 
was het schip het grootste van de vloot, zie ELIAS J.E., op. cit., pp. 61-62. 
244 ELIAS J.E., op. cit., p. 69. 
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voor wat ze was. Er was geen Spaanse dreiging meer in de Noordzee en de vrede was in 

zicht.  

Na de Vrede van Münster daalde de interesse van de Staten in de oorlogsvloot tot een 

dieptepunt. Er werd sterk bezuinigd en slechts 41 oorlogsschepen werden in de vaart 

gehouden als konvooiers. Zonder kruisers betekende dit echter dat de vrijbuiters bijna vrij 

spel kregen, men deelde deze scheepsmacht dan ook verder op, zodat er toch een aantal 

kruisers waren om de zeeën te beveiligen245. Het voorstel tot geleidelijke vernieuwing van 

de vloot door admiraal Tromp werd van de hand gewezen. Indien er meer schepen nodig 

zouden zijn, zou men terug overschakelen op de aloude praktijk van het huren van 

koopvaardijschepen246. Deze politiek was echter niet enkel in de Republiek in zwang, ook 

in Engeland huurde men schepen bij zeeslagen. Door de verregaande fregattering van de 

Nederlandse vloot, zag men zich in de Republiek echter verplicht om grote schepen in te 

huren bij zeegevechten. De Engelsen zorgden aan de andere kant zelf voor de grote 

oorlogsschepen en huurden kleinere schepen in247. De Britse oorlogsvloot kende 

bovendien een sterke aangroei vanaf 1649, in twee jaar verdubbelde de omvang ervan248. 

Van deze nieuwgebouwde schepen, gebouwd met de voordelen van de Duinkerkse schepen 

maar veel groter, vonden de Nederlandse vlootvoogden zelfs dat de kleinste van deze 

schepen een hogere gevechtswaarde hadden dan de Brederode, het toenmalige 

admiraalschip en het enige van dergelijke afmetingen en bewapening in de Republiek249. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Republiek in 1652 niet opgewassen was tegen de 

superieure en geavanceerde Engelse vloot. Het numeriek overwicht van de Republiek 

bracht geen zoden aan de dijk. De verouderde oorlogsschepen en koopvaardijschepen 

konden niet optornen tegen de zwaar bewapende Engelse oorlogsvloot. Daarbij kwam nog 

eens dat de discipline voor het vechten in vloot bij de Engelsen veel meer aan regels was 

verbonden. Zelfs het superieur Nederlands zeemanschap mocht niet baten250. De eerste 

Engels-Staatse oorlog kan voor de Republiek aldus geen succes genoemd worden. Dit 

verlies van internationaal prestige en handels- en vissersschepen leidde tot het bewustzijn 

dat een nieuwe vloot nodig was om een dergelijke tegenstander het hoofd te bieden. 

Hierop volgden discussies die de bouw van particuliere schepen aan regels onderwierp en 

                                                 
245 ELIAS J.E., op. cit., p. 73. 
246 BRUIJN J.R., Varend Verleden, p. 84. 
247 ELIAS J.E., op. cit., pp. 80-81. 
248 BRUIJN J.R., Varend Verleden, p. 90. 
249 ELIAS J.E., op. cit., p. 83. 
250 BRUIJN J.R., Varend Verleden, p. 92. 
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eveneens een aantal bouwprogramma’s ter uitbreiding van de vloot251. De Staten-Generaal 

resolueerden op 7 augustus 1652 dat vanaf dan de particuliere scheepstimmerlieden alle 

koopvaardijschepen:  

 
“ter lenckte van 110 voeten en daerboven sullen hebben te maecken, met een 
doorgaende overloop nevens de groote mast, wel meerder maar niet minder, en daerin 
ende ter zijden soo veel poorten te maecken als naer gelegentheijt eenichsints can 
geschieden252.” 

 
Met het instellen van de vereisten een doorlopend dek om geschut beter te kunnen 

plaatsen en voldoende geschutspoorten voor koopvaardijschepen van 110 voet en groter, 

wilde de Republiek deze schepen geschikter maken om eventueel in tijden van oorlog 

dienst te doen. De besluitvorming omtrent de vlootbouwprogramma’s vormde echter 

meer stof tot discussie. 

 

VII.1.2 DE VLOOTBOUW VAN DE NIEUWE MARINE 

 

De eerste Engels-Staatse Oorlog 

Nu een uitbreiding van de vloot niet langer kon uitblijven, indien men het hoofd wilde 

bieden aan de Engelse tegenstander, startte een ellenlange discussie omtrent de precieze 

invulling van deze uitbreiding. In augustus 1652 vinden we de eerste sporen van deze 

discussie terug in de Staten-Generaal253. Dit gebeurde op aanraden van Holland, dat reeds 

op 12 juli van hetzelfde jaar de nood aan nieuwe schepen had aangekaart in dit orgaan.  

Volgens Holland vroeg “dese conjuncture van tijden”, namelijk de oorlog met Engeland, om 

een uitbreiding van de vloot; en zoals we reeds lazen, hadden ze hierin overschot van 

gelijk. Er werd beslist dat hiervoor een aantal afgevaardigden van de admiraliteiten naar 

Den Haag moesten komen254.  

Op 4 november 1652 werd uit elk van de vier Zeeuwse steden die in de 

oorlogsscheepsbouw betrokken waren, een meester scheepstimmerman naar Den Haag 

gezonden om te helpen met het charter of bestek waarop de oorlogsschepen zouden 

gemaakt worden, het gaat hier om de meester op de werf van de Oost-Indische Compagnie 

in Middelburg, de meester op de admiraliteitswerf te Veere Geleyn Keyser, de Vlissingse 

                                                 
251 BRUIJN J.R., Varend Verleden, p. 95. 
252 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Resoluties van de Staten-Generaal, 2455, 7 augustus 1652. 
253 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Resoluties van de Staten-Generaal, 2455, 7 en 10 augustus 1652. 
254 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Resoluties van de Staten-Generaal, 2455, 12 juli 1652. 
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meester Pieter Leynssen en tot slot Adriaen Wisse uit Zierikzee255. Ook andere 

admiraliteiten zonden hun voornaamste scheepstimmerlieden naar Den Haag, zo zien we 

de Amsterdamse meesters op 16 november verschijnen256.  

Twee dagen later liggen het bedrag en het aantal schepen die in eerste instantie zullen 

worden gebouwd vast. De Raad van State heeft twee miljoen gulden voorzien voor de 

bouw van 30 nieuwe oorlogsschepen257. 

 

Het budget en het aantal te bouwen schepen zijn nu bekend. De strijd omtrent de 

afmetingen van de schepen kon nu volop losbarsten. Op 27 november werden de maten 

waarop de schepen moesten worden gebouwd in de Staten-Generaal voorgelegd. Holland 

zou twee schepen van 150 voet, vier van 140 en vier van 134 voet bouwen, de andere 

admiraliteiten elk een schip van 150, twee van 140 en twee van 134 voet lengte. De 

schepen moesten zo spoedig mogelijk worden gebouwd, indien nodig zelfs door 

particulieren via openbare aanbesteding258.  

Niet iedereen was echter akkoord met dergelijke grote schepen, de admiraliteit van 

Amsterdam kwam dan ook met twee charters op de proppen voor schepen ter grootte van 

130 en 136 voet259. Er ontstonden als gevolg hiervan twee partijen, diegene die grote 

schepen wilden bouwen, en diegene die tevreden waren met de kleinere charters. Er werd 

zelfs advies ingewonnen van vice-admiraal de With. Als man met ervaring op zee en tegen 

de Engelse vloot was hij uiteraard gewonnen voor de grotere charters, hij vond zelfs dat zij 

“in geenderleij maniere behooren vermindert maer eer vermeerdert te worden”260.  

Op 28 december van het jaar 1652 kwamen de Staten-Generaal met een nieuw voorstel op 

de proppen. Zeeland en Rotterdam moesten nu elk een schip van 150 voet en twee van 134 

voet lengte bouwen, Amsterdam moest er vier van 140 voet en twee van 134 voet bouwen, 

de overige admiraliteiten elk twee van 140 voet en een van 134 voet261.  

Nog was echter niet iedereen tevreden, opnieuw dienden de afgevaardigden van Holland 

een eigen rapport in met betrekking tot het vlootbouwprogramma en de charters zoals die 

tot dan vastlagen262. Na enkele weken beraadslagen over dit rapport, en het vragen van de 

                                                 
255 ZA, AA, Resoluties van het college ter admiraliteit, 2471, 4 november 1652. 
256 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Resoluties van de Staten-Generaal, 2455, 16 november 1652. 
257 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Resoluties van de Staten-Generaal, 2455, 18 november 1652. 
258 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Resoluties van de Staten-Generaal, 2455, 27 november 1652. 
259 ELIAS J.E., op. cit., pp. 101-102. 
260 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Resoluties van de Staten-Generaal, 2455, 26 december 1652. 
261 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Resoluties van de Staten-Generaal, 2455, 28 december 1652. 
262 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Resoluties van de Staten-Generaal, 2456, 11 januari 1653. 
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meningen van de verschillende andere provinciën263, werd op 8 februari een definitief 

besluit genomen omtrent de grootte van de schepen. Men besloot dat Rotterdam een 

schip van 150 voet en vier schepen van 130 voet zou bouwen, in Amsterdam was dit vier 

schepen van 136 voet en zes schepen van 130 voet lengte, en de overige admiraliteiten 

moesten elk twee schepen van 136 voet en drie schepen van 130 voet bouwen264. Meer dan 

een half jaar nadat Amsterdam het idee voor een vlootuitbreiding bij de Staten-Generaal 

aanhangig had gemaakt, was men eindelijk tot een besluit gekomen.  

In realiteit bouwde Zeeland echter niet de schepen zoals door de Staten-Generaal was 

beslist. Er werd slechts een schip van 136 voet gebouwd en vier van 130 voet en deze 

beslissing was al gevallen op 4 februari, vóór die van de Staten-Generaal. Officieel gaf men 

als reden dat grote schepen “op de Havenen en Reeden van dese Provintie, onbequaem en niet 

wel bruyckbaer en waren”265, maar in realiteit had men in Zeeland de financiële kracht niet 

om meer grote schepen te bouwen266. In het jaar 1665 zou Zeeland immers een schip van 

155 voet over stevens bouwen, dat wel in staat bleek op de Zeeuwse stromen te varen267. 

Aan deze afwijking ten opzichte van het originele plan werd voor het gemak geen gevolg 

gegeven. 

De vijf Zeeuwse schepen die in 1653 als deel van dit programma gebouwd werden, zijn de 

Zeelandia, 136 voet lang, en de Vlissingen, Kampveere, Middelburg en Dordrecht, elk 130 

voet lang268.  

 

Nauwelijks was het eerste vlootbouwprogramma opgestart, of er werden al voorstellen 

gedaan voor een tweede. Mogelijks was dit reeds van bij het begin de bedoeling want reeds 

in 1652 circuleerden er voorstellen om 60 oorlogsbodems in totaal aan te bouwen269. Op 

10 mei 1653 werd dan ook door de Staten-Generaal een petitie uitgevaardigd om nog eens 

30 schepen voor nog eens 2 miljoen gulden op stapel te zetten270.  

Weer werd een tijdje gedebatteerd over de grootte van de schepen. De Staten-Generaal 

wilden meer grote schepen, namelijk tien van elk van de drie charters van 150, 140 en 136 

voet. Holland wilde echter, om financiële redenen dezelfde verdeling als bij de eerste 30 
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 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Resoluties van de Staten-Generaal, 2456, 13, 24, 30 januari, 1 en 3 februari 

1653. 
264 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Resoluties van de Staten-Generaal, 2456, 8 februari 1653. 
265 ZA, 2.2 Gedrukte notulen van de Staten van Zeeland, 69, 4 februari 1653. 
266 OTTE A., op. cit., p. 150. 
267 Het betreft hier het schip “Walcheren”, gebouwd door Mattheus Sluyck te Vlissingen in het jaar 1665. 
268 Voor meer informatie over alle Zeeuwse schepen die in dit werk bij naam genoemd worden, zie Bijlage III. 
269 ELIAS J.E., op. cit., p. 131. 
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 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Resoluties van de Staten-Generaal, 2456, 10 mei 1653. 



Oorlogsscheepsbouw en werven in Zeeland tijdens de Engels-Staatse Oorlogen 

 86 

schepen en haalde op 19 december haar gelijk271. Zeeland moest opnieuw twee schepen 

van 136 voet en drie schepen van 130 voet lengte bouwen en de aanbesteding van deze vijf 

schepen zou op 22 januari 1654 te Middelburg plaatshebben272. Op 5 januari 1654 paste 

men in Zeeland, om de gevechtswaarde op zee te verhogen, de bestekken van de te bouwen 

schepen nog wat aan zodat ze iets breder uitvielen273. Smalle schepen waren minder 

stabiel en moesten om water in het schip te vermijden vaak de onderste rij 

geschutspoorten sluiten. 

Zeeland zou echter Zeeland niet zijn als alles vanaf dan op rolletjes zou verlopen. Er werd 

nog een tijdje gediscussieerd of een tweede serie van 30 schepen wel verantwoord was 

gezien de staat van het comptoir274. In de Staten van Zeeland werd onder meer het advies 

ingewonnen van Johannes en Cornelis Evertsen en Michiel de Ruyter omtrent de bouw 

van deze tweede reeks van 30 schepen275. Omwille van de slechte financiële staat van de 

admiraliteit werd uiteindelijk beslist om voorlopig voldoening te nemen met het kopen 

van twee schepen in Zaandam zoals te zien in de rekeningen van de ontvanger-generaal276. 

De afmetingen van deze schepen kwamen in de buurt van deze door de Staten-Generaal 

gestipuleerd, de Utrecht was 134 voet in lengte en de Zierikzee was 133 voet lang.  

In een brief aan de Staten-Generaal gedateerd op 18 januari 1655 was nog steeds geen 

sprake van de andere drie te bouwen schepen, met als verklaring dat Zeeland nog steeds 

wachtte op betalingen van de quota die de verschillende gewesten in de twee miljoen 

moesten betalen277. Er zou hierna enkel nog een schip genaamd Tholen gekocht worden 

in Zaandam, een brik van 106 voet lang, veel minder dan de door de Staten-Generaal 

opgegeven maten278. Over de overige twee schepen wordt er vanaf dan met geen woord 

meer gerept, ook in de rekeningen vinden we noch de aankoop noch de bouw van deze 

twee schepen terug. 

 

De tweede Engels-Staatse Oorlog 

Als gevolg van de eerste Engels-Staatse Oorlog had de Republiek dus een grote inspanning 

moeten leveren om een vloot op te bouwen die de Engelsen waardig was. Dit was echter 
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274 OTTE A., op. cit., p. 152. 
275 ZA, 2.2 Gedrukte notulen van de Staten van Zeeland, 70, 10 februari 1654. 
276 ZA, 508 RC, 6870. 
277 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Staten van Oorlog te water, 2706. 
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niet de enige keer dat dergelijke vlootbouwprogramma’s uit de grond werden gestampt. 

Aan de vooravond van de tweede Engels-Staatse Oorlog ontstond opnieuw een dergelijk 

scenario.  

Het waren opnieuw de Staten van Holland die aandrongen op een uitbreiding van de 

vloot en op 17 november 1664 werd in de Staten-Generaal beslist tot de bouw van 24 

oorlogsschepen voor een totaal bedrag van twee miljoen gulden279. Omdat Johan de Witt, 

als pensionaris van Holland, zijn uitbreidingsplannen met betrekking tot de vloot goed 

voorbereid had in de Staten van Holland alvorens ze begin december in de Staten-

Generaal ten berde te brengen, was hier minder discussie dan bij de bouwprogramma’s 

van tijdens de eerste Engels-Staatse Oorlog. Zijn plannen waren aanvankelijk om van drie 

verschillende charters elk acht schepen te bouwen, namelijk acht schepen van 155 voet 

lang met 66 stukken geschut, acht schepen van 145 voet lang met 56 stukken en acht 

schepen van 135 voet te monteren met 44 à 46 stukken.  

Op 11 december waren de plannen echter gewijzigd. Toen werd definitief in de Staten-

Generaal vastgelegd dat, nadat men een petitie voor een extra miljoen gulden had 

uitgevaardigd, er twaalf schepen van elk van de twee grootste charters zouden gebouwd 

worden. Ook vond men dat de schepen van 155 voet uiteindelijk 160 voet lang mochten 

worden en die van 145 voet mochten 150 voet worden280.  

Het aandeel van Zeeland hierin was volgens de openbare aanbesteding van 19 februari 

1665 te Middelburg het bouwen van een schip van 155 voet lang, en twee schepen van 145 

voeten lang281. Deze maten duiden aan dat Zeeland opnieuw de schepen zo klein mogelijk 

wilde houden. Bij de admiraliteit van de Maze was dit niet het geval, integendeel, daar 

bouwden ze het schip De Zeven Provinciën, dat 163 voet lang was, nog drie voet langer 

dan door de Staten-Generaal gevraagd werd282. 

 

Het bleef echter niet bij dit ene bouwprogramma, net als tijdens de eerste Engels-Staatse 

Oorlog werd op 11 maart 1665 door de Staten-Generaal nogmaals besloten tot de bouw 

van nog 24 schepen van oorlog alweer voor het bedrag van 2 miljoen gulden283. De reden 

voor dit nieuwe programma is het verlies van de schepen “in de rencontres geduijrende het 

aenstaende somer saisoen met d’engelschen [...] off andersints bij storm ende ongeval”. Er werden 
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twee charters opgesteld, een van 150 voet en een van 140 voet, waarvan elk twaalf schepen 

gebouwd moeesten worden. In Zeeland werden aldus drie meester scheepstimmerlieden 

uit Middelburg, Veere en Vlissingen verplicht om de twee bestekken op te stellen om de 

precieze maten van deze nieuwe reeks schepen vast te leggen284. Op 7 juli 1665 werd 

hierna aan de Zeeuwse admiraliteit het aandeel dat zij in dit programma hadden 

meegedeeld,  namelijk dat er in Zeeland een schip van 150 voet en twee schepen van 140 à 

142 voet gebouwd moesten worden285. 

De Zeeuwse schepen die als gevolg van dit bouwprogramma op stapel werden gezet, zijn 

het schip Den Gekroonden Burg van 150 voeten lang en de schepen Oranje en Domburg 

van elk 140 voet. 

 

Scheepsbouw op initiatief van de Zeeuwse admiraliteit 

De hierboven beschreven vlootbouwprogramma’s gingen allemaal uit van de Staten-

Generaal, het hoogste bestuursorgaan in de Republiek. Er werden echter ook 

oorlogsschepen gebouwd op initiatief van de admiraliteit van Zeeland zelf. Het gaat hier 

echter niet om linieschepen, maar veelal om kleinere schepen. Deze schepen werden 

gebruikt om de vissers en koopvaarders te konvooieren, om langs de verschillende 

zeegaten te kruisen op zoek naar kapers of om bij grootschalige vlootoperaties 

verkenningen voor de vloot te doen286. 

In dat licht moet bijvoorbeeld het besluiten tot de bouw van de schepen Goes en Delft 

worden gezien van respectievelijk 112 en 116 voet lang. Op 18 februari 1658 besloot de 

raad van de admiraliteit van Zeeland dat er nood was aan nieuwe schepen287. Enerzijds 

omdat de bestaande schepen oud en nauwelijks nog zeewaardig waren en anderzijds ook 

omwille van “den oorloog jegens Portugael ende jegenwoordigen stant der saken”. Ook op 

gewestelijk vlak werden de inspanningen voor het vernieuwen of uitbreiden van de vloot 

dus beïnvloed door de geopolitieke situatie. Sinds 1656 waren de Noordelijke 

Nederlanden immers in een koloniaal conflict verwikkeld met Portugal omtrent Brazilië. 

Dit zou worden opgelost met de Vrede van Den Haag op 6 augustus 1661. 
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Beide te bouwen schepen moesten aanvankelijk even groot zijn, namelijk 112x28x11 

voet288. Op 2 september loopt echter het bericht binnen dat het schip Delft vier voeten 

langer zal zijn om de welbezeildheid te garanderen289. Ook de maten van de Goes 

verschillen uiteindelijk een beetje van de oorspronkelijk vooropgestelde. Of deze 

verschillen met opzet zijn doorgevoerd door de scheepstimmerlieden, of als het per 

ongeluk was, is niet duidelijk. 

Ook tot de bouw van de schepen Swanenburg en Schakerloo werd door de admiraliteit 

zelf besloten. Op 3 maart 1661 besloot het admiraliteitscollege dat de schepen genaamd 

den Herder en den Blauwen Visscher niet meer aan de eisen voldeden290. Ze werden 

afgedankt en vervangen door twee schepen van 106 voet genaamd Swanenburg en 

Schakerloo. 

                                                 
288 ZA, AA, Resoluties van het college ter admiraliteit, 2477, 16 juli 1658. De maten die gegeven worden zijn 
de lengte van voor- naar achtersteven, de breedte, en de holte (dit is de diepte van het scheepshol). 
289
 ZA, AA, Resoluties van het college ter admiraliteit, 2477, 2 september 1658. 

290 ZA, AA, Resoluties van het college ter admiraliteit, 2480, 3 maart 1661. De schepen die vervangen werden, 
zijn kennelijk gebouwd voor 1650 daar ze niet in de rekeningen van de ontvanger generaal te vinden zijn 
onder de summa nieuwe schepen tijdens de onderzochte periode. Uit de Staat van Oorlog van 1654 (ZA, 2.1 
Staten van Zeeland, 2706, Staat van Oorlog te water) blijkt dat het schip den Herder 100 voet lang was en 20 
stukken torste. Het schip den Blauwen Visscher mat 65 voet en voerde 16 stukken.  
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VII.2 ROL VAN HET GEWESTELIJK NIVEAU 

 

VII.2.1 DE VLOOTBOUW IN DE PRAKTIJK IN ZEELAND 

 

Bruijn schrijft dat de Eerste Engels-Staatse Oorlog een overgang van een oude naar een 

nieuwe marine teweegbracht. Oorlogsschepen werden specifiek voor dat doel gebouwd, 

met een eigen architectuur en er werden steeds minder koopvaarders ingehuurd tijdens 

zeeslagen. Deze specialisatie beschrijft Bruijn als het uiteengaan van Mars en Mercurius291. 

Hierboven stond reeds beschreven hoe het centrale bestuursorgaan van de Republiek 

hiermee omging, laten we nu eens kijken in hoe verre dit beleid op gewestelijk gebied, 

meerbepaald in Zeeland, werd gevolgd. 

De beste manier om dit te doen is door een seriële doorname van de bronnen met 

betrekking tot de boekhouding van de admiraliteit van Zeeland, de rekeningen van de 

ontvanger-generaal en in mindere mate de rekeningen van de equipagemeesters292. Een 

aantal uitgaveposten in het bijzonder zijn interessant, namelijk de post over nieuwe en 

ingekochte schepen, die over de huur van schepen en tot slot de post waarin de 

scheepsbehoeften aan bestaande schepen worden verhaald. Aan de hand van deze uitgaven 

is perfect te volgen hoe de verhouding tussen de bouw, inkoop en huur van schepen 

evolueert tijdens de periode 1650-1674. 

                                                 
291 BRUIJN J.R., Varend Verleden, p. 90-175. 
292 In mindere mate omdat de rekeningen van de equipagemeesters gedurende de onderzochte periode 
eerder als bijlagen bij de rekeningen van de ontvanger-generaal moeten gezien worden en niet als op zich 
staande boekhoudingen. 
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Graf. 1 Totaal besteed aan schepen. 1650-1674293. 

 

Grafiek 1 geeft ons een mooi beeld van alle bestedingen aan schepen gedurende de 

onderzochte periode. Deze grafiek toont de som van alle uitgaveposten omtrent schepen 

en de uitrusting ervan, namelijk de huur, inkoop en bouw van schepen. Al deze informatie 

is te vinden in de rekeningen van de ontvanger-generaal, die per jaar zijn opgesteld. 

Twee pieken springen eruit, namelijk de periode 1652-1654 en de periode 1665-1667, niet 

toevallig de eerste twee Engels-Staatse Oorlogen. We zien dat beide oorlogen ongeveer 

evenveel gekost hebben. Het gaat om 164.883 ponden Vlaams voor de Eerste Engels-

Staatse Oorlog en 145.516 ponden Vlaams voor de Tweede Engels-Staatse Oorlog. We 

kunnen toch vaststellen dat de lagere totale uitgave tijdens de tweede oorlog 

waarschijnlijk geen toeval is als we kijken naar de derde. De Derde Engels-Staatse Oorlog 

is ook waarneembaar (periode 1672-1674) in de grafiek, maar heel wat minder opvallend 

dan de vorige twee. De totale kost beloopt hier ‘slechts’ 81.625 pond.  

Hier zijn een aantal mogelijke verklaringen voor te geven. Een eerste is dat de Derde 

Engels-Staatse Oorlogs samenviel met de Negenjarige Oorlog met Frankrijk. Omdat 

Frankrijk vooral over het land aanviel, kreeg het bewaren van de territoriale integriteit van 

de Republiek hierbij prioriteit over de heerschappij over het Kanaal. De vloot trad in deze 

oorlog voornamelijk defensief op en niet offensief, om de kosten te drukken. Veel van het 

                                                 
293 ZA, 508 RC, 6830-7050, 8320 en 8360. 
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militair materieel uit de vloot werd ook op het land ingezet en deze uitgaven worden niet 

onder de vloot berekend. 

De tweede mogelijke verklaring, en waarschijnlijk diegene die het meeste invloed gehad 

heeft, is echter de bouw van nieuwe schepen. Waar er tijdens de eerste en tweede Engels-

Staatse Oorlogen grote en kostelijke vlootbouwprogramma’s werden afgewerkt, is dit niet 

het geval in de Derde. Waarschijnlijk omdat werd aangenomen dat de vloot reeds genoeg 

versterkt was, of omdat men krap bij kas zat en de meeste overheidsmiddelen moesten 

worden aangewend om de Franse inval af te weren. 

Een andere piek die we kunnen waarnemen is te situeren rond 1659. Hierin vinden we 

voornamelijk de afrekening terug van de uitgaven gedaan ten behoeve van de zogenaamde 

“extra-ordinaris” equipage naar de Sont tijdens de Vierde Noordse Oorlog. De overige 

pieken zijn te wijten aan gewone aangelegenheden zoals de bouw van een schip of de huur 

van een schip over een langere periode. 

 

Wat betreft de totale kosten is de invloed van de oorlogen door de Republiek ondernomen 

duidelijk te merken. Als we nu eens de verschillende uitgaveposten, namelijk 

scheepsbehoeften, bouw en huur, tegenover elkaar zetten. Het resultaat hiervan zien we in 

grafiek twee. 

Er zijn duidelijk een aantal gegevens uit deze grafiek af te leiden. Wanneer we kijken naar 

de uitgaven met betrekking tot de bouw van nieuwe schepen, zien we de twee pieken 

omstreeks de eerste en tweede Engels-Staatse Oorlogen. Dit kunnen we heel simpel 

verklaren door te kijken naar de tijdstippen waarop de vlootbouwprogramma’s ten uivoer 

gebracht werden, namelijk in de jaren 1653-1654 en 1665-1666. Dit voor respectievelijke 

totalen van 77.522 en 82.578 ponden Vlaams. De tweede reeks vlootbouwprogramma’s in 

1665 en 1666 waren dus zo’n 6% duurder dan deze van de eerste Engels-Staatse Oorlog. Er 

werden echter slechts zes schepen gebouwd, terwijl tijdens de eerste oorlog er vijf schepen 

werden gebouwd en daarenboven nog eens drie gekocht. Deze trend is te verklaren door 

de grootte van de schepen. Waar de schepen rond 1653 en 1654 gekocht of gebouwd 

gemiddeld 132294 voet lang waren, was dit gemiddelde rond 1665 en 1666 gestegen naar 

146 en een halve voet295. Het gebrek aan vlootbouwprogramma’s tijdens de derde Engels-

                                                 
294 Er werden 4 schepen van 130 voet gebouwd, 1 schip van 136 voet en twee schepen gekocht van 133 en 
134 voet lengte. Over het derde gekochte schip, Tholen, is de grootte niet met 100% zekerheid te achterhalen 
waardoor ik dit schip niet meegerekend heb bij het berekenen van het gemiddelde. 
295 Tijdens de tweede Engels-Staatse Oorlog werden een schip van 155 voet, 1 van 150 voet, 2 van 145 voet en 
2 van 142 voet gebouwd. 
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Staatse Oorlog kan mogelijks beïnvloed zijn door de reeds geopperde verklaring van de 

Franse inval en het daarbij horende gebrek aan financiële middelen ter bekostiging van de 

vloot. 
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Graf. 2 Uitgaven aan nieuwe schepen, scheepsbehoeften en huur van schepen. 1650-1674296. 

 

De huur van schepen is ook een interessant gegeven. Een schip huren is bijzonder 

aanlokkelijk wanneer er tijdsgebrek is. Op lange termijn komt het echter duurder uit dan 

het bouwen van een schip. In het jaar 1653 zien we de grootste piek in huur van schepen. 

Er werd toen 36.806 pond gespendeerd voor dit doel. Een verklaring hiervoor is het gebrek 

aan goede oorlogsschepen na de bezuinigingen op de vloot die in het licht van de Vrede 

van Münster werden doorgevoerd. Vele oorlogsschepen werden toen afgedankt of 

verkocht waardoor de zeemacht van de Republiek niet voorbereid was op een nieuwe 

confrontatie. De Engelsen hadden in de jaren 40 van de zeventiende eeuw echter 

onafgebroken inspanningen geleverd om hun vloot uit te breiden. Toen de Engelsen in 

1652 dan ook ten oorlog trokken tegen de Republiek moesten de Nederlanders in aller ijl 

koopvaardijschepen inhuren om toch een minimale vorm van verdediging te bekomen. 

Het resultaat van deze politiek vinden we terug in de voor de Republiek negatieve Vrede 

van Westminster uit 1654. De Republiek had hierdoor blijkbaar hun lesje wel geleerd. Nog 

tijdens de eerste Engels-Staatse Oorlog werden twee vlootbouwprogramma’s opgestart en 

                                                 
296 ZA, 508 RC, 6830-7050, 8320 en 8360. 
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in de latere oorlogen tussen beide mogendheden zijn de uitgaven voor het gebruik van 

huurschepen bijna te verwaarlozen. 

Let wel, de uitgaven aan huurschepen mogen dan misschien wel te verwaarlozen zijn, het 

aantal gehuurde schepen is dat niet. In het jaar 1653 worden betalingen gedaan aan 21297 

huurschepen. Voor het jaar 1665 is dit getal weliswaar gezakt tot 9298, ongeveer 43% van 

het aantal uit 1653 dus, maar de uitgaven waren respectievelijk 36.806 ponden Vlaams in 

1653 en 2.470 pond in 1665. De uitgaven in 1665 bedroegen dus slechts 6% van deze in 

1653 terwijl het aantal schepen slechts met 57% gedaald was. In 1653 werd per huurschip 

gemiddeld 1.753 pond uitgegeven, in 1665 was dit slechts 274 pond. De gemiddelde 

uitgaven per huurschip in 1673299 stegen terug naar 478 pond, maar dit is nog steeds véél 

lager dan de waarden van 1653. De praktijk van het huren van schepen verdwijnt dus niet, 

in 1673 werden nog steeds 17 schepen gehuurd, maar de gehuurde schepen veranderden 

wel. Deze werden steeds kleiner. Aan het begin van het laatste kwart van de zeventiende 

eeuw gaat de Nederlandse vloot dus dezelfde tactiek als de Engelse omstreeks 1650 

toepassen. Grote oorlogsschepen werden door de admiraliteit voorzien, kleinere schepen, 

zoals adviesjachten en proviandschepen waren echter vaak gehuurd bij particulieren300. 

Wanneer we nu tot slot de scheepsbehoeften, zoals die op grafiek 2 worden voorgesteld 

even van naderbij bekijken, stellen we niet echt iets ongewoons vast. De piek die we 

omstreeks 1666 waarnemen is onlosmakelijk verbonden met de tweede Engels-Staatse 

Oorlog. Het huren van een schip leidde niet tot een hogere uitgave aan scheepsbehoeften. 

De eigenaar van het gehuurde schip moest zelf zorgen dat zijn schip zeewaardig en in 

goede conditie was, dit liet soms echter te wensen over301. Wanneer de admiraliteiten dan 

ook steeds meer schepen zelf gingen bouwen, stijgen daarbij tijdens een oorlog 

vanzelfsprekend ook de kosten ter reparatie en onderhoud van de vloot. Waar tijdens de 

eerste Engels-Staatse Oorlog nauwelijks iets werd uitgegeven ten behoeve van 

scheepsreparaties en anders staat dit in schril contrast met de uitgaven hieraan in de 

tweede en derde Engels-Staatse Oorlog. Voor de periode 1652-1654 bedragen deze 

uitgaven 6.868 ponden Vlaams, tijdens de perioden 1665-1667 en 1672-1674 kwam dit 

respectievelijk op 44.236 en 48.797 ponden. Uit deze cijfers zien we bovendien dat er dan 

wel geen grote oorlogsbodems werden gebouwd tijdens de derde oorlog, maar dat de 

                                                 
297 ZA, 508 RC, 6860. 
298 ZA, 508 RC, 6980. 
299 ZA, 508 RC, 8320. 
300 ELIAS J.E., op. cit., p. 80. 
301 BRUIJN J.R., Varend verleden, p. 92 en Elias J.E., op. cit., pp. 124-125. 
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bestaande schepen wel degelijk goed werden onderhouden en hersteld. Er werd dus zeker 

een minimum aan kapitaal vrijgemaakt ten behoeve van de vloot. 

Over het algemeen kunnen we aan de hand van de rekeningen van de ontvanger-generaal 

inderdaad de wijzigingen in de vlootbouwpolitiek vaststellen. Waar de zeemacht rond de 

helft van de zeventiende eeuw vooral moest rekenen op het inhuren van 

koopvaardijschepen voor de sterkte van de oorlogsvloot, was dit aan het begin van de 

derde Engels-Staatse Oorlog niet meer het geval. De staat voorzag zelf in de backbone van 

de oorlogsvloot, particulieren zorgden voor de randbenodigdheden. Hiervoor moesten de 

admiraliteiten uiteraard veel kosten maken, met name de uitgaveposten scheepsbouw en 

scheepsbehoeften kenden op bepaalde momenten spectaculaire pieken waar deze kosten 

vroeger op last van de verhuurder verhaald werden. 

 

VII.2.2 ZEELAND EN HET ALGEMENE BELEID 

 

Nemen we nu even een kijkje naar de eigenzinnigheid van Zeeland. De vraag in hoeverre 

Zeeland een eigen beleid kon voeren wordt hier onder de loep genomen. In principe was 

het voeren van een autonoom beleid onmogelijk. De Staten-Generaal zorgden voor de 

politieke besluiten, de Raad van State zorgde voor het geld, de Zeeuwse admiraliteit moest 

eigenlijk juist uitvoeren wat er gevraagd werd. Meestal gebeurde dit dan ook. Het eerste 

vlootbouwprogramma tijdens de eerste Engels-Staatse Oorlog werd volledig uitgevoerd. In 

plaats van twee schepen van 136 voet en drie van 130, bouwde Zeeland er echter slechts 

een van 136 voet en de rest van 130 voet lengte. Zoals reeds gezien, was dit zogenaamd 

omdat de manoeuvreerbaarheid van grote schepen in de Zeeuwse wateren in vraag werd 

gesteld. Aan het tweede vlootbouwprogramma deed Zeeland helemaal niet mee, omdat er 

geen geld voor was. Uiteindelijk werden er enkele schepen gekocht in Zaandam302. 

Voor de vlootbouwprogramma’s werden door de Raad van State extra-ordinaris petities 

uitgevaardigd. Hierin werden zowel de land als de zeegewesten vaste quota opgelegd van 

de te betalen lasten. In het geval van Zeeland kwam 56% van deze subsidies van Zeeland 

                                                 
302 Dit was niet toevallig. Zaandam was de goedkoopste streek wat betreft scheepsbouw in de hele Republiek. 
Waar in Amsterdam 28.500 gulden gevraagd werd en in Rotterdam 32.500 gulden kon dit in de Zaanstreek 
al voor 27.500 gulden verkregen worden. De Zaanstreek was goedkoper dan elders omwille van het 
ontbreken van gilden en het feit dat de lonen in deze plattelandsstreek lager lagen. Zie DE VRIES J., VAN 
DER WOUDE A., op. cit., p. 353 en Bruijn, Scheepsbouw, p. 4. 
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zelf, en 44% moest door de landgewesten betaald worden303. Dit betekent dat Zeeland voor 

bijna de helft van het bedrag afhankelijk was van de goodwill van gewesten die niet aan de 

zee grensden en traditioneel weinig voelden voor het betalen aan zeezaken. Deze moeilijke 

positie zou er toe leiden dat Zeeland niet kon deelnemen aan het tweede bouwprogramma 

in 1654. In een brief van de admiraliteit van Zeeland aan de Staten-Generaal van 18 

januari 1655304 wordt meegedeeld dat door de vele achterstallige betalingen die de 

admiraliteit niet kon uitvoeren de leveraars “difficulteijt maken sonder apparentie van 

betalinge”. Zeeland moest nog een groot deel van zijn subsidie ontvangen van de 

landgewesten en kon aldus slechts twee schepen kopen in Zaandam, waar men blijkbaar 

wel bereid was te leveren. Als Zeeland dus al een andere koers volgde dan deze door de 

Staten-Generaal uitgestippeld was dit blijkbaar vooral te danken aan de onwil van de 

landgewesten om hun deel in de subsidies op te leveren. Deze achterstallige betalingen, ter 

grootte van 278.000 ponden Vlaams in het jaar 1655, zorgden er op hun beurt voor dat  de 

Zeeuwse leveraars weigerden om nog te leveren aan de Zeeuwse admiraliteit. 

Mijns inziens moeten we de keuze om het schip Walcheren slechts 155 voet lang te maken 

in plaats van de geadviseerde 160 voet ook in dit licht gezien worden. Aan de ene kant 

speelde waarschijnlijk wel het geloof dat de Zeeuwse wateren te ondiep waren een rol305, 

maar volgens mij waren de financiële bezwaren veel belangrijker. Grafiek 3 geeft een beeld 

van de kostprijs van het ‘scheepshol’306 naargelang de grootte van het schip in Zeeland. 

Hierop is duide-

lijk te zien dat de 

prijs sneller stijgt 

dan de grootte 

van een schip. De 

trendlijn heeft een 

vergelijking als 

volgt: y=3*10-7x4,82. 

 
Graf. 3 Kostprijs van een schip naargelang de grootte. 

                                                 
303 ENTHOVEN V., “Mars en Mercurius bijeen. De smalle marges van het Nederlandse maritieme 
veiligheidsbeleid rond 1650” in: AKVELD, L.M. (ed.) In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan 
Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Amsterdam, 2003, p. 45. 
304 ZA, 2.1 Staten van Zeeland, Staten van Oorlog te water, 2706. 
305 Een mooi voorbeeld van hoe moeilijk het was om in de Zeeuwse wateren te manoeuvreren is het vergaan 
van het schip Walcheren nabij Vlissingen in 1689. Zie hiervoor ROOS D., Twee eeuwen varen en vechten 1550-
1750, Vlissingen, 2003, pp. 344-348. 
306 Dit is het schip zonder masten, zeilen en tuigage, gewoon de houten romp met de verschillende dekken 
erin. 
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Deze trendlijn ligt het dichtst bij alle resultaten en wanneer we dan de berekening maken, 

kost een schip van 155 voet lengte volgens deze vergelijking 10.827 pond. Voor een schip 

van 160 voet is dit bedrag al opgelopen tot 12.617 pond. Waar de lengte van het schip dus 

gestegen is met slechts 3%, is de kostprijs daarentegen met ongeveer 16,5% gestegen. Om 

de kosten te drukken werd aldus waarschijnlijk beslist om de schepen zo klein, als binnen 

de beperkingen van de Staten-Generaal mogelijk was, te bouwen. 

We kunnen dus voorzichtig stellen dat Zeeland niet moedwillig afweek van het beleid 

zoals het door de Staten-Generaal werd opgesteld. De voornaamste oorzaken van trage 

voortgang van de bouw of afwijkingen van dit beleid moeten in de financiële hoek gezocht 

worden. Waarschijnlijk was het feit dat de admiraliteit van Zeeland de touwtjes moeilijk 

aan elkaar kon knopen te wijten aan wanbetalingen van de landgewesten. De admiraliteit 

van de Maze was nog meer afhankelijk van deze gewesten, namelijk voor 83% en heeft daar 

dan ook nog meer problemen van ondervonden307. 

 

                                                 
307 ENTHOVEN V., op. cit., p. 45. 
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VII.3 UITVOERING OP LOKAAL NIVEAU 

 

VII.3.1 DE ZEEUWSE STEDEN 

 

De oorlogsscheepsbouw was, zoals we reeds eerder zagen, in Zeeland geconcentreerd in 

vier steden, Middelburg, Veere, Vlissingen en Zierikzee. Een interessante onderzoekspiste 

is dan ook het achterhalen van de impact van de oorlogsscheepsbouw op de economieën 

van deze steden. De scheepstimmerlieden zelf waren ten zeerste bewust van het belang van 

hun ambacht voor de omgeving. De vermeende onmisbaarheid van hun ambacht werd 

dan ook gebruikt als middel om de overheid te overhalen om de scheepstimmerlieden 

bepaalde voordelen te verschaffen. 

Neem nu het verzoek van Jan Cois Keyser in 1642308 waar we eerder al gegevens omtrent 

de hoeveelheid personeel op een werf uit haalden. Omdat hij zo’n grote hoeveelheid 

mensen op z’n werf tewerkstelt, vraagt hij het stadsbestuur van Veere de belasting op licht 

bier, de dagelijkse drank op een werf, te verlagen. Zijn voornaamste argument hiervoor is 

dat op die manier, zoals in de steden Amsterdam, Rotterdam en Zaandam al het geval was, 

meer scheepstimmerlieden zouden aangetrokken zijn om zich in Veere te vestigen. Op 

zich is dit niet zo speciaal, ware het niet dat hij aan de komst van deze 

scheepstimmerlieden andere ambachten verbindt. Hij zegt dat door het 

scheepsbouwersambacht “de smeden, seijllemakers, linnedraijers, beeldesnijders, schilders, 

vlaggemakers en diversche andere ambachten hierdoor groote neeringe commen te vercrijgen”. Die 

diverse andere ambachten verklaart hij verder. Daar deze werklieden tijdens de bouw te 

Veere verblijven, volgt daaruit dat ze er “den cost dranck kleedinge huijssvestinge vierlicht ende 

andere nootsaecken moeten coopen”. Keyser weet dus maar al te goed wat voor 

werkgelegenheid zijn ambacht met zich meebrengt, hij gaat zelfs verder dan het simpele 

opnoemen van de ambachten die onmiddellijk met het zijne verbonden zijn. Of hij zijn 

slag thuisgehaald heeft, wordt jammergenoeg niet vermeld. 

Een andere aanwijzing van dergelijke praktijken vinden we terug in Zierikzee in het jaar 

1577309. Dezelfde techniek wordt ook hier toegepast, met succes. Het betreft hier een 

klacht van Anthonis Lievensse Dronckert als deken en Coenraad Quirijnse, Lieven Jan 

Lievens en Wisse Leenerts als gildebroeders van het scheepstimmerliedengilde aan het 

                                                 
308 ZA, 2000 Archief Veere, Gilden te Veere, 1948. 
309 GASD, 0218 Gilden Zierikzee, 181. 
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adres van de magistraat van Zierikzee. Ze willen een verbod bekomen op het timmeren van 

schepen bij burgers, die geen lid zijn van het gilde. Ze stellen dat:  

 
“’t voorsz. Ambagt van de schiptimmerluyden, een van de principaalste ambagten 
geweest is, en als nog is, daar by dat dezelve stad is consisteerende ende medebrengende ’t 
onderhoud van veele borgers, als werkluyden, schipper smeeden, en andere, waar deur 
dat de voorsz stad is genietende en profyteerende by naast het principaal voordeel van 
d’accijzen ende imposten.” 
 

Indien het stadsbestuur hun wensen niet inwilligt, vrezen zij dat vele scheepstimmerlieden 

de stad zullen verlaten, zoals reeds enkelen deden. Op 27 maart 1577 wordt in hun 

voordeel beslist.  

Deze Zierikzeese scheepstimmerlieden gaan in principe nog verder dan Keyser in Veere. 

Waar Keyser het belang van zijn ambacht voor de werkgelegenheid in de stad aanstipt, 

gaan de Zierikzeeërs verder door te stellen dat het scheepsbouwersambacht het 

“principaalste” of belangrijkste ambacht van de stad is. De vraag dient zich dan ook aan of 

dit allemaal waar is dan wel bluf om hun doel te bekomen. Hierna neem ik dan ook even 

een kijkje op dit gehele bedrijf in de steden Middelburg, Veere, Vlissingen en Zierikzee. 

 

Alvorens te beginnen met de analyse per stad, probeer ik eerst aan te tonen welke steden 

de belangrijkste zijn voor de Zeeuwse admiraliteit, want er was nogal wat verschil van stad 

tot stad. Bovendien probeer ik, voor zover als mogelijk is, te verklaren waarom de ene stad 

belangrijker was dan de andere. Helaas kan ik hiervoor enkel rekening houden met de 

bouw van nieuwe schepen. Scheepsreparaties en andere behoeften kan ik niet als 

representatief beschouwen omdat in de rekeningen in een groot deel van de gevallen niet 

vermeld staat ten behoeve van welk schip de reparaties zijn uitgevoerd en indien dit wel 

vermeld is, wordt de naam van het schip niet gegeven, maar de kapitein, wat het er niet 

makkelijker op maakt. Bovendien staat er niet bij in welke haven het schip voor anker ligt 

tijdens de uitvoering van de werken. 

In de uitgavepost omtrent nieuwe schepen, wordt dit echter wel allemaal meegedeeld. We 

krijgen de naam van het schip, de plaats waar het schip gebouwd is, de woonplaats en het 

beroep van de persoon die werk leverde, de reden waarom hij betaald wordt en uiteraard 

de grootte van de betaling en de dag waarop door het admarliteitscollege beslist werd dat 

de ontvanger-generaal tot de betaling over mag gaan. 
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 Graf. 4 Uitgaven aan nieuwe schepen per stad. 1650-1674310.  Graf. 5 Gebouwde schepen per stad. 1650-1674311. 

 

Grafiek vier toont alle uitgaven aan nieuwe schepen tijdens de periode 1650-1674, 

gespreid per stad waar het schip gebouwd werd. Zoals verwacht zijn de steden 

Middelburg, Veere, Vlissingen en Zierikzee vertegenwoordigd. De categorie Overige duidt 

op schepen die elders gekocht zijn of die wel in opdracht van de Zeeuwse admiraliteit 

maar niet in Zeeland werden gebouwd. De totale uitgave aan nieuwe schepen beloopt voor 

deze vijventwintig jaar 247.543 ponden Vlaams. 

Grafiek vijf is een weergave van alle nieuw gebouwde of gekochte schepen in Zeeland en de 

herkomst ervan. In totaal mocht de Zeeuwse admiraliteit over de periode 1650-1674 46 

nieuwe schepen verwelkomen. De categorie Overige geeft hier weer hetzelfde weer als in 

grafiek vier. 

Het wordt interessant wanneer we deze twee grafieken met elkaar vergelijken. Hieruit 

kunnen we het belang van de verschillende steden voor de admiraliteit van Zeeland halen. 

Veere spant duidelijk de kroon. In Veere werd 20% van de schepen, negen in totaal dus, 

gebouwd over de onderzochte periode waarvoor 29% van de totale uitgaven, of 72.083 

pond benodigd was.  

De categorie Overige wordt tweede, maar er is iets eigenaardigs aan de hand. Er wordt 23% 

van het totaal uitgegeven, of 57.469 pond, en dit is goed voor maar liefst 54%, of 25, van 

het totaal aantal schepen. Er worden met andere woorden veel schepen gekocht voor 

weinig geld. Een verklaring hiervoor vinden we opnieuw in de vlootbouwpolitiek. De 

admiraliteiten gingen zich vanaf de eerste oorlog vooral bezighouden met het bouwen van 

grote oorlogsschepen, kleinere schepen werden gehuurd. Echter, kleine schepen waarvan 

                                                 
310
 ZA, 508 RC, 6830-7050, 8320 en 8360. 
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 ZA, 508 RC, 6830-7050, 8320 en 8360. 
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op voorhand al bepaald was dat ze de zeeslag niet heelhuids zouden doorkomen, moesten 

worden ingekocht. Het gaat hier voornamelijk om brandschepen. Oude schepen werden 

van handelaars overgekocht, volgestouwd met brandbaar materiaal, en gebruikt om 

vijandelijke schepen in brand te steken. Deze schepen voeren dus bij voorbaat een 

eenmalige reis. Omdat de hiervoor aangekochte schepen doorgaans al oud en versleten 

waren, daalt de prijs per schip. De linieschepen die in 1654 in Zaandam werden 

aangekocht, dienden allerminst als brander, maar zoals we reeds zagen is Zaandam de 

goedkoopste streek wat betreft scheepsbouw in de Republiek en aldus kunnen ook deze 

schepen het gemiddelde slechts gering optrekken. 

Vlissingen moet dus in principe als werkelijke tweede worden gezien. Er werden zeven 

schepen, of 15% van het totaal, gebouwd voor een totaal bedrag van 55.383 pond, 22% van 

alle uitgaven. De reden waarom Veere en Vlissingen het meeste werk kregen van de 

admiraliteit ligt voor de hand. In deze twee steden was er een vlootbasis gevestigd inclusief 

een admiraliteitswerf. Deze admiraliteitswerf was waarschijnlijk in deze twee steden 

gevestigd omdat, zoals we reeds zagen, in tegenstelling tot Middelburg en Zierikzee, Veere 

en Vlissingen direct aan open water lagen en beschikten over een diepe, moderne en 

efficiënte haven, naar zeventiende-eeuwse normen althans. 

Hiermee wordt echter niet bedoeld dat Middelburg en Zierikzee volledig te verwaarlozen 

waren, zij bouwden respectievelijk drie en twee schepen voor 10% en 16% van het totaal. 

De discrepantie tussen aantal schepen en aandeel in de uitgaven tussen Middelburg en 

Zierikzee is eenvoudig te verklaren. Middelburg bouwde twee schepen van 130 voet lengte 

en een snauw, een klein schip, waarvan de lengte niet geweten is. In Zierikzee werden 

echter twee kapitale schepen van oorlog gebouwd van 145 en 150 voet lengte. Aangezien 

we reeds eerder zagen dat de prijs van een groot schip proportioneel veel hoger ligt dan die 

van een klein schip, is het niet verwonderlijk dat Zierikzee een groter aandeel in de totale 

uitgaven inneemt dan Middelburg. 

 

Laten we nu eens de evolutie over de tijd bekijken, we kunnen er dan wat interessante 

informatie met betrekking tot de bouwplaats uithalen. Grafiek zes toont alle uitgaven aan 

nieuwgebouwde of gekochte schepen per jaar per stad over de periode 1650-1674.  
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Graf. 6 Spreiding per jaar per stad van uitgaven aan nieuwe schepen. 1650-1674312. 

 

Als eerste kunnen we vaststellen dat de eerste twee Engels-Staatse Oorlogen duidelijke 

sporen nagelaten hebben wat betreft de uitgaven aan nieuwe schepen. In de Eerste Engels-

Staatse Oorlog was het echter vooral de inkoop van schepen die veel geld vroeg. De piek in 

de categorie Overige in de jaren 1652 en 1653 is vooral te wijten aan de inkoop van 

branders313. In het jaar 1654 kocht de admiraliteit een aantal schepen in Zaandam314 en 

die werden dan ook betaald. De schepen die in de jaren 1673 en 1674 werden gekocht zijn 

eveneens allen branders315. 

Een ander merkwaardig gegeven is het feit dat enkel in de eerste Engels-Staatse Oorlog te 

Middelburg schepen werden gebouwd en enkel in de tweede werden de Zierikzeese werven 

voor hetzelfde doel gebruikt. De keuze voor Middelburg boven Zierikzee tijdens de eerste 

Engels-Staatse Oorlog is op een aantal manieren te verklaren. Rond het begin van de 

                                                 
312 ZA, 508 RC, 6830-7050, 8320 en 8360. 
313 In deze jaren werden de schepen Het Yser Vercken, De Liefde, De Oostende, Den Samaritaen, Den Hoorn, 
Den Japonder en Den Blauwen Visser door de admiraliteit van Zeeland gekocht, allen werden ze gebruikt als 
brander. Zie ZA, 508 RC, 6850 en 6860. 
314 Er werden drie schepen in Zaandam gekocht, de namen zijn als volgt, Zierikzee, Utrecht en Tholen. Van 
de schepen Zierikzee en Utrecht kennen we de afmetingen met 100% zekerheid, zij werden als linieschip 
ingezet. Wat betreft het schip Tholen ben ik heel wat minder zeker, er zijn aanwijzingen dat het schip 106 
voet lang was, wat doorgaans te klein is voor een linieschip. In de bronnen wordt verder nergens melding 
gemaakt van de grootte van het schip. Zie ZA, 508 RC, 6870 en 6880. 
315 De namen van deze branders zijn De Catarina, De Dadelboom, Den Cijvijl Fregat, Den Gulden Arent, De 
Samuel en De Eendracht. Zie ZA, 508 RC, 8320, 7050 en 8360. 



Oorlogsscheepsbouw en werven in Zeeland tijdens de Engels-Staatse Oorlogen 

 103 

zeventiende eeuw bevond Zierikzee zich, zoals we reeds eerder zagen, in een niet al te 

rooskleurige toestand. De oorlogsvoering zorgde voor financiële moeilijkheden, branden 

teisterden de stad en zowel het oude als het nieuwe havenkanaal verzandde. Het zou tot 

na 1651 duren vooraleer men begon aan het graven van de nieuwe haven aldaar, waarna 

de stad weer een periode van relatieve bloei doormaakte316. Een tweede deelverklaring is 

het feit dat Zierikzeese leveranciers vaak hogere prijzen vroegen voor hun materiaal. Op 9 

juli 1661 werd hierop door de admiraliteitsraad geoordeeld dat de prijzen van Zierikzee op 

hetzelfde niveau als deze van Veere en Vlissingen moesten worden vastgelegd317, maar 

ondertussen had Middelburg in de jaren 1652-1654 uiteraard de opdrachten reeds 

ingenomen. 

Omdat Zierikzee geen schepen had mogen maken tijdens de eerste Engels-Staatse Oorlog, 

diende het een klacht in bij de staten van Zeeland. De stad Zierikzee dreigde ermee de 

gevraagde betalingen niet goed te keuren of uit te voeren als er geen goede reden werd 

gegeven waarom Zierikzee uit het bouwprogramma was gesloten “daer sy bequame en 

ervaren Schip-Timmerlieden hadden” 318. Of deze dreiging enige invloed heeft gehad op de 

beslissing om in 1665 en 1666 wel schepen in Zierikzee te laten bouwen is moeilijk te 

zeggen. Wat ongetwijfeld wel een invloed moet gehad hebben is het feit dat, in 

tegenstelling tot 12 jaar eerder, het toen Middelburg was die te maken had met een slecht 

bevaarbaar havenkanaal. In Zierikzee was de nieuwe haven juist gegraven, wat zorgde voor 

een veel betere toegang tot de zee. Ook het probleem van de hogere leverprijzen in 

Zierikzee was vanaf 1661 van de baan, wat ongetwijfeld een invloed heeft gehad op deze 

beslissing rekening houdende met het feit dat de equipage-meester, zoals reeds eerder 

aangestipt, altijd gehouden was een zo laag mogelijke prijs voor een zo goed mogelijk 

product te bekomen. 

 

VII.3.2 DE BEMIDDELAARSFUNCTIE VAN DE GILDEN 

 

Situering van de gilden 

Over ambachtsgilden in het algemeen en over de gilden in Zeeland319 en de 

scheepstimmerliedengilden320 in het bijzonder is er al heel wat gepubliceerd en het is dan 

                                                 
316 HUIJBRECHT P.J., op. cit., p. 86. 
317 ZA, AA, Resoluties van het college ter admiraliteit, 2480, 9 juli 1661. 
318 ZA, 2.2 Gedrukte notulen van de staten van Zeeland, 69, 4 februari 1653. 
319 REMMERSWAAL L.H., Een Duurzame Alliantie. Gilden en Regenten in Zeeland, 1600-1800, Utrecht, 2006, 220 
pp. 
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ook niet mijn bedoeling om dit hier helemaal na te vertellen. Dit betekent echter niet dat 

ik het bestaan ervan compleet kan negeren zonder dat dit de kwaliteit van dit werk zou 

aantasten. 

De studie van gilden is een beladen onderwerp. Dit was reeds het geval bij de eerste studies 

omtrent deze instellingen in de zeventiende eeuw en zou in de late negentiende en begin 

van de twintigste eeuw een hoogtepunt kennen. Meestal droeg de onderzoeker zijn 

ideologische overtuiging hoger in het vaandel dan het maken van een objectieve studie 

omtrent deze instituties321. Er ontstonden zowel voor als tegenstanders. De econoom 

Adam Smith had bijvoorbeeld geen goed woord over voor het bestaan van Gilden. Volgens 

hem werkten gilden de vrije markt tegen omdat ze de vrije verdeling van goederen 

tegengingen en concurrentie beperkten. Anderen, zoals Unwin, stelden juist het 

tegenovergestelde. Volgens hen waren gilden een bron van vrijheid omdat ze een controle 

vormden op de eeuwige honger naar macht van de staat322. 

Welke partij gelijk heeft is niet van belang. Het is immers onmogelijk om van het 

gildewezen te spreken. De privileges, statuten en reglementen van gilden zijn plaats en 

tijdsgebonden. Een machtige corporatieve organisatie kon na een tijdje worden uitgehold 

waardoor niets van de oorspronkelijke machtspositie overbleef. Omgekeerd kon ook het 

geval zijn323. Bovendien verschilt de aard van gilden van land tot land, gewest tot gewest 

en stad tot stad. Franse gilden waren van bij hun oprichting in handen van de heer, lokaal 

of nationaal terwijl de Duitse gilden bij uitstek een machtsinstrument van de steden 

waren324. Daarom is het nodig om per land en liefst per streek gilden te bestuderen. 

De samenstelling van de gilden is daarenboven niet eenduidig. Afhankelijk van de 

belangrijke economische activiteiten was de ene gilde al belangrijker dan de andere. 

Sommige gilden waren koepelgilden van een groot aantal ambachten omdat de 

ambachten afzonderlijk te weinig leden telden om in een eigen apart gilde te zijn verenigd. 

Een voorbeeld hiervan is het smedengilde te Vlissingen, waar niet alleen smeden toe 

behoorden maar ook grofsmeden, slotenmakers, busmakers, kompassenmakers, 

scharenmakers, blikwerkers, kleine mesmakers, nagelmakers, ketelaars, glazenmakers, 

tingieters, loodgieters en zwaardmakers325. 

                                                                                                                                                         
320 UNGER R.W., Dutch Shipbuilding before 1800: Ships and Guilds, Assen, 1978, 216 pp. 
321 LIS C., SOLY H., Werelden van verschil. Ambachtsgilden in de Lage Landen, Brussel, 1997, pp. 31-32. 
322 UNGER R.W., Dutch Shipbuilding before 1800, Assen, 1978, pp. 14-15. 
323 LIS C., SOLY H., op. cit., pp. 33-34. 
324 UNGER R.W., op. cit., p. 65. 
325 REMMERSWAAL L.H., op. cit., p. 32. 
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Organisatie van de gilden  

Een gilde kan worden gezien als een vereniging van ambachtslieden op stedelijk niveau. 

De bepalingen omtrent de toetreding, het bestuur en andere aspecten van de organisatie 

werden opgenomen in de gildenbrief. Dit document werd door het stadsbestuur verleend 

en voorzag een gilde van bestaansrecht326.  

Om tot een gilde toe te treden werden een aantal eisen gesteld. Een algemeen geldende, 

maar niet algemeen toegepaste, regel is de vereiste van het poorterschap, door koop of 

geboorte, van de stad waar de gilde gevestigd was. Een tweede eis is een bewijs van 

vakbekwaamheid dat werd geleverd door een proef af te leggen na een leerproces bij een 

baas in de stad. In sommige gevallen moesten de kandidaturen ook worden voorgelegd 

aan het stadsbestuur. Personen die aan al deze criteria voldeden, betaalden een eenmalig 

inkomstgeld en daarna een jaarlijkse contributie327. Voor de scheepstimmerliedengilden 

van Veere en Zierikzee bedroeg het inkomstgeld een pond Vlaams, de jaarlijkse contributie 

varieerde tussen 9 en 18 groten Vlaams in Veere en 12 groten Vlaams in Zierikzee328. 

Het bestuur van een gilde was in handen van een of twee dekens en enkele ommegangers 

of bestuursleden. Deze werden door de lokale overheid benoemd op voordragen van de 

leden of door de leden benoemd en door het stadsbestuur bekrachtigd. In Veere en 

Vlissingen gold het eerste geval, in de andere Zeeuwse steden was de tweede optie van 

kracht329. Daarnaast was er ook een gildenknaap die de bestuursleden hielp bij hun taken. 

Minstens een keer per jaar kwamen alle gildenbroeders samen op de gildendag. Op deze 

dag, die soms samenviel met de feestdag van de patroonheilige of soms gewoon aan het 

begin van het kalenderjaar kwam, werd een nieuwe deken gekozen. 

 

Het takenpakket van het gildenbestuur kan in drie categorieën worden onderverdeeld, 

namelijk taken met betrekking tot het houden van toezicht, taken met betrekking tot de 

behartiging van de belangen der gildenbroeders en beheer van de financiële middelen. 

Het eerste deel van het takenpakket hield in dat het bestuur controles uitvoerde in 

ateliers, geschillen beslechtte tussen leden, toezicht hield op de naleving van de 

voorschriften door de leden en een overzicht bijhield van de door de leden aangegane 

                                                 
326 UNGER R.W., op. cit., p. 67. 
327 REMMERSWAAL L.H., op. cit., pp. 32-34. 
328 ZA, 2000 Gilden te Veere, 1946 en GASD, 0218 Gilden Zierikzee, 178. 
329 REMMERSWAAL L.H., op. cit., p. 36. 
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leerovereenkomsten. Hier trad het gildenbestuur eerder op in het verlengde van het 

stadsbestuur. 

Wat betreft belangenbehartiging was de belangrijkste taak overleg plegen met het 

stadsbestuur omtrent de zaken die het ambacht aangingen. Meestal trad men op ter 

behartiging van de belangen van de leden, maar soms werd het gildenbelang boven dat 

van bepaalde leden verkozen. Dit laatste gebeurde dan vooral wanneer een lid van het 

gilde een smet op het blazoen van het hele gilde dreigde te leveren door slecht werk330. 

De derde taak omhelst het beheer van de financiën. Alle inkomsten en uitgaven werden in 

rekeningen genoteerd. Deze inkomsten waren afkomstig uit inkomstgeld, jaarpenningen, 

leergeld en boetes. Soms werd ook een bedrag geëist bij het aannemen van een 

opdracht331. In andere gevallen werden leden van andere gilden verplicht te betalen voor 

werkzaamheden die niet duidelijk tot een van beide gilden behoorden. Iedereen die een 

ellenmaat, schaal of gewicht gebruikte moest zo een jaarlijkse bijdrage betalen aan het 

kramersgilde. Het grootste deel van de beschikbare middelen werd opgedaan aan eten en 

drank. Dat gebeurde bij de jaarlijkse gildenmaaltijd, bestuursvergaderingen en wanneer 

het bestuur bijeenkwam om andere redenen. Andere uitgaven waren betalingen aan de 

gildenknaap, kaarsen, turf en allerlei bestuurskosten332. 

 

Scheepstimmerliedengilden 

De Nederlandse scheepstimmerliedengilden bekleedden een unieke positie. De gilden 

dankten deze positie aan een aantal factoren, namelijk de grote handelsexpansie van de 

Republiek, een levendige exportmarkt voor schepen van superieur Nederlands ontwerp en 

een uniek type van regering. Dit zorgde ervoor dat deze Nederlandse gilden van 

scheepstimmerlieden minder limieten stelden aan de persoonlijke vrijheid dan andere 

gilden. Ze traden veel minder restrictief op333.  

Om tot een beter begrip te komen van de taken van de scheepstimmerliedengilden in 

Zeeland en van gilden in het algemeen volgen hierna enkele voorbeelden waaruit de 

verschillende bestuurstaken van de gilden blijken. Van de financiële beheertaken zal ik 

                                                 
330 REMMERSWAAL L.H., op. cit., pp. 36-37. 
331 Dit was het geval bij het scheepstimmerliedengilde van Zierikzee. Bij elk schip dat ze bouwden moest de 
meester een bepaald bedrag betalen aan de gildenkas. De grootte van het bedrag was afhankelijk van het 
type schip dat gebouwd werd. Oorlogsschepen waren het duurst. Mogelijks is dit te verklaren doordat deze 
doorgaans groter waren en dus meer werk en inkomsten opleverden. Zie GASD, 0218 Gilden Zierikzee, 178. 
332 REMMERSWAAL L.H., op. cit., pp. 37-43 
333 UNGER R.W., op. cit., p. 67. 
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geen voorbeeld geven omdat van geen van de scheepstimmerliedengilden de rekeningen de 

tand des tijds hebben doorstaan. 

Een mooi voorbeeld waarbij de bestuursleden van het Veerse scheepstimmerliedengilde 

hun toezichthoudende functie is dat van Jan Lambrechtsen334. Het gaat hier meerbepaald 

om het onderdeel beslechten van geschillen tussen leden. In 1639 klaagt Jan 

Lambrechtsen bij het scheepstimmerliedengilde dat andere scheepstimmerlieden hem als 

het ware pesten. Het hout op zijn werf wordt volgens Lambrechtsen dagelijks gestolen en 

ook wordt de afloop van zijn werf vol vuiligheid gesmeten. Hierdoor ontstaan “tusschen 

sijne gebueren ende hem supplt groote questien” en dit wil Lambrechtsen opgelost zien. Het 

gildenbestuur geeft Lambrechtsen gelijk en verbiedt iedereen om deze man nog te 

hinderen bij zijn werk. 

Wat betreft de belangenbehartiging heb ik twee voorbeelden waarbij de gilden optraden in 

het belang van hun leden. In beide gevallen is het probleem dat de leden van het gilde 

door de admiraliteit van Zeeland worden benadeeld ten opzichte van leden van de 

scheepstimmerliedengilden uit de andere steden. 

Op woensdag 3 april 1658 behandelen de raden van het Zeeuwse admiraliteitscollege een 

verzoek van het scheepstimmerliedengilde van Vlissingen335. Het draait om het feit dat de 

scheepstimmerlieden die in Middelburg ten dienste van de admiraliteit werken acht 

zomermaanden en vier wintermaanden worden uitbetaald, terwijl hun Vlissingse 

tegenhangers slechts zes zomermaanden krijgen. Het admiraliteitscollege oordeelt dat 

vanaf die dag alle scheepstimmerlieden die ten dienste van de admiraliteit werken zes 

zomermaanden en zes wintermaanden zullen uitbetaald krijgen, ongeacht de stad waarin 

ze werken. 

Het tweede voorbeeld heeft betrekking op het scheepstimmerliedengilde in Zierikzee336. 

Op 4 juli 1630 wordt op verzoek van het gilde der Zierikzeese scheepstimmerlieden door 

de raad van de admiraliteit besloten de lonen van de scheepstimmerlieden die aan de 

oorlogsschepen werken te verhogen tot op het niveau van hun tegenhangers in Veere en 

Vlissingen, namelijk een verhoging van drie stuivers tot 33 stuivers in de zomermaanden 

en 27 stuivers in de wintermaanden. 

 

                                                 
334 ZA, 2000 Gilden te Veere, 1948. 
335
 ZA, AA, Resoluties van het college ter admiraliteit, 2477, 3 april 1658. 

336 GASD, 0218 Gilden te Zierikzee, 181. 
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VII.3.3 DE ADMIRALITEIT ALS WERKGEVER 

 

Verantwoording van de gebruikte methode 

De admiraliteit was ongetwijfeld een belangrijke werkgever binnen de Republiek. Het 

leeuwendeel van deze jobs waren echter voor zeelieden bestemd. De admiraliteit zorgde 

samen met de belangrijke compagnieën als de VOC en de WIC voor 50.000 banen op zee 

rond het derde kwart van de zeventiende eeuw337. Rekening houdend met het feit dat de 

meeste zeelieden, in tegenstelling tot de gangbare opinie338, wel degelijk getrouwd waren 

en het feit dat een gemiddeld huishouden in die tijd gemiddeld uit ongeveer vier personen 

bestond339, wordt het belang van deze werkgevers snel duidelijk.  

Een vraag die je hierbij kan stellen is wat het belang van de admiraliteit als directe 

werkgever voor de stedelijke nijverheid was. De Vries stelt dat de VOC-werf te Middelburg 

een belangrijke werkgever moet zijn geweest voor deze stad340. In de mate van het 

mogelijke heb ik dan ook geprobeerd te achterhalen of dit ook geldt voor de admiraliteit 

in deze vier Zeeuwse steden. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de rol van 

de admiraliteit voor de lokale nijverheid, heb ik voor een aantal jaar alle betalingen ten 

behoeve van nieuwe schepen en reparaties aan bestaande schepen uitgeplozen. In de 

rekeningen wordt naast het te betalen bedrag over het algemeen ook melding gemaak van 

de naam van de begunstigde, het ambacht dat die persoon uitoefende en de stad waarin 

hij of zij341 woonde. Aan de hand van deze informatie kon ik per stad het aantal mensen 

dat werkzaam was ten dienste van de admiraliteit achterhalen en kijken welk beroep zij 

uitoefenden. De jaren waarvoor ik dit gedaan heb, zijn niet lukraak gekozen. Ik wilde een 

representatief beeld kunnen vormen en daarom koos ik in eerste instantie voor een aantal 

jaar waar de admiraliteit zeer weinig besteedde aan de nieuwbouw en reparatie van 

schepen, namelijk de jaren 1650 en 1663. Verder heb ik ook twee jaar geselecteerd die 

kunnen doorgaan als gemiddelde jaren, de kosten waren in deze jaren niet extreem hoog 

                                                 
337 DAVIDS K., “Maritime Labour in the Netherlands, 1570-1870”, in: VAN ROYEN P.C., BRUIJN J.R. en 
LUCASSEN J. (eds.), Those emblems of Hell? European sailors and the maritime labour market, 1570-1870, 
Newfoundland, 1997, p. 42. 
338 DE WIT A., “Zeemansvrouwen aan het werk”, in: Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 2005, 2, 
nr.3, pp. 60-80. 
339 DE VRIES J., VAN DER WOUDE A., op. cit., pp. 102-103. 
340 Ibidem, p. 352. 
341 Voor de 25 jaar van mijn onderzoek ben ik slechts een handvol vrouwelijke leveranciers aan de 
admiraliteit van Zeeland tegengekomen. Het ging hier dan vooral om vlaggenmaaksters, winkeliersters, 
bezemverkoopsters en verkoopsters van vette waren zoals pek, teer en zeep. Gezien er ook mannen 
bestonden die deze beroepen uitoefenden, heb ik ervoor gekozen geen onderscheid te maken tussen man en 
vrouw in de volgende tabellen. Ik gebruik enkel de mannelijke variant van de beroepsnaam.  
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omwille van oorlogen, noch extreem laag, deze jaren zijn 1661 en 1668. Tot slot koos ik 

ook twee jaar waarin de uitgaven door de oorlogsinspanningen extreem hoog lagen, 

namelijk de jaren 1653 en 1666.  

 

Natuurlijk is het onzinnig om gewoon het aantal ambachtslieden in die jaren te tellen en 

het daarbij te laten. Om tot een zinnige conclusie omtrent de werkgelegenheid die de 

Zeeuwse admiraliteit biedt aan de verschillende steden te kunnen komen, is het 

noodzakelijk alles in een groter perspectief te plaatsen, namelijk dat van de stad zelf. Het 

bevolkingsaantal van de respectieve steden Middelburg, Veere, Vlissingen en Zierikzee 

rond de tweede helft van de zeventiende eeuw is onontbeerlijk.  

Middelburg was de hoofdstad en het administratief en bestuurscentrum van Zeeland. 

Bovendien speelde deze stad een belangrijke rol in de internationale handel, de kamers 

van de VOC en WIC in Zeeland waren beiden te Middelburg gevestigd. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat Middelburg omstreeks het toppunt van haar bloei tussen 1650 en 1660 

een kleine 30.000 inwoners huisvestte342. Dit bevolkingsaantal maakte van Middelburg de 

grootste stad van geheel Zeeland. 

Veere was in vergelijking met Middelburg een betrekkelijk kleine stad. Waar de stad in de 

zestiende eeuw nog een forse groei meemaakte, verminderde het inwoneraantal in de loop 

van de zeventiende eeuw geleidelijk. Rond het midden van de zeventiende eeuw was de 

bevolking van 3.500 teruggelopen naar ongeveer 3.000 inwoners343. 

Vlissingen telde aan het begin van de zeventiende eeuw al bijna 8.000 inwoners. Ondanks 

het feit dat er gedurende de zeventiende eeuw redelijk wat nieuwe poorters van over heel 

Europa bijkwamen, bleef de bevolkingsomvang min of meer stabiel344. In verdere 

berekeningen gaan we er dan ook vanuit dat Vlissingen 8.000 inwoners telde. 

Tot slot rest ons nog Zierikzee. Deze stad had aan het einde van de zestiende eeuw 

ongeveer 6.000 inwoners, en rond 1620 was dit tot een kleine 9.000345 gestegen. Hierna 

was er echter geen geboorteoverschot meer waardoor het bevolkingsaantal min of meer 

stabiel bleef346. 

 

                                                 
342 FOKKER G.A., Iets over de bevolking van Middelburg vóór 1795, Middelburg, 1875, 20 pp. 
343 BLOM P., “Demografie van een dode stad. Bronnen voor onderzoek naar de bevolkingsontwikkeling van 
de stad. Veere vanaf 1470”, in: Nehalennia, 93, 1993, pp. 2-16. 
344 PRIESTER P.R., Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910, Wageningen, 1998, p. 51. 
345 Ibidem, p. 51. 
346 REMMERSWAAL L.H., op. cit., p. 24. 
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Naast een idee van de bevolkingsomvang van de te bespreken steden, is het ook nodig om 

op zijn minst een inzicht te hebben in het aantal werknemers dat in een gemiddeld 

ambachtsatelier werkzaam was. Laten we eerst beginnen met het aantal 

scheepstimmerlieden op een werf. We hebben reeds gezien dat er bij de bouw van een 

schip ongeveer 30 man op de werf aanwezig was. Natuurlijk liep er niet constant zoveel 

volk rond op een werf. Zoals blijkt uit de gildebrieven van de scheepstimmerliedengilden 

van Veere en Zierikzee kunnen we stellen dat er gewoonlijk, wanneer er niet veel werk was, 

een vijftal mensen dagelijks op de werf aanwezig waren347. Wanneer er meer werk was dan 

deze vijf aankon, dan werden extra mensen ingehuurd. Over het algemeen werd in de 

gildebrief gestipuleerd dat dit bij voorkeur om gildebroeders moest gaan, maar indien 

deze niet voorhanden waren, of het werk weigerden, mocht men ook werklieden van 

buiten de stad aantrekken en tewerkstellen op de werf. Het bouwen van een schip is 

uiteraard de meest arbeidsintensieve bezigheid op een werf en het maximum aantal 

werknemers actief op een scheepshelling schommelt rond de 35. In de hierna volgende 

tabellen zal ik telkens per scheepstimmerman toelichten hoeveel mensen volgens mijn 

schatting in dat jaar aan een schip werkten en argumenteren waarom ik denk dat het 

ongeveer rond het vooropgestelde getal moet geschommeld hebben. Om tot een 

betrouwbaar cijfer te komen, raadpleegde ik de weinig acquitten die bewaard gebleven 

zijn. Daarin wordt immers meer informatie gegeven omtrent het aantal mensen dat aan 

een bepaald schip werkte. Wat vaststaat is dat het cijfer alleszins tussen vijf en 35 

personen zal liggen. 

Het aantal werknemers bij de andere ambachtsbedrijven is niet zo makkelijk te 

achterhalen. Uit de acquitten blijkt immers dat men betaald werd in stukloon of per 

gewicht. Om toch een idee te krijgen van de hoeveelheid werknemers in een 

ambachtsbedrijf raadpleegde ik de studie van Remmerswaal omtrent de gilden van 

Zeeland348. Uit zijn onderzoek blijkt dat huistimmerlieden over het algemeen de grootste 

bedrijven hadden met ongeveer vijf werknemers. Daarnaast waren er ook een hele reeks 

éénmansbedrijven zoals de verkopers. Alle verkopers worden in de volgende tabellen dan 

ook enkel gerekend. De overige ambachtsbedrijven hadden volgens het onderzoek van 

                                                 
347
 GASD, 0218 Gilden Zierikzee, 181 en ZA, 2000 Archief Veere, Gilden te Veere, 1946. Er wordt gesteld dat 

een meester ambachtsman minstens drie gezellen op zijn werf moest tewerkstellen. Om de werf te 
onderhouden en proper te houden was er ook een ongeschoolde arbeider aanwezig. Dit brengt het 
minimum aantal werknemers, meester inbegrepen, op vijf. 
348
 REMMERSWAAL L.H., op. cit., p. 50. 
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Remmerswaal gemiddeld twee knechten in dienst. Deze bedrijven bestonden dus uit drie 

werknemers. Deze bedrijfsgrootte zal voortaan als standaard gehanteerd worden. 

Uiteraard waren er ook nog leerjongens in dienst. Maar aangezien deze leerjongens geen 

gezinshoofden waren, worden ze hier niet meegerekend. Deze goedkope krachten waren 

potentiële vrijbazen en daar het ambacht over het algemeen van vader op zoon werd 

overgedragen, is het niet onaannemelijk te stellen dat de leerjongens over het algemeen 

deel uitmaakten van een persoon die wel meegeteld wordt. Indien ik de leerjongens nog 

eens apart zou tellen, is de kans op dubbeltellen groter dan de kans dat we er een vergeten. 

En gezien de gemiddelde gezinsgrootte, zoals reeds eerder vermeld, slechts om en bij de 

vier personen bedroeg zou een dergelijke dubbeltelling al gauw leiden tot een overdreven 

cijfer met een vertekend beeld tot gevolg. 

 

Analyse van de werkgelegenheid verschaft door de admiraliteit 

Hierna volgen de tabellen voor de geselecteerde jaren zoals reeds eerder aangegeven. In de 

meest linkse kolom staan alle ambachten waaraan de admiraliteit van Zeeland in het 

desbetreffende jaar betalingen heeft verricht alfabetisch gerangschikt. De overige 

kolommen geven per stad aan of er al dan niet betaald werd aan het overeenkomstige 

ambacht uit de eerste kolom en zo ja aan hoeveel verschillende meesters er dat jaar werd 

betaald. De kolom getiteld ‘Andere’ uiterst rechts duidt op ambachtslui die niet afkomstig 

waren uit Middelburg, Veere, Vlissingen of Zierikzee, of waarvan de afkomst niet duidelijk 

vermeld werd in de rekeningen.  

 

Tabel 1 geeft het aantal ambachtslieden dat voor de admiraliteit van Zeeland heeft 

gewerkt in het jaar 1650 weer. Gezien reeds uit eerdere ondervinding al was vastgesteld dat 

in dit jaar niet veel werd uitgegeven ten behoeve van nieuwe schepen of reparaties aan 

bestaande schepen, is het aantal ambachtslieden redelijk beperkt. Het feit dat de kolom 

Andere redelijk druk bezet is, wil niet zeggen dat de meeste ambachtslieden van buiten de 

vier vermelde steden afkomstig waren. In deze rekening ontbreekt het jammergenoeg, 

meer dan in andere, aan informatie omtrent de afkomst van de werklieden.  
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Ambacht Middelburg Veere Vlissingen Zierikzee Andere 

Beddenverkoper - - - - 1 

Beeldsnijder 1 - - - - 

Koperslager - - - 1 - 

Loodgieter - - - - 1 

Maljenier 1 - - - - 

Nagelmaker - 1 - - - 

Scheepstimmerman 1 2 1 - - 

Schilder 1 - - - 3 

Schrijver - - - - 1 

Slotenmaker - - - - 1 

Smid 1 - - - 2 

Stoelmaker 1 - - - - 

Timmerman - - - - 2 

Zeilmaker 2 1 - - 1 

Tabel 1 Aantal ambachtsbedrijven werkzaam voor de admiraliteit van Zeeland in het jaar 1650349. 

 

De scheepstimmerlieden die gedurende dat jaar in Middelburg werkzaam waren voor de 

admiraliteit waren belast met het repareren van twee jachten. Dit waren kleine scheepjes 

die tijdens een zeeslag onder meer werden gebruikt om advies te geven aan de grotere 

schepen, die niet zo makkelijk konden manoeuvreren. Om deze reparaties uit te voeren 

waren mijns inziens 10 man nodig350. Van de overige ambachtslieden nemen we op basis 

van Remmerswaal aan dat ze twee werknemers hadden wat de totale bedrijfsgrootte op 

drie brengt. In totaal komen we voor Middelburg dus aan 31 ambachtslieden werkzaam 

voor de Zeeuwse admiraliteit in 1650. Rekening houdend met de gemiddelde 

gezinsgrootte, zoals reeds eerder vermeld,  en het feit dat deze ambachtslieden 

waarschijnlijk allemaal gezinshoofden waren, komen we op een totaal van 124 personen 

die in dat jaar in meer of mindere mate afhankelijk waren van de admiraliteit om in hun 

levensonderhoud te voorzien. Op een bevolking van 30.000 komt dit neer op 0,41%.  

In Veere hadden de scheepstimmerlieden meer werk dan hun Middelburgse collega’s. Jan 

Lambrechtsen moest slechts een paar sloepen maken, en hiervoor volstaan 10 man 

                                                 
349
 ZA, 508 RC, 6830. 

350 Pieter Dircxsen uit Middelburg voerde in 1665 reparaties uit aan één Zeeuws jacht en had hiervoor een 
vijftal man in dienst. Zie ZA, 508 RC, 6986. Voor twee jachten reken ik dus het dubbel, namelijk 10 man. 
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normaalgezien wel351. Geleyn Keyser moest echter een schip repareren en verdubbelen, 

waar naar schatting 15 man voor nodig was352. Opnieuw gebruik makend van de 

gemiddelde bedrijfsgrootte van drie voor de andere ambachten, komen we voor Veere dus 

op 31 ambachtslieden. Omgerekend naar totaal aantal personen komt dit neer op 124 of 

4,13% van de 3.000 koppen tellende Veerse bevolking dat een deel van hun inkomen van 

de admiraliteit verkreeg. 

In Vlissingen was in 1650 slechts een scheepstimmerman werkzaam voor de admiraliteit. 

Hij had echter wel behoorlijk veel werk. Hij repareerde drie schepen voor niet geringe 

bedragen en dat leidt mij ertoe te veronderstellen dat er ongeveer 25 man op zijn werf 

werkzaam waren353. Dit komt neer op 100 personen die in meer of mindere mate 

afhankelijk waren van de admiraliteit voor het jaar 1650. Procentueel is dit 1,25% op een 

bevolking van 8.000 koppen. 

Tot slot is er nog Zierikzee, waar slechts een koperslager aan het werk was. We nemen hier 

opnieuw de gemiddelde bedrijfsgrootte van drie personen om het aantal ambachtslieden 

te berekenen en komen op drie ambachtslieden354, wat neerkomt op 12 personen of 0,13% 

van de Zierikzeese bevolking. 

 

                                                 
351 Sloepen en boten werden betaald per stuk. In de acquitten is het dan ook moeilijk te achterhalen hoeveel 
man er aan een dergelijk vaartuigje werkte. Deze cijfers zijn dan ook slechts gebaseerd op een vergelijking 
tussen de betalingen gedaan aan sloepen en die aan reparaties aan schepen en kunnen aldus lichtjes afwijken 
van de realiteit. 
352 Om een schip te verdubbelen is het noodzakelijk het te kielen. Dit wil zeggen dat men het schip op zijn 
zijde trekt zodat men ook aan de onderkant kan werken. Hiervoor had hij 15 personen in dienst, zoals blijkt 
uit de rekening van Andries Speldernieu die in 1664 het schip Middelburgh kielde. Zie ZA, 508 RC, 6986. 
353 Op basis van een aantal reparaties verricht aan schepen waarvan de acquitten bewaard zijn, heb ik een 
gemiddelde berekend van hoeveel ambachtslieden ongeveer werkzaam zijn bij het repareren van een schip. 
In de bijlagen varieerde dit aantal tussen de 9 en 17 personen. Het gemiddelde kwam neer op ongeveer 12,3 
personen per schip. Zie ZA, 508 RC, 33141 en 34091. 
354 Bij de bespreking van de overige tabellen zal ik steevast uitgaan van een bedrijfsgrootte van drie 
ambachtslieden, tenzij anders wordt vermeld. Dit om nodeloze herhaling te vermijden. 
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Ambacht Middelburg Veere Vlissingen Zierikzee Andere 

Blokmaker 1 - - - - 

Glazenmaker 1 - - - - 

Kompassenmaker 1 - - - - 

Koperslager 1 - - - - 

Loodgieter 1 - - - - 

Maljenier 1 - - - - 

Metselaar - - - - 1 

Scheepstimmerman 1 - - - - 

Schilder 1 - - - - 

Slotenmaker - - - 1 - 

Smid 2 - - - - 

Spijkermaker 1 - - - - 

Timmerman - - - - 1 

Tingieter 1 - - - - 

Vlaggenmaker - 1 - - - 

Zeilmaker 2 1 - - - 

Tabel 2 Aantal ambachtsbedrijven werkzaam voor de admiraliteit van Zeeland in het jaar 1663355. 

 

Net als 1650 was 1663 een jaar waarin de admiraliteit weinig uitgaf met betrekking tot de 

bouw van nieuwe schepen of reparaties eraan. Uit tabel 2 blijkt Middelburg op het eerste 

gezicht het meeste werk te hebben ontvangen van de Zeeuwse admiraliteit. De reparaties 

die de Middelburgse scheepstimmerlieden in dat jaar uitvoerden zijn minimaal, en ik 

schat dan ook dat slechts vijf man aanwezig was op de werf. Dit leidt er mij toe te stellen 

dat er 44 Middelburgse ambachtslieden ten dienste gewerkt hebben van de admiraliteit. 

Het totaal aantal personen dat geld van de admiraliteit in handen kreeg komt bijgevolg op 

176 of 0,59% van de Middelburgse bevolking. 

Te Veere kon de admiraliteit slechts werk bezorgen aan een vlaggenmaker en een 

zeilmaker. In totaal zes ambachtslieden of 24 personen. Dit komt neer op 0.8% van de 

Veerse bevolking. 

                                                 
355
 ZA, 508 RC, 6960. 
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In Vlissingen werd er zelfs helemaal geen werk verschaft door de admiraliteit dat jaar. 

Zierikzee verging het niet veel beter, slechts een slotenmaker kreeg er werk. Dit komt neer 

op drie ambachtslieden of 12 personen, of 0.13% van de bevolking. 

 

Ambacht Middelburg Veere Vlissingen Zierikzee Andere 

Blokmaker 1 - - - - 

Grofsmid 2 1 - - - 

Ijzerverkoper - - 1 - - 

Kompassenmaker - 1 - - - 

Koperslager - - 1 - - 

Lijnslager - 2 - - - 

Lijnwaatierster - - - - 1 

Loodgieter 1 - - - - 

Metselaar - 1 - - - 

Scheepstimmerman - 1 - - - 

Schilder - 1 - - 1 

Schoenmaker - - - - 1 

Smid 4 - - - - 

Vlaggenmaker - - 1 - - 

Zeilmaker 1 1 - - - 

Tabel 3 Aantal ambachtsbedrijven werkzaam voor de admiraliteit van Zeeland in het jaar 1661356. 

 

Na de magere jaren neem ik nu even de gemiddelde jaren onder de loep. Tabel 3 geeft de 

ambachtslieden weer voor het jaar 1661. In Middelburg waren dat jaar 9 

ambachtsbedrijven tewerkgesteld ten dienste van de admiraliteit van Zeeland. Dit komt 

neer op 27 ambachtslieden die corresponderen met 108 inwoners van de stad of 0,36% van 

de totale Middelburgse bevolking. 

Wat betreft Veere zien we een scheepstimmerman aan het werk. Geleyn Keyser bouwde in 

dat jaar echter twee schepen ten dienste van de admiraliteit. Beide waren 106 voet lang, 

wat niet al te groot is. Aldus lijkt 55 een goede schatting van het aantal werklieden dat in 

1661 op de werf van Geleyn Keyser, wat zoals we eerder zagen eigenlijk de Veerse 

                                                 
356
 ZA, 508 RC, 6940. 



Oorlogsscheepsbouw en werven in Zeeland tijdens de Engels-Staatse Oorlogen 

 116 

admiraliteitswerf was, werkte357. Samen met de overige ambachtsbedrijven kom ik dan op 

een cijfer van 76 ambachtslieden. De Zeeuwse admiraliteit zorgde in 1661 dus voor een 

deel-inkomen voor ongeveer 304 personen, of 10,13% van de totale Veerse bevolking. 

In Vlissingen was er slechts werk aan ’s lands schepen voor twee driemansbedrijven en een 

eenmansbedrijf, de ijzerverkoper. Dit komt neer op 28 personen of 0,35% van de Vlissingse 

stedelijke bevolking. In Zierikzee boodt de admiraliteit dat jaar geen werkgelegenheid. 

 

Ambacht Middelburg Veere Vlissingen Zierikzee Andere 

Beeldsnijder - - 1 - - 

Blokmaker 3 - - - - 

Boekenverkoper - - 2 - - 

Glazenmaker - 1 - - - 

Grofsmid 2 - - 1 - 

Koperslager - - 1 - - 

Lijnslager - 1 - - - 

Maljenier 1 - - - - 

Scheepstimmerman - 2 1 1 - 

Schilder - 2 - - - 

Schrijnwerker 1 1 1 - - 

Slotenmaker - 1 - - - 

Smid - - - 1 - 

Timmerman - 1 - - - 

Tingieter 1 - - - - 

Vlaggenmaker - 1 - - - 

Zeilmaker - 3 - - - 

Tabel 4 Aantal ambachtsbedrijven werkzaam voor de admiraliteit van Zeeland in het jaar 1668358. 

 

In 1668 werkten acht Middelburgse driemansbedrijven deels ten dienste van de Zeeuwse 

admiraliteit. Dit betekent dat het inkomen van 96 Middelburgers deels afkomstig was van 

deze admiraliteit, wat op zijn beurt correspondeert met 0,32% van de bevolking. 

                                                 
357 Reeds eerder zagen we dan zijn voorouder Jan Cois Keyser in 1642 “diepe inde vijfftich persoonen” op zijn 
werf tewerkstelde wanneer hij voor de admiraliteit twee schepen diende te bouwen. Zie hiervoor ook ZA, 
2000 Archief Veere, Gilden te Veere, 1948. 
358 ZA, 508 RC, 7010. 
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Veere had twee scheepstimmerlieden die werkten voor de admiraliteit. De ene verdubbelde 

een schip en had dus bij benadering 15 man op zijn werf aan het werk. De andere bouwde 

een nieuwe boot, een vaartuig dat kleiner en minder ingewikkeld is dan een sloep, en 

stelde daarvoor mijns inziens ongeveer 5 man te werk. Samen met de andere bedrijven zou 

de admiraliteit aan 53 Veerse ambachtslieden werk hebben geboden in 1668. Omgerekend 

geeft dit een gedeeltelijk inkomen aan 7,06% van de Veerse bevolking, of 212 inwoners. 

Vlissingen had een scheepstimmerman die werkte voor de admiraliteit, deze repareerde 

twee schepen en had daar hoogstwaarschijnlijk een vijventwintigtal mensen voor in dienst. 

Boekenverkopers waren eenmansbedrijven en bijgevolg komen we op een totaal van 36 

gezinshoofden. Deze bezorgden een inkomen aan 144 inwoners ofte 1,8% van de 

bevolking. 

Naast een grofsmid en een smid was er in Zierikzee ook werk weggelegd voor een 

scheepstimmerman. Deze bouwde een nieuwe sloep, waarvoor 10 man volstaan. Op een 

totale bevolking van 9.000 zielen was 0,71% ofte 64 mensen deels afhankelijk van de 

admiraliteit voor inkomsten. 

 

Als laatste bespreek ik nu nog twee topjaren, althans wat uitgaven betreft. Het is niet te 

verwonderen dat deze jaren overeenstemmen met de perioden waarin enkele van de 

vlootbouwprogramma’s die door de Staten Generaal werden uitgevaardigd dienden te 

worden uitgevoerd. 

In Middelburg werden in 1653 twee schepen gebouwd. Zoals te zien in tabel 5 gebeurde 

dit voor de rekening van twee meester scheepstimmerlieden. Men zou dus al gauw geneigd 

zijn te concluderen dat deze aan 60359 Middelburgers werk hebben geboden. Een van de 

scheepstimmerlieden was echter afkomstig uit Dordrecht. Dit bemoeilijkt de zaken 

enigszins. Het is immers moeilijk in te schatten hoeveel personeel hij van Dordrecht mee 

heeft genomen naar Middelburg. Het meest aannemelijk is echter te veronderstellen dat 

enkel de basis van het werfpersoneel was overgekomen, wat zou betekenen dat er vijf 

Dordrechters in Middelburg werkten. Dit brengt het aantal Middelburgers terug op 55. 

Om tijdens de bouw van deze schepen controle te houden op de kwaliteit van de gebruikte 

materialen en van de bouw was een opziener aangesteld. Deze werkte uiteraard alleen. 

Samen met de overige ambachtsbedrijven komt dit neer op een tewerkstelling van om en 

                                                 
359 Daar de schepen die in 1653 werden gebouwd 130 voet lang waren, veronderstel ik dat er ietwat meer dan 
55 mensen nodig geweest moeten zijn om de bouw tot een goed einde te brengen. 
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bij de 104 ambachtslieden. 424 Middelburgers waren aldus deels afhankelijk van de 

admiraliteit van Zeeland voor hun inkomen, 1,41% van de totale bevolking. 

1653 was ook voor Veere een productief jaar. Hier werden eveneens twee schepen 

gebouwd, maar dan door een meester. 60 Verenaars zouden hier dus werk uit kunnen 

gehaald hebben. De opziener en de roetverkoper zijn hier terug eenmansbedrijven wat het 

totaal brengt op 107 ambachtslieden. Op een bevolking van 3.000 leefden dus 428 mensen 

of 14,27% deels van het geld dat ze op kosten van de admiraliteit hadden verdiend. 

In Vlissingen werd eveneens een schip gebouwd. Opzieners en houtverkopers waren 

eenmansbedrijven. De totale hoeveelheid ambachtslieden bedroeg aldus 74 wat neerkomt 

op 296 inwoners of 3,7% van de Vlissingse bevolking. 

Zierikzee had minder werk om handen, toch wat betreft de admiraliteit. De drie 

scheepstimmerlieden deden slechts kleine reparaties, leverden hout of bouwden een sloep. 

Samen met de andere ambachtsbedrijven komt dit neer op een tewerkstelling voor een 26-

tal ambachtslieden. 104 inwoners of 1,16% van Zierikzee had hier aldus profijt bij. 

 

Tot slot bespreek ik nog tabel 6. De twee Middelburgse scheepstimmerlieden werden 

enkel betaald om te repareren en/of te verdubbelen. Dit betekent dat ze samen 

waarschijnlijk werk boden aan 25 man. Rekening houdend met de boekenverkoper als 

eenmansbedrijf werkten in totaal 68 Middelburgse ambachtslieden voor de Zeeuwse 

admiraliteit. Omgerekend naar het aantal inwoners krijg ik dan 272 inwoners of 0,91% 

van de bevolking. 

Te Veere werkten een meester scheepstimmerman aan twee schepen. De andere bouwde 

twee sloepen. Samen boden ze dus waarschijnlijk werk aan een 70-tal ambachtslieden. In 

totaal had de admiraliteit in 1666 werk voor 115 inwoners van Veere. Op 3.000 inwoners 

waren dus 460 mensen deels afhankelijk van de admiraliteit, dit komt op 15, 33%. 

Ook in Vlissingen werden twee schepen gebouwd. Daarenboven werden nog eens twee 

sloepen en een boot aldaar gebouwd. Dit alles bood waarschijnlijk ook werk aan 70 

ambachtslieden. Wanneer we het feit dat een winkelier  en een opziener eenmansbedrijfjes 

zijn in rekening brengen, krijgen we in totaal 102 gezinshoofden. Dit komt in totaal op 

480 inwoners van Vlissingen of 6% van de bevolking. 

Zierikzee kreeg tot slot ook de opdracht van de admiraliteit om twee schepen te bouwen. 

De twee meester scheepstimmerlieden die hiervoor instonden boden aldus waarschijnlijk 

werk aan 60 scheepstimmerlieden en ander werfpersoneel. Met de boekverkoper als 

eenmansbedrijf komt dit op 106 ambachtslieden voor het jaar 1666. Deze 106 
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gezinshoofden corresponderen met 424 inwoners van Zierikzee of 4,71% van de totale 

bevolking. 

 

Ambacht Middelburg Veere Vlissingen Zierikzee Andere 

Beeldsnijder 2 1 3 - - 

Blikslager - - - - 1 

Blokmaker 1 2 2 - - 

Grofsmid 2 2 - 1 - 

Houtverkoper - - 1 - 5 

Kompassenmaker - 1 - - - 

Koperslager - - - 1 - 

Lijnslager 2 - - - - 

Mandenmaker - 1 - - - 

Metselaar - 1 - - - 

Nagelmaker - 2 - - - 

Opziener 1 1 1 - - 

Roetverkoper - 1 - - - 

Scheepstimmerman 2 1 1 3 2 

Schilder 2 1 1 - 2 

Smid 2 1 4 - 1 

Timmerman - - - - 1 

Zeilmaker 5 3 3 - - 

Tabel 5 Aantal ambachtsbedrijven werkzaam voor de admiraliteit van Zeeland in het jaar 1653360. 

 

                                                 
360
 ZA, 508 RC, 6860. 
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Ambacht Middelburg Veere Vlissingen Zierikzee Andere 

Beeldsnijder 2 1 2 1 - 

Blikslager 1 - - - - 

Blokmaker 3 - 1 1 - 

Boekenverkoper 1 - - 1 - 

Glazenmaker - 1 - - - 

Grofsmid - 1 2 1 - 

Koperslager 1 - - - - 

Kuiper - - - 1 - 

Lijnslager 1 3 1 1 1 

Loodgieter 2 - - 1 - 

Maljenier 2 - - - - 

Metselaar - 1 - 1 - 

Nagelmaker - - - 1 - 

Opziener - - 1 - - 

Scheepstimmerman 2 2 3 2 - 

Schilder - 2 - 1 - 

Schrijnwerker - - 1 - - 

Smid 1 1 - 3 1 

Spijkermaker - 1 - - 1 

Timmerman - - - 1 - 

Tingieter 1 - - - - 

Vlaggenmaker - 1 - 1 - 

Winkelier - - 1 - - 

Zeilmaker - 3 3 1 - 

Tabel 6 Aantal ambachtsbedrijven werkzaam voor de admiraliteit van Zeeland in het jaar 1666361. 

 

 

                                                 
361
 ZA, 508 RC, 6990. 
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Graf. 7  Geschat aantal ambachtslieden in dienst van de admiraliteit ten opzichte van de uitgaven aan nieuwe schepen en reparaties. 

 

Grafiek 7 is een weergave van het geschat totaal aantal ambachtslieden dat in de 

onderzochte jaren ten dienste voor de admiraliteit gewerkt heeft alsook een weergave van 

de uitgaven aan nieuwe schepen en reparaties aan bestaande schepen. 

Om het aantal ambachtslieden te schatten ben ik te werk gegaan zoals in de voorgaande 

tabellen. Ik heb echter geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende steden omdat 

deze informatie niet altijd aanwezig was, bovendien zou het deze grafiek te complex 

maken. Vervolgens nam ik het jaar waar volgens mijn schatting het meeste 

ambachtslieden deels in dienst van de admiraliteit werkten en stelde deze waarde gelijk 

met 100. De andere waarden rekende ik dan om in functie van het jaar 1654. Voor de 

uitgaven deed ik hetzelfde maar met  het de uitgaven van het jaar 1666 als waarde 100. De 

reden voor deze omrekening is dat de eigenlijke getallen er niet toe doen, maar de 

verhouding tussen de twee reeksen onderling belangrijk is.  

De verdienste van deze grafiek is dat duidelijk wordt dat het aantal ambachtslieden dat 

ten dienste van de admiraliteit werkte, net als de uitgaven, duidelijk afhankelijk was van 

de geopolitieke situatie. Wanneer de Republiek in oorlog was met Engeland tijdens de drie 

oorlogen is de werkgelegenheid verschaft door de admiraliteit een veelvoud van die tijdens 

jaren van vrede. Wel is de werkgelegenheid verschaft door de admiraliteit over het 

algemeen hoger dan de uitgaven voor hetzelfde jaar, op 1666 na. De door de initiële opzet 
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van het onderzoek bepaalde bronnen zijn echter niet voldoende om hier een algemeen 

geldende verklaring voor te kunnen geven. Mogelijks is er een verband met de grootte van 
362. 

 

Conclusies 

Uit bovenstaande tabellen en de analyses ervan kunnen een aantal conclusies gepuurd 

worden met betrekking tot de werkgelegenheid die de Zeeuwse admiraliteit bood aan de 

verschillende ambachten. Uiteraard pretendeer ik niet dat de cijfers die hierboven 

neergeschreven staan als absoluut en juist moeten worden beschouwd. Het is mogelijk dat 

er verschillen zijn met de werkelijkheid. Wel kan ik stellen dat ze op zijn minst een redelijk 

precieze indicatie geven van de situatie zoals deze zich reëel heeft voorgedaan. De bepaling 

dezer getallen is immers beredeneerd gebeurd.  

Een eerste conclusie die zich al liet raden bij de analyse van de jaarlijkse uitgaven is dat de 

werkgelegenheid voor ambachtslieden ten dienste van de admiraliteit sterk varieerde. 

Neem bijvoorbeeld de werkgelegenheid verschaft door de admiraliteit aan de 

ambachtslieden van de stad Vlissingen. In de jaren 1650 en 1663, waarin de admiraliteit 

weinig uitgaf, was respectievelijk 1,25% en 0% van de Vlissingse bevolking deels afhankelijk 

van de admiraliteit voor hun inkomen. Ook in de jaren 1661 en 1668, die als gemiddeld 

door kunnen gaan, kon slechts 0,35% en 1,55% van de bevolking van Vlissingen rekenen 

op een deel van de admiraliteitsuitgaven. Dit is relatief gezien reeds een grote stijging, 

maar in absolute cijfers stelt de werkgelegenheid die de admiraliteit Vlissingen biedt nog 

niet veel voor. De ‘vette jaren’ voor de Vlissingse ambachtslui zijn duidelijk de jaren waarin 

schepen werden gebouwd. In 1653 en 1666 wordt respectievelijk 3,7% en 6% van de 

bevolking deels ten dienste van de admiraliteit tewerkgesteld. De werkgelegenheid die de 

admiraliteit in deze jaren biedt is dus een veelvoud van deze in normale jaren, waarin geen 

schepen werden gebouwd. Hetzelfde beeld krijgen we wanneer we naar Veere kijken. In de 
                                                 
362
 Zoals we reeds eerder zagen steeg, naarmate het schip groter werd, de bouwprijs vlugger dan de grootte. 

In grafiek 7 zien we dat de uitgaven het hoogst waren in de jaren waarin de grootste schepen werden 
gebouwd. De gemiddelde grootte van de schepen die in de jaren 1665 en 1666 werden gebouwd bedraagt 
146,5 voet. Voor de jaren 1653 en 1654 lag deze gemiddelde grootte op 132 voet. De uitgaven zijn dus lager 
in deze jaren, maar het aantal ambachtslieden dat ten dienste van de admiraliteit werkte nagenoeg gelijk 
blijft. Hetzelfde zien we tijdens de derde Engels-Staatse Oorlog. Toen werden slechts snauwen gebouwd om 
als adviesjachten te dienen. Dit zijn erg kleine schepen en de uitgaven zijn dus opnieuw lager, maar het 
aantal ambachtslieden dat ten dienste van de admiraliteit werkte piekt opnieuw. Hieruit zou ik kunnen 
concluderen dat de grootte van het gebouwde schip slechts van bescheiden invloed is wanneer het 
werkgelegenheid betreft. De data die ik analyseerde geeft echter niets weer over de lengte van de 
tewerkstelling ten dienste van de admiraliteit en het zou aldus mogelijk zijn dat er bij elk schip evenveel 
ambachtslieden tewerk worden gesteld, maar dat de lengte van deze tewerkstelling sterk varieert afhankelijk 
van de grootte van het schip. Dit is dus voer voor verder onderzoek. 
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‘magere jaren’ bleef de werkgelegenheid beperkt tussen 0,8% en 3,47%. De gemiddelde 

jaren stelden tussen de 7,73% en 10,13% van de bevolking te werk en de beste jaren boden 

werk aan 14,27% à 14,67% van de Veerse bevolking. Ook grafiek 7 laat een gelijkaardig 

beeld zien. De admiraliteit kon een zeer goede werkgever zijn voor de ambachtslui, maar 

dit was geenszins de regel. Wanneer er geen oorlogsschepen gebouwd werden, zakte de 

werkgelegenheid algauw als een pudding in elkaar. Het feit dat deze conclusie op 

voorhand al kon voorspeld worden, doet geen afbreuk aan de waarde ervan. 

Een tweede conclusie die kan gemaakt worden heeft betrekking op de plaats waar schepen 

werden gebouwd. Zo werden in Middelburg in 1653 twee schepen gebouwd ten laste van 

de Zeeuwse admiraliteit waardoor de werkgelegenheidsgraad 1,41% bedroeg. In 

vergelijking met de andere jaren, waarin geen schepen gebouwd werden en nooit meer dan 

0,91% van de bevolking voor de admiraliteit werkte, is dit een zeer hoog cijfer. Ook aan de 

hand van de stad Zierikzee kunnen we dit illustreren. Wanneer er in deze stad geen 

schepen werden gebouwd voor de admiraliteit, bood deze aan maximum 0,93% van de 

bevolking werk. In het jaar 1666 echter, wanneer in Zierikzee twee oorlogsschepen 

gebouwd werden, krijgt tot 4,71% van de bevolking werk van de admiraliteit, maar liefst 

vijf keer meer. Ook voor Veere en Vlissingen kunnen gelijkaardige fenomenen 

waargenomen worden. 

Ten derde kan ik iets zeggen over de afhankelijkheid van de verschillende Zeeuwse steden 

van de admiraliteit als werkgever. Daar de Veerse bevolking in die tijd slechts 3.000 

koppen telde en zoals blijkt uit de analyse van de jaarlijkse uitgaven van de admiraliteit 

toch een belangrijke plaats innam inzake de oorlog ter zee, lijkt het logisch dat deze stad 

het meest afhankelijk is van de admiraliteit. Dit vermoeden wordt door het hierboven 

gepresenteerde cijfermateriaal inderdaad bevestigd. Zo kon ongeveer een zevende van de 

Veerse bevolking rekenen op inkomsten verschaft door de admiraliteit in het jaar 1666, 

een hoeveelheid waar geen enkele andere Zeeuwse stad in de buurt van komt. Aan de 

andere kant is het ook zo dat Middelburg, als stad met het meeste inwoners, het minst 

afhankelijk is van de admiraliteit. Nooit overstijgt het aantal inwoners dat geld ontvangt 

van de admiraliteit voor verdiensten een zeventigste. De grootte van de stedelijke 

bevolking kan echter niet als enige verklaring aangewend worden voor dit fenomeen. 

Vlissingen krijgt proportioneel meer werk van de admiraliteit dan Zierikzee hoewel beide 

steden ongeveer even groot waren. Dit komt waarschijnlijk door de beslissing van de 

admiraliteit zelf, maar daarover heb ik eerder al geschreven. 
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Tot slot moet ik eerlijkheidshalve nog vermelden dat de percentages en cijfers niet 

noodzakelijk duiden op constante tewerkstelling voor dat deel van de bevolking in het 

besproken jaar. De klusjes die voor de admiraliteit werden opgeknapt konden een heel jaar 

duren, maar dit was niet noodzakelijkerwijs het geval. Neem bijvoorbeeld Jan Hardewel, 

een beeldsnijder uit Middelburg. Op 10 augustus 1650 krijgt hij 17.11.6 ponden Vlaams 

voor beeldsnijdwerk aan een jacht. Dit is zijn enige betaling afkomstig van de admiraliteit 

voor dat jaar. Daar hij waarschijnlijk samen met twee andere personen werkte, betekent 

dit dat hij ongeveer zes pond Vlaams per jaar zou verdienen van de admiraliteit. Per dag en 

omgerekend naar gulden komt dit neer op ongeveer twee stuivers. De kosten om een 

vijfpersonengezin van voedsel te voorzien, waren in die tijd echter 10 à 10,5 stuivers per 

dag363. Zelfs al werkte hij alleen, nog kon hij z’n gezin niet onderhouden. Daarenboven 

heb ik in mijn berekening totaal geen rekening gehouden met de materiaalkosten en 

huishuur, kledij, ... De admiraliteit kon dus een goede werkgever zijn in tijden van oorlog, 

maar het volstond niet om enkel voor de admiraliteit te werken indien men een gezin 

wenste te onderhouden. Om bestaanszekerheid te hebben moest een ambachtsman dus 

zeker ook een andere bron van inkomsten hebben. 

 

                                                 
363 DE VRIES J., VAN DER WOUDE A., op. cit., p. 715. 
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VIII. CONCLUSIE 

 

 

De opzet van deze studie was het verschaffen van een beter inzicht in de 

oorlogsscheepsbouw van de Zeeuwse admiraliteit voor de periode van de Engels-Staatse 

Oorlogen. Door de strijd met de Duinkerkse kapers had de Nederlandse marine in de 

eerste helft van de zeventiende eeuw vooral kleine en welbezeilde fregatten gebouwd. 

Indien grotere schepen nodig waren huurde men koopvaarders in. Toen bleek aan het 

begin van de Engels-Staatse Oorlogen dat deze koopvaarders niet opgewassen waren tegen 

de grote oorlogsbodems van de Engelsen werden door de Staten-Generaal, en onder meer 

onder invloed van Johan de Witt, enkele vlootbouwprogramma’s op touw gezet. Het was 

aan de Zeeuwse admiraliteit om een deel van deze programma’s uit te voeren. Omdat deze 

programma’s vaak tijdens de oorlogen werden uitgevoerd, zijn de uitgaven van de 

admiraliteit dan ook een bijna perfecte weergave van de oorlogsperioden. De link met de 

geopolitiek kan zeer sterk genoemd worden. In de jaren dat er vrede heerste beperkten de 

uitgaven zich tot het hoogstnodige. De pieken zijn te vinden wanneer er grote 

vlootbouwprogramma’s uitgevoerd worden, deze zijn een rechtstreeks gevolg van de 

confrontatie met de Engelsen.  

Doorheen de onderzochte periode zien we de neiging om schepen steeds groter en 

zwaarder bewapend te bouwen om de Engelsen het hoofd te kunnen bieden. De 

scheepslijst bijgevoegd in bijlage III is hiervan het bewijs. Ook besloten de Staten-Generaal 

het aantal huurschepen terug te dringen, omdat deze toch nooit perfect beantwoordden 

aan de eisen die men aan een oorlogsschip stelde. Deze trend toont zich ook bij de 

Zeeuwse admiraliteit. Hoewel het echter niet zo eenduidig te stellen valt. Zowel de 

admiraliteitsgelden besteed aan de huur van schepen als het aantal huurschepen dalen, 

maar niet evenredig. Het geld besteed aan huurschepen daalt veel meer dan het aantal van 

deze schepen. Dit kan wijzen op een verandering inzake de gangbare praktijken met 

betrekking tot het huren van schepen. De meest waarschijnlijke verklaring is dat men 

steeds kleinere schepen ging huren, en de grotere zelf bouwde in tegenstelling tot vroeger. 

De Engelsen pasten een gelijkaardige praktijk toe. 

De Zeeuwse admiraliteit kreeg van de Staten-Generaal enkel de opdracht een aantal 

schepen te bouwen en wat de afmetingen daarvan moesten zijn. De verdere afhandeling 
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was in hun handen. Wel konden bepalingen worden ingegeven met betrekking tot de 

aanbesteding van deze schepen. Zo kon worden geëist dat via openbare aanbesteding de 

laagste prijs werd afgedwongen. Soms ging men hier echter tegen in door toch voor een 

bekende te kiezen, om meer zekerheid te hebben omtrent de kwaliteit van de schepen.  

Over het algemeen werden de eisen van de Staten-Generaal met betrekking tot de 

afmetingen en bewapening door de Zeeuwse admiraliteit ingewilligd. Wel is er een neiging 

merkbaar tot het zo klein mogelijk houden van de schepen wanneer de Staten-Generaal 

een bepaalde marge lieten bij de keuze van de grootte van een schip. Als reden hiervoor 

halen de Zeeuwen vaak aan dat dergelijke  grote schepen in de ondiepe Zeeuwse wateren 

minder bruikbaar zouden zijn. Waarschijnlijk speelde echter ook geld een rol. De prijs van 

een schip groeide niet evenredig met de grootte ervan, maar vele malen sneller. Rekening 

houdend met het feit dat Zeeland voor ongeveer de helft van de gelden voor de bouw van 

schepen afhankelijk was van de landgewesten, die dikwijls niet zo happig waren om te 

betalen, lijkt de keuze voor de binnen de marge kleinst mogelijke schepen aannemelijk. 

Mijns inziens moet ook het niet deelnemen aan vlootbouwprogramma’s in dit licht 

worden bekeken en niet worden gezien als opzettelijke koppigheid van de Zeeuwen. 

Op aangeven van ontevreden scheepstimmerlieden en hun gilde die geen werk hadden 

door de besluiten van de admiraliteit, kon een stad klacht indienen. De gilden fungeerden 

als een soort behoeders van de rechten van hun gildebroeders. Ze kwamen onder meer 

tussen in gevallen van ongelijke lonen of ongelijk aantal uitbetaalde zomermaanden om 

hun gildebroeders te verdedigen. Ze dienden hiervoor verzoeken in bij de admiraliteit. 

 

Oorlogsschepen werden niet altijd op de admiraliteitswerven gebouwd. Soms gebeurde dit 

ook door particulieren. Mogelijks is dit het gevolg van de openbare aanbestedingen, 

waarbij de particulieren een lagere prijs voor hetzelfde schip vroegen. Aan het hoofd van 

de admiraliteitswerf stond in principe de equipagemeester. Het hoofd van de bouw was 

echter een meester scheepstimmerman. Eens besloten was wie het schip mocht bouwen, 

werden de door de bevoegde instanties opgestelde bestekken aan de desbetreffende 

personen overhandigd. Daarna werd het schip gebouwd zonder op voorhand een tekening 

of model te vervaardigen. Bij de bouw van een oorlogsschip waren doorgaans meer 

mensen nodig dan bij deze van een koopvaarder. Deze laatste moest immers niet zwaar 

beladen worden met geschut en daarenboven nog kanonskogels incasseren waardoor de 

gebruikte materialen lichter uitvielen. Op een werf mocht maar zoveel personeel 

rondlopen als nodig was, voor een oorlogsschip varieerde dit volgens mij tussen de 25 en 
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35 personen. Of dit getal varieerde naarmate de grootte van het te bouwen schip is niet 

met zekerheid te stellen. Uit de bronnen blijkt dat de afbouw van een schip gemiddeld om 

en bij de tien maanden in beslag nam. Het gereedschap dat hiervoor gebruikt werd is op te 

delen in twee categorieën. Er was groot gereedschap dat op of in de buurt van elke werf 

aanwezig was, zoals een kraan en een dommekracht, maar er was ook handgereedschap 

dat de scheepstimmerlieden zelf bij moesten hebben. De te gebruiken materialen tot de 

bouw waren over het algemeen in het bestek vastgelegd en waren van over heel Europa 

afkomstig. Scheepstimmerlieden in dienst van de admiraliteit konden rekenen op een 

hoge verloning in vegelijking met de gangbare lonen. 

 

Veere en Vlissingen waren de belangrijkste steden voor de admiraliteit van Zeeland, in 

deze steden waren admiraliteitswerven gevestigd. Verder had je ook Middelburg en 

Zierikzee, deze steden waren ook van enig belang, bijvoorbeeld door vestigingen van de 

VOC en WIC of andere organisaties met internationale handelscontacten die over 

faciliteiten beschikten om schepen te bouwen of repareren. 

Wat betreft de werkgelegenheid die de admiraliteit bood zijn een aantal zaken te vertellen. 

Vooreerst is het nodig te wijzen op de sterke schommelingen die zich voordoen. Deze 

vallen in principe samen met de uitgaven over de verschillende jaren. In jaren waarin veel 

werd uitgegeven, en dus veel ambachtslieden ten dienste van de admiraliteit werkten, kon 

tot meer dan een zevende van de bevolking van een stad deels afhankelijk zijn van deze 

admiraliteit voor hun inkomen. Dit aandeel daalde echter tot nog geen één procent in 

jaren waarin spaarzaam met geld werd omgegaan, of er geen grote uitgaven op til stonden. 

De werkgelegenheid was daarenboven afhankelijk van de plaats waar schepen gebouwd 

werden. Meestal werd in de stad waar het schip gebouwd werd gezocht naar de geschikte 

toeleveranciers om onderdelen zoals ijzer, zeilen, touwwerk e.a. te leveren. Dit past 

waarschijnlijk in de instructie van de equipagemeester waarin duidelijk wordt vermeld dat 

hij op zoek moet gaan naar de beste producten voor de beste prijs. Transport is in dat 

opzicht een extra kost die best vermeden kon worden. 

Veere was, als kleinste stad van de vier en belangrijke marinebasis voor de Zeeuwse 

admiraliteit, voor de werkgelegenheid het meest afhankelijk van de admiraliteit. Maar ook 

dat bood geen garantie voor voortdurend emplooi ten dienste van de admiraliteit. Vaak 

verschafte de admiraliteit slechts werk voor een aantal maanden, waarna de 

ambachtslieden voor de rest van het jaar een andere bron van inkomsten moesten zoeken. 
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IX. BIJLAGEN 

 

 

BIJLAGE I  BESTEK VAN EEN FREGAT364 

 

Carter omme fregadt t’maken 

 

Eerst lanck over steven 130 voet wijt 33 voet hol 13 ½ voet tusschen beijde de deckx ofte 

onder de koebrug hoogh aenbeort 6 ¾ voet met een schans vande mast tot achtertoe hoog 

6 voet aenboort de cajuijtte hoogh 7 voet de kiel moet lanck wesen 107 voet te maken van 

2 a 3 stucken de lassen moeten lanck wesen 9 voet de kiel dick 18 duim diep 23 duim de 

voorsteven hoog inde wijnckel 25 voeten dick 15 duim breet 27 duim de achtersteven 

lanck 23 voet dick 15 duim boven breet 18 duim onder 6 voet breet de heckbalck lanck 22 

voet dick 14 duim breet 18 duim aenden spiegel sal gewrocht werden twee goede ende 

bequaeme rantsoen houten ende dick naer behooren en voorts den spiegel te voorsien 

naer den eijsch vant werck de heck stutten opde heckbalck lanck 22 voet boven wijt 11 ½ 

voet den voorsteven sal vallen 19 ½ voet de achtersteven sal vallen 3 ½ voet. 

 

Ten tweeden het wijtste span vant schip lanck 33 voet t’hout ofte wrangen op de kiel 

sullen dick sijn 11 duim inde kimmijnge dick 10 duim op de scherpganck 6 ½ duim op 

den dolboom 4 ½ duim thout sal verschieten onder 5 voet boven 4 ½ voeten de wrangen 

sullen van malcanderen leggen 6 a 7 duim. 

 

Ten derden tsaethout soo lanck alsment wercken kan dick 9 duim breet 1 ¼ voet daer op 

te wercken goet slimphout soo hoogh alsment wercken kan nevens tsaet te wercken een 

goede weeger dick 5 duim breet 2 voet de 2 kimweegers op malcanderen dick 5 duim breet 

naer behooren en voorts geweegert met goede conijnck berger plancken dick 3 ½ duim 

den balcweeger dick 5 ½ duim breet 2 voet men sal op de steven wercken acht goede 

banden met een focke spoor te weten drij banden boven den overloop met een goet 

fockespoor ende inde pijck 4 goede banden met haere zitters naer voren aende banden soo 

                                                 
364 ZA, 468 Familie Verheye-van Citters, 29, Besteekboek van nieuwe schepen besteedt bij de heeren ter 
admiraliteit in Zeelandt sedert jaer 1620 (1620-1654). 
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veel zitters als de besteders sullen believen off naer den eijsch vant werck daer sal aende 

spiegel gewrocht werden 6 goede knijen met 2 stekers lanckx scheeps over ander balck een 

cattespoor met hare zitters dick opt zaethout 13 duim breet anderhalve voet en over ander 

balck een stander lanck vande kimweeger tot den bovenkant vande koebrughsbalcken toe 

dick 9 duim breet 2 duim. 

 

Ten vierden de huijt sal gemaeckt werden van goede plancken dick 4 duim lanck 36 a 40 

voet tot de onderpoorten toe en voort daerboven de plancken sullen dick zijn 3 ½ duim 

lanck 34 a 36 voet de haecken vande plancken sullen lanck sijn 4 a 5 voet. 

 

Ten vijfden te maecken twee spantberckhouten onder de poorten dick 7 duim 13 ½ duim 

teerste spant berchout boven de poorten dick 6 duim breet 12 duim het tweede spant 

boven de poorten dick 5 ½ duim breet ii duim t’reehout dick 5 duim breet 10 duim de 

haecken vande berckhouten sullen lanck wesen 6 a 7 voeten. 

 

Ten sesden den overloop sal lopen van achteren tot voren recht door de balcken dick 

viercandt 14 duim gebocht 6 duim van malcanderen te leggen 3 ½ voet ijder versien met 

een goet spant knijen lanck aende balcken 5 voet onder lanck tot de kimweeger toe met 

haecken aende balcken de mast balcken voorsien met twee spantknijen tusschen ijder 

balck drij rebben met een lanckx ribbe dick 4 duim viercant met giede schaerstocken 

lanckxscheeps dick 6 duim breet naer behooren het ganckboort dick 6 duim breet 2 voet 

met goede klossen tusschen de standers voorts de overloop toe te strijcken met goede gare 

3 tols plancken dick drij duim alsmede te maken soo veel poorten soo onder als boven alst 

de besteders gelieven sal. 

 

Ten sevendene een sterck weeger op de balcken ende neergekeept 2 a 3 duim breet tot den 

onderkandt vande derperls vande poorten dick 4 duim voorts geweegert met goede 2 ½ 

duims plancken den balckweeger vande koebrugge dick 3 duim breet 20 duim de 

schaerstocken tot den rooster sullen dick sijn 6 duim breet 14 duim en boven anderhalff 

duim aengehouwen tusschen ijder balck 3 ribben met een lanck ribbe dick 3 duim 

viercant en voorts wel toe gestreken met balckdeelen dick 2 duijm ende tspint wel 

afgehouwen den strick weeger opt gangboort dick 3 duim daer op geschandeckt met 

goede hamburger plancken dick 2 duim de stutten op de wijte vant schip sullen invallen 
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op de hoogte vant verdeck 2 ¼ voet voorts de stutten wel te verkeeren om een ruim schip 

te krijgen. 

 

Ten achten tschip wel verbonden op de hals 4 ¼ voet onbequaem onder ’t reehout door te 

schieten de balcken vant halff verdeck achter de mast sullen dick zijn 7 duim breet 8 duim 

gebocht 10 duim van malcanderen leggen 5 voet aen ijder balck 2 knijes tusschen ijder 

balck 3 ribben dick 2 ½ duim aenboort een eijcken waterboort met een weeger en 

gescbandeckt naer behooren voorts toegestrecken en roosterwerck naer den eijsch vant 

werck en bij aldien de besteders gelieven een voorcasteel te laten maken soo lanck alst 

behoort comform t’verdeck achter de mast sal den aennemer gehouden zijn t’selve te 

doen. 

 

Ten negenden t schip opt vertrijnen van achteren tot voren naer behooren met goet 

wageschot van vijff quartier duim dick voorts de verwelfsels ende galderijen op de sijden 

vant schip met alle thout tot het beeldewerck wel te voegen ende te stellen ende dat alles te 

maken naer den eijsch vant werck niet vercrompen met een hutte ende voorts alle 

rotgangen en regelijngen te maken naer behooren een gallioen te maken met zijn 

toebehoren voorts een roer met zijn pinne een groote met een cleene spille met haer 

toebehooren alsmede een pisback alles te maken naer behooren. 

 

Ten thienden de cajuijtte wel toegestreken met goeden balckdeelen van 2 duim dick ende 

tspint wel afgehouden mmet alle hooft schooten tschot vande cajuijte ende constabels 

camer brootcamer cruijt camer schippers kamer bottelerij combuise cabel gat bootsmans 

kamer ende te maken alle de kooijen backen inde combuijse niet uitgesondert ende soo 

veel luijcken op den overloop te maken soo onder als boven als de besteders sullen 

gelieven als mede de cajuijte te beschieten ende voorts te maken soo het behoort. 

 

Ten elffden tschip wel te callefaten van buiten ende van binnen met 2 wercken ende als 

tschip in sijn want sal leggen noch andermael te callefaten van buiten van onder tot boven 

en oock te kielen en wel te ploggen als naer behooren ende tschip wel te doorbooren wel te 

bouten ende wel te spijckeren oock wel te nagelen met goede nagels en daer toe te leveren 

pick teer werck mosch drom niet niet uitgesondert voorts alles wat schiptimmermans 

werck aengaet. 
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Ten twaelfden goede vissijnge om de masten dick 9 duim te maken dwers scheeps twee 

speenen met een cruijs beddijngh met een voerijnge daeraen en twee steeckers voorts alle 

de rusten met 2 kranen een beddijnge met met 4 knijen met een beschot ommede te 

maken alle de bossen onder en boven naer de besteders believen. 

 

Ten derthienden te maken een wenteltrap om uijt de galderie te gaen inde hutte alsmede 

een wenteltrap om vanden overloop op de stierplicht te gaen noch 2 steecktrappen bij de 

groote mast mesoo veel kooijen inde hutte te maken ende beschieten alst de besteders 

believen zal. 

 

Ten veerthienden te maken all de knechten cruijshouten als schote blockx clampen 

anckerstockx groot en kleeen niet uijtgesondert voorts alles te maken soo tselve schip in 

zee varen moet. 

 

Dit schip geijsert oft gebout als volgt int saethout ijder hout een bout de banden int ruijm 

en op de steven ijder hout 2 bouten alle de haecken van plancken int schip een bout 

cattespoore vanden stunders knijes te bouten naer behooren den ebben vande knijes 5 a 6 

bouten t’ganckboort tusschen ider balck 2 bouten de haecken vande berckhouten ijder 

hout een bout ’t ganckboort op ijder balck 2 bouten van boven naer t’bovenste 

ganckboort tusschen elcken balck 2 bouten op ijder balck een bout van boven neer de 

boevenets knijes den ebben aen de balcken vier bouten de onder ende ijder ganck een bout 

de knijes aent hecken spiegel wel te bouten de betijngh en het gallioen wel te bouten 

rijngh bouts haecxbouts seijsreeps stellen en haecken aent roer alles naer den eijsch vant 

werck de bouten op een duim gadt rijngen ende crammen heijnsels aende poorten en 

luijcken de hengsels aende poorten ijder heijngsel een bout en dat gecloncken. 

 

Op desen charter sijn gebout vier gelijcke schepen te weten twee tot middelburg daer van 

het een genaemt is middelburch is gemaeckt bij dirck abramsen van middelburg ende het 

ander bij stierman van dordrecht genaempt dordrecht. 

Tot vlissingen een gemaeckt genaempt vlissingen bij willem jansen 

En tot  vere bij keijser genaemt vere  
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BIJLAGE II INSTRUCTIE EQUIPAGEMEESTER365 

 

Instructie voor de respective equipagemeester ende ammunitiemeesters gehoorende onder 

de directie vanden raadt ter admiraliteyt in zeelandt naer de welcke sy hun sullen hebben 

te reguleren bij provisie ende tot nader ordonnantie. 

 

1. 

Inden eersten alsoo denselven belast is met den toesicht ende uitleveringe vande 

ammunitien, soo is den selven toegevougt een adfisent ofte contrerolleur soo tot 

besorginghe vande equipagie als uyt deelinghe vande ammunitie. 

 

2. 

Den voorschreven equipagemeester en sal niet vermogen te aenveerden eenigen anderen 

dienst tsij van burgemrs schepenen raadt of quartiermrs der voorschreve stede ofte 

andersints dat syn officie van equipagiemeester ammunitiemmeester sal komen te cesser. 

 

3. 

De voornoumde equipagemeester ende ammunitiemeester sal hebben te besorgen alle 

behoorlykheden tot de schepen van oorloge nu in dienst vanden lande binnen synde op 

sight synde of namaels komende soo van victualieren, bier broodt, kaes ende andersints 

tot eenige explouten ofte entrepruise alsmede tot vervoeringe van eenige soldaaten 

vand’eene plaetse ind’andere noodige insonderheit als by t collegie der admiraliteyt sal 

belast werden die te koopen ende bestellen sonder dat hy sal vermogen eenighe vivres ofte 

andere noodsaakelykheden aende capiteyne te verkoopen ofte ier mets in te koopen 

sonder voorgaende kennisse ende schriftelyk consent vande raaden ter admiraliteyt. 

 

4. 

Sal ook hebben opsigt bewindt ende administratie van alle ammunitie van oorloghe als 

van geschut, buskruydt, lonten, roers, spiessen ende alderhande scheepswapenen ende 

oorlogsgereedtschappen binnen der voorschreven stede de gemeene saecke toekomende. 

 

 

                                                 
365 ZA, 508 RC, 34090. 
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5. 

Gelyk hy ook sal daer toegelast syn soowanneer eenige vivres ofte ammunitie van oorloge 

uty hollandt of andere provincien of ook van wegen den lande van zeelant binnen syn 

opsigt gehouwden mogten werden om of binnen deselve provincie of tot eenige explouten 

op eenige nabueryge landen ofte heden gebruykt te werden gehouden syn daer van te 

geeven behoorelike recepisse ende deselve tzy in magasynen te houden ofte andersints 

terstondt na ordonnantie die hem deshalven gegeven sal werden te gebruycken ende 

beschicken daer van hy mede gehouden sal syn te rekenen ende verantwoorden al of die by 

hem selfes ingekogt waeren. 

 

6. 

Sal ook devoors. equipagemeester ende ammunitiemeester gehouden syn tot eenighe 

explouten ofte vervoeringhe van soldaaten of andersints ten dienste vanden lande aen te 

slaan ofte te hueren alsulke schepen of schuyten als van nooden wesen sal volgens den last 

die hem by die vand’admiraliteyt sal gegeven werden en pertinentelik te teyckenen de prys 

ende dagh wanneer sulx geschiedt ende deselve afgevaaren sullen syn om daer by te weeten 

of hy int overbrengen van haere reysen niet teveel en syn eyschende ende sal deselve 

schepen en schuyten alomme inden eylande van walcheren mogen soecken aenslaen ende 

hueren daer hy deselve best koops best gelegen ende bequaemst sal vinden sonder 

yemandt eenigen overloon te belooven ofte excederen den taux by d’heeren staaten 

gemaeckt ofte nogh te maecken. 

 

7. 

Ende omme de voorschreve officieren met fundament te mogen bedienen sal den 

voornoumden equipagemeester pertinenten inventaris maecken van alle de schepen groot 

ende kleyn jagten galeyen ende schuyten binnen syn opsigt den gemeene saecke 

toekomende soo wel vande geene aent landt leggende als die jegenwoordigh opde 

binnenwateren ende in zee in actuelen dienst vanden lande syn met goede specificatie 

vanden ouderdom derselver schepen tgeschut opde selve wesende schuyten en boots 

daartoe behoorende alst gene meer buyteb de ordinarise behoeftelykheden de gemeene 

saecke opde selve magh toekomen. 
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8. 

Gelyk hy ook daer sal van alle het kruydt scherp geschut enden alderhande wapenen 

oorlogh ende schipsgereedschappen de gemeene saecke toekomende ende nogh inden 

magasyn ofte ammunitiehuys wesende ende deselve te scheyden ende apart opgeslooten te 

werden ofte te houden vant geene eenige steden int particulier soude mogen toebehoren 

ende voorts die wel te bewaeren omdaer vante konnen verantwoorden ofte dat elders 

tgeene daer van verdusyterdt ender gemist soude mogen worden op hem int particulier sal 

verhaeldt werden. 

 

9. 

Welcke beyde inventarisen soo wel vande schepen als alderhande schips ende 

oorlogsgereedtschappen hy gehouden sal syn over te brengen ende te leveren in handen 

van het collegie ter admiraliteyt in zeelandt ende dat alle jaere voorden eerste january. 

 

10. 

Voorts soo wanneer eenighe vande schepen afgedankct ofte opgeleydt sullen werden 

salden voornoemden equipagemeester en ammunitiemeesters den capiteynen afeischen 

alle tgeschut kruydt scherp ende andere ammunitie van oorloghen zeylen anckers cabels 

touwen gewandt ende andersints daer op geleverdt ende volgens d’inventaris daer van 

synde die gehouden werden den equipagiemeester tselve met hun schipvolck wel ende 

bequamelyk nadeselve inventaris op te leveren ter plaetse daer den voornoemden 

equipagemeester sal begeere, tselve opgeleydt te werden welcke capiteynen hy alsdan sal 

seker bescheed van alle tgene hy tsamen met de schepen naer uytwysen vanden inventaris 

ontfangen sal hebben omme tselve bescheedt byden capiteinen te thoonen aent collegie 

ter admiraliteyt die tselve gevisiteerdt hebbende den voors. Capiteynen alsdan hare 

affrekeningen vande voorgaende dienst sullen maecken en niet eer. 

 

11. 

Enden indien de voors. Afgedanckte ofte opgeleyde schepen nogh goedt ende bequaem 

syn om ten oorlogh te gebruycken sal denselven equipagemeester besorgen ende goede 

achtneemen dat deselve met alle geschut gewandt zeylen anckers cabels en andere 

gereedtschappen daertoe dienende in goede reparatie ende elx schipsbehoeften apart bij 

malkanderen gehouden ende bewaerdt werden omme in subiten opkomenden noodt ende 
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haestighe equipagie deselve sonder eenighe verhinderinge terstondt te konnen gebruycken 

ende int water brengen. 

 

12. 

Gelyk hy mede ook neerstige sorge sal draagen dat alle de andere ammunitien van oorloge 

de gemeene saecke toekomende in goede reparatie ende onderhoudinghe bewaerdt werden 

dat deselve niet en verroesten ende door de vogtigheid mettertyd niet en bederven ook dat 

deselve altyds in goede ordre elck by den anderen blyven om soo wanneer men eenige 

vandien sal hebben niet vandies ongerepareert ofte ongereedt en zy. 

 

13. 

Ende ingevalle de opgeleyde schepen onbequaem meer syn ten oorloge te gebruycken sal 

die by tadvys vant voors. Collegie ter admiraliteyt doen beneficeren ende ten bywesen van 

yemandt vant voors. Collegie verkoopen met alle de gereedschappen tot d’equipagie niet 

meer nut synde sulx hy ten meesten proffyte sal vinden te behooren ende de penningen 

daer van overleveren aenden ontfanger generael van zeelandt die daer van sal 

verantwoorden tereerster rekeningen naer dat de verkoopinge sal gedaen syn. 

 

14. 

Ende hoewel de voorse. Equipagie ende ammunitiemeester niet en sal vermoogen eenigen 

inkoop te doen nogh van schepen nogh van eenighe materialen dienende ter equipagie 

ende met voorweeten ende consten van die van’t college ter admiraliteyt nogtans om de 

voorschreve equipagie bequaemst ten minsten koste vanden lande te doen is goedt en 

raadsaem gevonden in bequaeme tyden ende ter bequamer plaetsen provisie te doen van 

alderhande materialen dienen daertoe meest is behoevende als van deelen plancken 

alderhande soorten van houtt pick tarre masten sprieten anckers cabels nagelen en andere 

behoeften meer die men dagelycx vandoen heeft ende by gebreeke vande voors. Provisie 

elders ten dieren prysen haelen ende koopen souden moeten soo salden voors. 

Equipagemeester gehouden zyn daerop goede acht te neemen te weten wat resteren 

provisie ende voorraedt van alle tselve inden arcenale sy omme wanneer daer aen 

gebreecke soude mogen vallen tselve tydel die van’t voorscreeve collegie vande admiraliteyt 

aan te geven dewelcke bevindende goedt ende oirbaer de voorschreve provisie te doen 

sullen nevens hem eenige uyt den collegie deputeren omme deselve materiaalen te gaen 

haelen met advys vanden meesterscheepstimmerman te koopen ende die alderbest koops 
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sullen te koop syn op sulcken redelyken dage of anders omme gereedt geldt sulx de 

gelegentheid sal mogen toedraegen behoudelyk dat de voors. Equipagiemeester gehouden 

sal syn ook goede ordre te stellen ende goede opsicht te neemen dat deselve wel mogen 

bewaert ende den nood des vereyschende met goede ordre uytgegeven ende elck vandien 

bequaemst verbesigt werden daertoe veele helpen sal dat de meester schiptimmerman wete 

wat materiaelen in voorraedt ende by henlieden ingekogt syn. 

 

15. 

Ende sal de voors. Equipagemeester ende ammunitiemeester insonderheidt sorge draagen 

dat  int magzyn altyds zy provisie van scherp en kruydt ende vant gebrek vandien 

tydelyken tvoors. Collegie vand’admiraliteyt adverteren omme daerinnen behoorlik ende 

in tyds voorsien te werden niet alleene omt proffyt vanden besten enkoop maer ook opdat 

by faute vande voors. Provisie in eenigen subyten noodt vanden vyandt ofte andere 

explouten geenen onraedt ofte inconvenienten en ontstaen. 

 

16. 

Voorts soo wanneer eenige behoeften by den schipscapiteynen ofte hare officieren 

begeerdt werden, als van nieuwe masten sprieten zeylen anckers cabels gewandt en 

diergelyke meer ofte andersints mede hare schepen begeeren gecalfaet vertimmerdt ofte 

gerepareerdt te hebben dieselve capiteynen ofte officieren sullen gehouden syn tselve 

aenden equipagemeester over te geven by biljette inhoudende specificatie vande 

voorschreeve haerlieder begeeerte by hunlieden onder die t selve voorts tcollegie vander 

admiraliteyt sullen aendienen om naer neerstigh ondervraegh hoelange sy de oude 

gevestight en opgehad hebben ofte waerdoor die gebroken ofte achtergebleeven syn ende 

voorts behoorelyke visitatie by den equipagemeester daervan te doen ende naer bevindt 

vanden noodt ende weetende wat alle tselvige by raaminge kosten sal consent ter 

voorschreven timmeringhe ende reparatie ofte uytleveringhe van andre behoeften by den 

voorschreven collegie gegeven te werden ende capiteynen daervan voorsien synde sullen 

gehouden syn datelyk ten tyde vand’uytleveringe van alle tselve bescheedt ende recepisse 

onder hunlieden handteyken den equipagemeester te leveren om daervan by hem ende 

vande betaelinghe vandien gerekendt te worden als na behooren. 
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17. 

Ende aengaende de oude zeylen kabels masten sprieten gewandt ende diergelyke die vande 

schepen gedaen sullen werden sal hy gehouden syn die in goede bewaring te houden om 

met deselve eenige andere mindere schepen galeyen of schuyten desnoods synde te mogen 

voorsien of anders tot proffyte vanden lande weder te verkoopen gelykals met advise vant 

voors. Collegie oorbaerlyck sal bevonden werden. 

 

18. 

Item soo wanneer nodigh wesen sal eenige schepen of van nieuwe toe te ruseten te 

vercalefaten ofte te vertimmeren daer aen den lande grooten ondienst bevonden is 

geschiedt te syn soodoor de sleepingh als de menigvuldige grootdaghgelden die sonder 

behoorelyke ordre ende toesigt totnu toe daervan betaelt syn geweest salde voorschreven 

equipagemeester met ryke deliberatie vandie vande voorschreve collegie ter admiraliteyt 

t’elckens sulx noodigh wesen de adviseren in wat manieren ten meesten nutte ende 

proffyte vanden landen daerinne voorsien sounden mogen werden tsy datmen de noodige 

wercken op eenigh ander schip daerna sy het nieuwerck begeeren sullen te hebben 

gemaekt binnen eenige steden vanden eylande van walcheren of ook daerbuyten indien 

den tydt ende gelegentheydt tselve soude moigen toelaeten daersulx best koops sal 

konnen geschieden ter presentie van eenige vant voorschreve collegie daer toe te deputeren 

uytterhandt besteden of andersints indien de wercken sulx syn dat die in daghgelden ende 

de materialen diese sullen behouven sulx toesien dat de wercken soo onkostelyk en soo 

minageerlyk alst eenigsinds mogelik sy gemaekt mogen werden houdende ten selven einde 

goede notitie van allede dachgelders int werk geweest hebbende vande daegen die sy 

geweest hebben ende de daghgelden die elck respectivelyk is winnende en salden 

equipagiemeester gehouden syn alle dewercken te gaen visiteren om te weten of de 

werkluyden haer werck behoorelyke gemaekt ende haere dachgelden verdiendt sullen 

hebben. 

 

19. 

Ende alsoo goedt gevonden is dat de prysen vande waeren die by de leveraerts werden 

geleverdt alle jaren of halff jaeren sullen werden vernieuwdt salden selven equipagemeester 

gehouden werden scherp opsicht te neemen dat de goederen behoorlik werden geleverdt 

ende den prys by de heeren vande admiraliteit gemaekt niet en werden geëxcedeerdt van 

welcke espiratie hy de heeren vande admiraliteyt tydelyk sal adviseren. 
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20. 

Soo veele tgeschut ammunitie van oorloge  wapenen ende andere oorlogsgereedschappen 

aengaet salden voorschreeven equipagemeester ende ammunitiemeester van alles soo wel 

van die hem min [niet goed leesbaar] syner aenkomste by inventaris vooreerst geleverdt als 

vande gene by hem naderhandt ingecogt ofte andersints geleverdt sullen werden 

gehouden syn pertinentelik alle jaere te rekenen ende te verantwoorden aan wien hy die 

geleverdt sal hebben ende voorts vant geene opgelegt ende in bewaernisse gehouden sal 

werden te weten binnen den archivaelen der voorschreeve stede. 

 

21. 

Gelyk hy ook niet en sal eeniger hande ammunitie van oorloghe als ook van geschut 

scherp ende lonten buskruydt roersspiessen ofte andere wapenen nogh ook eenigh 

victualien aen vertreckende soldaeten of andersints mogen uitleveren dan hy voorweete 

ende last vandie vande voors. Admiraliteit welcken last hy gehouden sal syn te doceren by 

ordonnantie ofte ten minsten by extract uytten collegiael boek vande notulen daervan 

gehouden twelck hem niet geloeigerd [moeilijk leesbaar] sal werden ende de uytleveringe 

vandien sal hy bewysen by recepisse vande gene die de voors. Ammunitien of victuaelien 

ontfangen sullen hebben daermede hy mits blykende alsvooren vanden voors. Consenten 

sal mogen rekenen. 

 

22. 

Ende alsoo goedt ende geraadsaem is gevonden den equipagie ende ammunitiemeester te 

lasten en t’authoriseren om de betaelinge te doen aenden genen die tot behoeft vande 

dagelykse equipagie binnen der vere vallende eenige vande voors. Leveringen sullen gedaen 

hebben ook vande voorschreven timmerlieden ende om dese daghgelden werckende tot 

gerieff ende verschooninge van de voorschreeve leveraerds ende wercklieden om niet te 

moeten gaen vervolgen en solliciteren heure betaelinge tot middelborgh soo als tot dien 

sine byden ontfanger generael alle jaeren of korten tydt na den eisch vanden noodt ter 

handen gedaen werden alsulcke sommen van penningen als de groote vande betaelinge sal 

komen te requireren mids alvooren overbrengende pertinente specificatie ende biljetten 

vande respective leverards. 
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23. 

Gelyk voorde voors. Equipagemeester gehouden sal syn van alle betaelingh by hem te doen 

te ligten de behoorlike ordonnantie ten welcken fine hy alle jaere of binnen korten tyd 

naer gelegendtheydt gehouden sal syn over te brengen de rekeningen biljetten of 

specificatien vanden meester timmerman ofte daer van last gehadt hebbende te weten van 

elck schip of werck byhouden insgelyckx van alle de leveraards voorts vande schepen 

hueren ende vrachten en op wat havenen en wat volck dieselve vervoert hebben ende vande 

vivres daertoe geleverdt omme gevisiteerdt en geexamineert te werden. 

 

24. 

Sal ook den voors. Equipagemeester neffens den vendumeester metten contrerolleur 

belast soo haest eenige capiteinen tsyn dienst vande gemeene saecke wesende ofte die 

vaerende syn op vrybeuyt eenige schepen ofte prysen sullen hebben ingebragt of 

opgesonden hem terstondt by deselve te vinden ende tot syn assistentie nemende den 

provoost of den officier vande plaetse indien tnood zy terstondt het oorlogs volcq daeruyt 

te vertrecken ende twee geswooren wagters ofte meer (indient noodt sy) daer op te stellen 

ten einde door versuymenisse vandien uyt deselve schepen niet vermindert ontnomen ofte 

vervremdt werde twelck in sulcke gevalle by hun liede soude staen te verantwoorden 

voorts ook af te neemen tsy den capiteynen of die vanderselver wegh mette voors. Prysen 

sullen inkomen of den ingebragte schippers de cherto[niet goed leesbaar] partye  

cognossementen advys ende alle andere brieven ende bewysen die onder deselve soude 

mogen wesen ende adverteren by expressen boode achtereen vande incomsten vande selve 

prysen d’een aanden rade vand’admiraliteit ende met den selven boode over te senden alle 

de bescheeden ende bewysen by henlieden overgenomen ende agterhaeldt soo voorts is om 

voorts by deselve admiraliteit dienaengaende geprocedeerdt ende alsulcken ordre daerinne 

gesteldt te werden alst behoordt. 

 

25. 

Soo wanneer ook eenighe schepen van oorloge uytter zee gekomen sullen syn 

insonderheydt vande geene in dienst vanden lande salden equipagemeester gehouden syn 

den capiteinen aen te seggen dat hy sonder vertreck hun laeten vinden in persoon by den 

admirael mitsgaders ook by den rade vande admiraliteit eerst om te verclaeren ende 

sekerlyk te weeten doorsake van henlieden incomste daer van den raedt behoorelyk 
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contentement te geven ende voorts om rapport te doen van henlieden wedervaeren in zee 

ende of aldaer geenen onraedt gevallen is. 

 

26. 

De gagien vanden voors. Equipagemeester ende ammunitiemeester sullen wesen hondert 

ponden vlaems ende soo sy buyten den eylande ten dienste vande gemeene sake 

uytgesonden of ontboden sal werden sal alsdan boven synen ordinaris gagie bovenscheeps 

ende waagevrachten alsnogh hebben dry guldens daegs 

 

27. 

De voorschreven equipaegie ende ammunitiemeester sal eed doen ende sweeren in handen 

vande voors. Admiraliteit dat hy alle vlydt ende neerstigheid sal aenwenden omde 

amunitien ende alle andere behoeftelykheden ter oorloge ende equipage dienende die hy 

sal moeten besorgen ten minsten koope mogelyken synde te bekomen sonder uyt 

vriendschap gunste of aensien van persoonen deselve meer vanden eennen dan vanden 

anderen te koopen dat hy ook inde koop derselver geen part int geheel ofte tendeele met 

yemand en sal hebben directelyk ofte indirectelyk dat hy deselve wel trouwelyck sal 

bewaeren ende desnoods synde soo menageerlyk alst eenigsints mogelyk synde 

wederuytdeelen sal daer sulx noodigh wesen ende hem geordoneert sal werden ende voors 

dat hy in dese syne vocatie na uytwysen deser instructie hem getrouwelyk sall quytten 

ende na syn vermogen alles doen dat een goedt equipagie ende amunitie meester 

schuldigh is ende behoordt te doen. 

 

28. 

Voorts hebben wy gereserveerdt ende reserveren by desen jegenwoordig instructie te 

mogen amplieren of modereren soo wy na gelegentheid teb dienste vanden lande sullen 

vinden te behooren. 

 

Aldus gearresteerdt en gerenoveerdt by den raadt ter admiraliteyt tot Middelborgh in 

zeelandt den 28 marty 1674 was geparapheerdt Cornelis Fous onderstondt ter 

ordonnantie vanden rade was geteickendt K. Steengracht. 
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BIJLAGE III OORLOGSSCHEPEN GEBOUWD TE ZEELAND (1650-1674)366 

 

Naam Afmetingen Bemanning Stukken Scheepstype Bouwplaats Bouwmeester Bouwjaar 

Middelburg 130x33x13,5 208 50 Linieschip Middelburg Dirck 
Abrahamsen 

1653 

Dordrecht 130x33x13,5 200 50 Linieschip Middelburg Frans 
Jaspersen 

1653 

Vlissingen 130x33x13,5 200 50 Linieschip Vlissingen Willem 
Janssen 

1653 

Veere 130x33x13,5 215 50 Linieschip Veere Geleyn 
Keyser 

1653 

Zeelandia 136x34x13,75 248 56 Linieschip Veere Geleyn 
Keyser 

1653 

Ziericxzee 133x31x13,5 115 44 Linieschip Zaandam Arent D. 
Sluyck 

1653 

Utrecht 134x33x13,5 216 50 Linieschip Zaandam  1653 
Tholen 106 60 10-20  Zaandam  1654 
Goes 112x28x11,5   Kruiser Veere Geleyn 

Keyser 
1658 

Delft 116x28,5x11,5 167 36 Kruiser Vlissingen Abraham 
Klem 

1658 

Den 
Visschers 
Herder 

100x26x10 105 26 Kruiser Vlissingen Pieter 
Leynssen 

1660 

Swanenburg 106x26x10 120 30 Kruiser Veere Geleyn 
Keyser 

1661 

Schakerloo 106x26x10 135 30 Kruiser Veere Geleyn 
Keyser 

1661 

Walcheren 155x40x15 380 70 Linieschip Vlissingen Mattheus 
Sluyck 

1665 

Ziericxzee 145x38x15 300 60 Linieschip Zierikzee Wisse 
Adriaensen 

1665 

Tholen 145x38x14 290 60 Linieschip Veere Adriaen 
Kakelaer 

1665 

Den 
Gecroonden 

Burcht 

150  70 Linieschip Zierikzee Bastiaen 
Vogelaer 

1666 

Oraignen 142  60 Linieschip Veere Adriaen 
Kakelaer 

1666 

Domburg 142  60 Linieschip Vlissingen Pieter 
Leynssen 

1666 

Den 
Thonijn 

 23-30 5-6 Adviesjacht Middelburg Willem de 
Graef 

1672 

Den 
Bruynvisch 

  6 Adviesjacht Vlissingen Joos C. 
Elynck 

1672 

Den 
Zeehondt 

 23 6 Adviesjacht Veere Adriaen 
Kakelaer 

1672 

    Adviesjacht Veere Adriaen 
Kakelaer 

1672 

De Swaluwe    Adviesjacht Vlissingen Guillaume 
Cudde 

1672 

                                                 
366
 Informatie gebaseerd op VAN FOREEST H.A., WEBER R.E.J., De vierdaagse zeeslag 11-14 juni 1666, 

Amsterdam, 1984, pp. 174-200; ZA, 508 RC, 6830-7050; ZA, 468 Familie Verheye-van Citters, 29, 
Besteekboek van nieuwe schepen besteedt bij de heeren ter admiraliteit in Zeelandt sedert jaer 1620 (1620-
1654); ZA, 2.1 Staten van Zeeland, 2706, Staat van oorlog te water (1654) en http://www.sailingwarships 
.com. 
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