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TOCHT NAAR CHATHAM
eeuwfeest voor een nederlaag
door Tjitte de Vries

Hebt u ooit wel eens van de 'Second Dutch War' - de Ïweede Hollandse Oorlog - gehoord? De schrijver van dit AO-boekje evenmin,
totdat h1 vorig jaar september een bedankbrief kreeg van de chef
van de British Travel Association in Nederland, aan wie hij een
exemplaar van AO-1127,'106ö - Slag bij Hastings' had toegezonden.
De brief herinnert eraan dat Engeland in 1967 opnieuw een invasieplus-nederlaag Íeestelijk zal herdenken, nl. de tocht naar Chatham.
Laten we de Engelsen nu niet te
gauw 'vreemde lui' noemen, omdat ze hun eigen verlies met tamtam (èn toeristen!) uit de vergetelheid der historie plegen terug

te halen. Alle festiviteiten

kos-

ten nog niei een fràctie van wat

het ons Hollanders had kunnen
opleveren, als we niet zo dom
waren geweest.. . Wanneer we
toen in Chatham hadden doorgezet, dan was Engeland sinds die
tijd een Nederlandse kolonie geweest! En dan hadden we bovendien bij de Vrede van Breda
Nieuw Amsterdam niet als New
York in Engelse handen hoeven
achter te laten. Stelt u zich eens
voor: dan waren de Verenigde
Staten al drie volle eeuwen lang
wingewesten van Nederland geweest, met L. B. Johnson als
onderkoning... Kennelijk vieren
de Engelsen toch terecht het
derde eeuwfeest van Chatham.

Handelsvolkie

Hoe dan ook, de Second Dutch
War, ofwel onze Tweede Engelse Oorlog is anders verloPen.
Oorlog voeren en veroveringen
maken was niet ons meest geliefde stiel, want dót was de han-

del, en de handel bracht welvaart. De definitieve zelfstandigheid die de Vrede van Munster
in 1648 bracht, na tachtig jaar
strud tegen Spanje, verstevigde
de welvaart hier te lande.

De steden van de Bepubliek der
Verenigde Nederlanden bevestigen het door hun groei. Het zijn

kleine oÍ grote

gezelligheids-

centra geworden, waar men bij

uitstek het Hollandse leven ontmoet. De schilderijen van Vermeer en De Hoogh zijn er om het

te bewijzen.
Nu het Duitse Rijk verdeeld ivas,
Spanje de verliezer, ltaliè straatarm, Vlaanderen met het verlamde Aniwerpen slechts teerde op

een roemrijk verleden, nu was
de Republiek nummer één ter
wereld wat het zakendoen betreft. De welvaart hadden wij
vooral te danken aan onze harts-

tocht om in houten scheepjes

alle hoeken van de oceanen 'tot
voor de poorten van de hel' af
te stropen, en ie kijken of er iets
van onze gading was.
ln die tijd hebben we in ons verzet tegen de Spaanse koning geleerd eigengereid te zijn. We

hebben geleerd vroom te zijn
doordat we naast de Statenvertaling ook nog Vader Cats lazen.
We hebben vooral geleerd om
burgerlijk te zijn. Trots op onze

steden waarvan we burgers waren. Steden, met een grote mate

van zelfbestuur; de kooplieden
vooral schonken de stadjes en
steden een voornaam aanzien,
en brachten er welvaart en uitbrei di ng.

Edoch, in die dagen

zi.1'n

we ook

wat kleinburgerlljk geworden en
lichtellk zelfuoldaan. Want als de
tweede helft van de zeventiende
eeuw aanbreekt, blUkt het goud
ontsdctgfoto: De tocht naar Chat-

nummer één te blijven.

DeVrije Zee
ln 1609 schreef Hugo de Groot
het wereldvermaarde boek: Mare
Liberum, 'De Vrye Zee'. De Hol-

landers hadden soms een heel
eigen uitleg van dit beginsel van
hun doorluchte landgenoot. Maar
wie er helemaal een potje van
maakten, dat waren de Engelsen.
Zii waren roodlopend jaloers op

de vette kluiven die de Hollanders al handeldrUvende wisten
binnen te halen.

Het zag er wel naar uit dat de
Republiek het 'rgke Hollandsche
leven' straks stevig zou moeten
verdedigen. De dagen van Vondel en Rembrandt, van Hugo de
Groot en Spinoza, de dagen van
de vele veroveringen in oost en
west, waarln Nieuw Amsterdam

werd gesticht in Amerika,

en

Nieuw Holland op de noordkust
van Zuid-Amerika - het leek als-

of deze dagen spoedig tot een
glorievol verleden zouden behoren.

Stadhouder Willem

ll stierf in

dit maakte geen eind
aan de twisten tussen de Staatsen Oranjegezinden. Frankrijk
wierp veel begerige ogen op de
Spaanse Nederlanden. Koning
Karel I was in 1649 door de puriteinen van Cromwell naar het
1650, maar

V/.

schavot gebracht. Hoewel men in
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Engelsen uitschold voor 'konings-

ltom naar een schildcrij oan
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ervan louter klatergoud te zijn.
We zijn op ons retour. Het kost
ons de grootste moeite ter zee

de Calvinistische Republiek
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van

Holland waren in ieder geval beslist niet van plan het r.k.-koningshuis van Stuart te steunen.

De weduwe van Willem ll was
weliswaar een dochter van Karel

l, maar de belangen van de handel ter zee gingen natuurlUk
vóór alles. ln het eerste stadhouderloze tijdperk, dat tot 1672
duurde, namen de Staten var-r
Holland fiks de leiding. De vrljheid van de steden en gewesten
werd boven alles gesteld en het
leger van de Republiek sterk
aan banden gelegd. Zo gingen de

Nederlanden de Eerste Engelse

oorlog in, die van 1652 tot
duurde.

1654

De Eerste Enge/se Oorlog.
ln het Engelse parlement werd

in

de Acte van Navigatíe aangenomen, een scheepvaartwet
die bepaalde dat alle goederen,
bestemd voor Engeland, alleen
door Engelse schepen, of door
schepen van het land van her1651

komst aangevoerd mochten worden.

De Britten werden hierdoor

danig aangemoedigd, dat

zoze

graag alle voordeel uit de strategisch gunstige positie van Albion

wilden halen. Het Kanaal bood
prachtkansen om de zeevaart
van de Republiek iam te leggen.
Holland had geen enkel belang

bU een oorlog. Toen

echter

raadpensionaris benoemde

ln 1660 werd Karel //, sinds de
terechtstelling van zijn vader
voortvluchtig, koning van Engeland. Daarvoor had stadhouder
Willem ll destijds al geijverd.
Vlak voor zijn kroning had Karel
ll zich in Den Haag allerlei eerbewijzen door de Staten laten
welgevallen, maar nauwelrjks
was hij in Engeland terug, of hij

Johan de Witt werd gedwongen
een voor de Flepubliek zeer na-

werd een oprechte Holland-hater,
niét in de laatste plaats door toe-

delige vrede te sluiten.

doen van Downing, de Engelse

ïromp, die koopvaarders begeleidde, weigerde bij Dover de
vlag te strijken als teken van eerbied voor de Britse heerschap-

pU, vielen de Engelsen aan.
Maarten Harpertsz. Tromp en

Michiel Adriaansz" de Ruyter deden wat ze konden. Tromp verloor het leven erbij en de in 1653

tot

lohan deWitt
De staatsgezinde raadpensionaris De Witt stond aan het hoofd

van een republiek die

econo-

misch en politiek aan alle kanten

werd bedreigd. Frankrijk hield
niet op de Zuidelijke Nederlanden te belegeren, waarin op dit
moment het lamgelegde Antwer-

pen van geen enkele betekenis
meer was voor de Amsterdamse
concurrentie.

Engeland, dat begerige ogen
richtte op de Nederlandse handelsbelangen en overzeese kolo-

niën, bleef een moeilijk

land

vanwege de Oranje-Stuart verhouding. De dood van Cromwell
in 1658 bracht er nogal wat verwarring, waarvan de Bepubliek
gebruik maakte om in de Oostzee orde op zaken te stellen nadat Zweden, door Holland gepro-

voceerd, Denemarken aanviel.
Michiel de Ruyter behaalde ech-

ter spoedig een overwinning

op

de Zweedse vloot, zodat de Sont

vrij bleef voor de 'oosterse
del'.

4

han-

gezant in Den Haag.

ln Noord- en

Zuid-Amerika, en

Ín de Oost leefden de Hollanders

op bar slechte voet met de Engelsen. Johan de Witt hoopte van
harte de positie van de Bepubliek

Raadpensionaris
Ten tijde van de Bepubliek der
Verenigde Nederlanden was de

'advocaat van den lande', na

1621 officieel raadpensiona-

ris geheten, de belangrijkste

man van de Staten van Hol/and. Als zodanig behoorde hij

tot de

Statendelegatie die
met de delegaties der andere

Staten de

Staten-Generaa/

uitmaakten. De Staten van
Holland waren de belangrijkste en invloedrijkste. Het is
dus geen wonder, dat raad-

pensionarissen als Van Olden-

barnevelt, Johan de Witt, en
later Heinsius en Slingelandt,

die om hun krachtige pertot dit ambt waren verkozen, zodoende belangrijke leiders van de Besoonlijkheid

publiek zijn geweest.

te kunnen versterken
door een verbond met Lodewijk
politiek

XlV, de 'Zonnekoning' van
Frankrijk.

Lodewijk XIV hooPte de SPaanse
Nederlanden ie kunnen inlijven,
terwijl Johan de Witt steun zocht
tegen het dreigende Albion.
Enfin, in de koloniën begon tenslotte de 'second Dutch War"
de Tweede Engelse Oorlog, die
van 1665 tot 1667 duurde.

ïweede Engelse Oorlog

De oorlog begon eigenlijk al
toen de Engelsen Nieuw-Nederland veroverden, en Nieuw Am-
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wicl 'uan tlc linbaan van dc
gtbr. LamPsins. y',an dit uicl stond
íle klr'irc lvlicltit'l - o1t z'n Zctutts
fuíaghicltjc - te draaien
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Michiel de Ruyter

de faktorlj

'De uit de Tweede Wereldoorlog

van de West-lndische ComPag-

beroemde Engelse generaal Lord

sterdam, het stadje

br-1

nie, omdoopten in NewYork, aangez-ien de koning het gehele gebied aan zijn broer, de hertog van
York had geschonken. Michiel de

Ruyter toonde zich in deze oorlog een zeeheld bU uitstek door

in

Zuid-Amerika de
meeste vestigingen te heroveren.
ln Noord-Amerika lukte hem dat

allereerst

nrinder goed. Evenwel rverd hij
in het vaderland met gejuich bin-

nen gehaald. Men zat dan ook
om hem te springen, want de
thuisvloot had in 1665 bij Lowestoft de aftocht moeten blazen.

Mountbatten heeft van Chatham
gezegd, dat het de eersfe en de
/aatste eervolle Britse nederlaag
is geweest, omdat men hem verloren heeft van een zo groot ad-

miraal als De RuYter,' verklaarde de heer F. P. J. de Buyter de
Wildt onlangs aan een verslaggever van het dagblad Parool. De

heer De Ruyter de Wildt is één
der nazaten in rechte lijn van de
beroemde admiraal (zie AO-nr'
653: 'De Buyter leeft nog'). Ht1
werd uitgenodigd om oP 10 juni
a.s. de invasie te Chatham nog

eens dunnetjes over te doen, tezamen met eigenaars en opvaren-

den van vele tientallen Oudhollandse en Oudengelse jachten,
moderne zeiljachten, cruisevaar-

tuigen en 't marineschoolschip
'Urania'. Voor deze Chatham-invasie hoeft de heer De Ruyter
de Wildt niet aan een lijnbaanswiel te draaien, zoals zljn voorvader eertijds, die daarna al op
1 1-jarige leeftud naar zee ging.
Echter, de 'blauwgeruite kiel'
waarin de kleine Michiel ziln
werk verricht zou hebben, is geweven in poëtische fantasie, want
de mannen in die tijd droegen
stevige bruine wambuizen.
Op 24 maart 1607, 360 jaar ge-

leden dus, werd Michiel te Vlissingen geboren als zoon van
Adriaan Michielsz. de Huyter en
van Aelken Jansdochter, de
tweede vrouw van Adriaan, die
van afkomst een Westbrabantse
boerenzoon was. Op de werf van

de

koopmansfamilie Lampsins

Ilet had in 1907 ocel uoetet in dc
dirílc ooorddt dc herdenkingspostzcgels udtT onzc uereldocrmaarde
ddmiraal bet licbt zagen

heeft lvltchiel gewerkt, en op hun
schepen heeft hij vele reizen
naar de Levant en de West gemaakt.

ln

1622 was Michiel een der busschieters die te paard het door
de Spanjaarden belegerde Bergen op Zoom met succes verdedigden. Nadat Bergen op Zoom
zich vroom had gehouden, koos
Michiel weer zee. Zljn soldatenervering is hem later beslist van
nLrt geweest toen hij in 1655 met
Johan de Witt 'het Regiment de

Marine', het latere Korps Mariniers oprichtte, nadat deze zeesoldaten reeds wisten uit te blin-

ken tijdens de zeeslagen in

de

jaren '58/'59 in de Oostzee.
De Buyter was in 1633 al stuurman geworden, maakte Groenlandreizen, trad op tegen de beruchte Duinkerker kapers, voer

naar Zuid-Amerika,
'1641

en was

in

schout-bij-nacht op de vloot
die Portugal steun verleende tegen Spanje. ln 1653 werd De
Ruyter terwille van zijn uitblinken

in de Eerste Engelse Oorlog,
doch tegen ziln zin tot vice-admiraal benoemd. Dankzij de overredingskracht van Johan de Witt,
die in dit jaar raadpensioneris
nrerd, aanvaardde hij de benoeming. Na in 1660 door de Deense

koning

in de

adelstand

te

zUn

verheven, treedt De Ruyter op tegen de zeerovers in de Middel-

landse Zee en vertrekt vandaar,
na ontvangst van een door Johan

de Witt goed voorbereide gehei-

me opdracht, naar Guinea en
West-lndië.
ó
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Outle afbteldiïtgcrl odn
llngclsc scbe pen ta Chabam

ln 1665, als eindelijk de Tweede
Engelse Oorlog uitbreekt na een
vol jaar schijnvrede terwille van

alle elgen

handelsbelangen,

wordt De Ruyter tot luitenantadmiraal bevorderd, en een half
jaar later tot opperbevelhebber
van 's lands vloot. In díe hoedanigheid leidt De Ruyter de vloot
naar een overwinning in de Vierdaagse Zeeslag, van 11-14 juni

1666 op de Noordzee. Echter
wordt hij nog geen twee maan-

den later in de Tweedaagse Zeeslag brj Nieuwpoort door de Engelsen verslagen. ln 1667 volgt

dan de revanche: het huzarenstukje van de Chathamse tocht.

HetVarensleven

De Nederlandse scheepswerven

,*'.

en oan dc v-trnietiging
NI:D.
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leverden halverwege de

can

de

i\4ust.uNl

17e

eeuw

gemiddeld 2000 schepen per
jaar af . Een formidabel aantal
voor die tijd, en tekenend voor
het belang van de zee voor de
Hollandse welvaart. Het waren
uitstekende, doelmatige schepen,

waarmee de reders uiterst rendabel konden varen. De Hoorn-

se f/ult was een beroemd en
veelgebouwd vrachtvaarderstyPe.

Het is duidelyk dat de handelsschepen, die zo'n 500 ton vracht
konden veryoeren, lang niet zoveel mensen herbergden als de
oorlogsschepen. Dit waren in de
regel tweedeksschepen, met een
onderlinge hoogte van plm. L60

m, die aan 200 tot 250

man-

schappen een plaats plachten te

bieden: officieren, matrozen en
zeesoldaten, di.e allen hun hangmatje hadden tussen de kanonnen, en de voorraden victualiën
en munitie.
Het kostje van een matroos op
de Nederlandse oorlogsvloot bestond wekelijks uit: 2 pond vlees,

1 pond spek, 1 pond kaas,

1

pond boter, 5 pond brood en 1,5
pond stokvis. Per dag kwam er
nog 8 maat 'pottagie' bij, nl. bo-

nen, erwten

of gort, overgoten

met een pint bier.

Nederland kon overigens te kust
en te keur matrozen uitzoeken
voor zijn vloot, omdat het de

Een 'oorlogsopname' uit dc Vier-

daagst Zt'cslag. Fragment
schilderij .uan Van Socst

vdn

(au
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naam had de toegezegde gages
altijd uit te betalen en bovendien
voor zeelieden reeds een pen-

sioenregeling kende, een invaliditeitsregeling en een weduwenpensioen.

Toch zal het wel ruig volk zijn
geweest, die schepelingen. De
Engelse mannen voelden zich
misschien te fljngebouwd voor
dit bedruf, want het is wel voorgekomen, dat bU gebrek aan bemanning soms complete groepen

vanuit cafés of kerken werden
geronseld of stomweg opgepakt,
om verplicht dienst te nemen
op zee. Zaten die Engelsen dan
éénmaal aan boord, dan wilden
ze wel vechten, en hoel
Vechten als een soldaat en tege-

lijk varen als een matroos, dóàrin blonken echter de Nederlanders uit, getuíge het in 1665 opgerichte offictële regiment mariniers.

De huidige Jantjes en de huidige

mariniers zullen weinig weet
hebben van het onmenselijk
ruige oorlogsbedri.l'f ter zee zoals
dit met name gedurende de vier
Engelse oorlogen werd beoefend.

=aj
Tocht naar Chathanr
ln 1666 vernielden de Engelsen,
gebruik makend van hun over-

.,tïiirà.*'.

i;.".|"
I-Iat basteel aan Roclrstcr z-oals btt er nu bij ligt

winning in de Tweedaagse Zeeslag brj Nieuwpoort, een Neder-

landse koopvaardijvloot in het
Vlie en plunderden het weerloze
Terschel I i ng.

ln Nederland meende men dan
ook de hand van de Almachtige
te bespeuren toen Londen

door

de pest werd geteisterd en nauwelijks een hevige brand overIeefde. De Republiek en Engeland waren strijdensmoe. Arm gernuorden

door alle kapitalen welke

het oorlogvoeren vergde, begon
men in mei l66Tvredesonderhandelingen te Breda. Terwijl de Engelsen een status quo voorstonden,werden de besprekingen hinderiijk gepeperd door de houding

BRITISi-I ïltÀVI:L ASS,

van Frankrijk, de derde oorlogspartner, dat steeds maar de Zuidelijke Nederlanden bij diens nationale grondgebied wilde voegen. De onderhandelingen kenmerkten zich door kuiPerijen van
alle zijden.

Engeland bleek uiteindelijk een
zwakke plek te tonen, die binnen
het gezichtsveld van de schrandere Johan de Witt kwam.
Uit geldgebrek en vanwege allerlei politiek geharrewar had Karel

ll praktisch zijn gehele vloot
maar opgelegd. De Engelse koning dacht met zijn stokerijen alléén de Nederlanders wel oP de
knieën te kunnen krijgen, maar
de vloot van de Republiek daar-

entegen bleek na ettelijke maanden hard werken begin juni geheel varensgereed.

Op de'Rivíer van Londen'
Beladen met zeesoldaten stak de
14e juni 1667 de Staatse vloot
van Schooneveld op Walcheren
van wal na enkele stormachtige
dagen afgewacht te hebben. Als

gedeputeerde van de Staten had
Johan de Witt zyn broer Cornelis, burgemeester van Dordrecht,

met De Ruyter

meegezonden.

Cornelis de Witt was in het bezit
van de lastgeving om de Theems

op te zeÍlen en vervolgens de
Medway te volgen tot Chatham,

waar de Britse vloot en de mari-

newerven vernietigd

moesten

worden.

Dt 30 ctt ltogc gouden bckcluan
llichie! dc Ruytcr, ttclke in 1668
rloot N icholaes L,oockmans tc Den

llaag .ocrd T4ernaakt en de tocht naar
Chatbatn wecrgccf t
lrr.íKSruusiluM A[.IsrliRI)AM

Niet voor niets was de raadPen-

sionaris zo verstandig geweest
een Staatsafgevaardigde met het
strategische bevel te belasten,
want de zeelieden vonden het
plan maar niks, en eigenlijk onmogelijk-gevaarlijk. Zelfs De
Buyter had niet veel hoop oP een

goede afloop, hoewel de admiraal goed genoeg met Johan de
Witt bevriend was cm te weten
dat deze beslist geen lichtzinnige

&
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plannetjesmaker was. De kundige staatsman wilde weloverwogen in Breda een alleszins gun-

stige vrede afdwingen, met een
militaire operatie die goed voorbereid was.

De Engelse koning organiseerde
doorlopend feesten, waar de rod-

delpraatjes van toen van alles
over wisten te vertellen. De marinen'lensen en het personeel van

de werven en de forten

te

Chatham en Sheerness ltielden
nietsvermoedend op hun gemak

de wacht, terend op de buit en
de roem van de laatste gewonnen zeeslag, en verwachtend dat

de vijand evenals zijzelf van

de

rust zou genieten.

Admiraal De Buyter had op zijn

I)atail oan Dr: llu)'ters bchtr: tlc adnadl op Fort

Sbct'ntess
ÍilJKS}.,lUSI:,Ulvl ;\ MS"rtill DA \it

'Zeven Provinciën' als vlootvoogd assistentie van de kolonel
van het 'Begiment de Marine' lui-

pen' die in brand gestoken werden meteen na entering van een
vijandelr..lk schip). ln totaal 17.000
manschappen en ruim 3300 stuks

tenant-admiraal Van Ghent.
ln het door hem aangevoerde eerste eskader van de vloot waren
tevens vice-admiraal De Liefde
en Schout-bij-nacht David Vlug.
Het tweede en derde eskader
vocren onder gezag van de lui-

te drijven,

tenant-admiraals Van Nes, Van

gelukkig br-ltijds af.

geschut.
ln de avond van de 'l 7e juni ging
men in de Theemsmonding voor
anker. Een harde zuidwester
dreigde de vloot eerst uit elkaar

maar de storm

nam

Ghent en Meppel.

ilet elkaar 64 schepen, die elk
rnet 32 tot 84 stuks geschut be-

De invasie

tot 22 stuks

Op 1B juni wordt een smaldeel
van l7 schepen samengesteld.

platbodems met twee of drie
masten) en 15 branders (de zo

Baron Van Ghent zal de leiding
hebben, en Cornelis de Witt
neemt plaats op de 'Agatha' van

v'rapend waren. Daarnaast: 7 ad-

viesjachten met B

geschut, 13 galjoten (ondiepe

gevreesde'zelfu ernietigingssche-

kapitein Hendrik van Vollenho-

II

ven. Het smaldeel licht de volgende ochtend om vier uur het
anker en zeilt de rivier oP. De
Ruyter laat inmiddels de rest van
de vloot ankeren om het smaldeel in de rug te dekken. Van

Ghent nadert zonder Problemen
tegen de avond Gravesend. OP
20 juni stuurt De RuYter tien extra schepen en twee branders
naar Van Ghent.

Men zakt daarna of tot bij de
rivier Medway, waar de kaPiteins
Van Brakel, Magnussen en Du
Bois opdracht krijgen het fort
Sheerness te beschieten. Na anderhalf uur worden de zeesoldaten aan land gezet voor een

stormloop en de Engelsen slaan
op de vlucht, waarna er van het
fort weinig meer overblijft.
De paniek brl de Engelse legerleiding is groot. Generaal Monk

slaagt er niet in een het vorige

jaar buitgemaakt Nederlands

schip de vaargeul te doen blok-

keren, en ondanks de bevelen
blijft het fraaie oorlogsschiP de
'Floyal Charles' werkeloos liggen.
De ijzeren ketting, met schakels

van driekwart meter lengte
dik als een mansarm, over

en
de

Medwey gespannen om de oPge-

legde oorlogsschepen te

be-

schermen, krijgt met moeite extra
verdediging van artillerie.

zsan Dc Rut'tars bckcr: bct acrnictigen'uan.dc-Engelsc s.chcpen;tlah na
ht,t stukoaren van tle leetting. Op dc oooi:grond dc kathctlraal i:an Rocltestc.r
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De ketting doorvaren

Op 22 juni is het prachtig weer

met een gunstig

noordooster

windje. Onder leiding van kapi-

tein Tobyas wordt het

fregat

'Unity' aangevallen. Een heftig
gevecht volgt, dat enige verwarring brengt in het Nederlandse
kamp. Dan biedt kapitein Van

Brakel aan om met zijn fregat 'De

Vreede' dóór te stoten. Handig
weet hij tussen het land en de
hindernissen van gezonken sche-

pen door te manoeuvreren, en
schijnt nauwelijks last van het
Engelse vuren te hebben. De
'Unity' krjgt dan van hem de
volle laag, en hij weet het schip
te veroveren.
Kapitein Van Brakel had hiermee
een misstap van de vorige dag -

plundering

op het vasteland

in

weerwil van de orders der vloot-

voogden, waarvoor hU arrest
kreeg - ruimschoots goedgemaakt.

Twee brandschepen worden nu
naar voren gestuurd. Het lukt de
tweede met hard doorvaren de
ketting, die tussen twee vlotten
gespannen en met kabels versterkt was, resoluut stuk te zeilen. Het is een bekwaam staaltje
van durf, gevolgd door nog een

stout stukje: het aanhaken aan
de 'Matthias', een Britse bodem
die prompt de lucht in gaat, zodra de brander zijn functie gaat
vervullen.

Dit wordt het seln voor de rest
van het smaldeel om op te stomen en hun slag te slaan.

We willen er voorloPig nog even de
aandacht op vestigen dat historici

en volkse overleverÍng met elkaar
redetwisten over de vraag wié het
eerste aan de andere kant van de
ketting was.

De overlevering vertelt dat kapitein
Van Brakel kans zag over de ketting
heen te zeilen, waarna hij het Engelse
schip 'Unity' aanviel. Daarna zou kapitein Van de Byn met zijn brander
'Pro Patra' de ketting hebben strikgevaren. Historici beweren dat het

schip van Van Brakel eerst

de
Van
Byn de ketting stukvoer, waarna Van

'Unity' aanviel, en dat daarna

Brakel volgde met de voor de

En-

gelsen zo noodlottige afloop.

Er zijn echter historieschilders die
de volksoverlevering in het gelijk
schijnen te stellen, door de aangevallen 'Unity' ver naar achteren te
schilderen. (Zie detail-gravure achterzijde omslag).

Met slechts twee sloepen weet
Van Brakel de 'Royal Charles',
ingericht voor 600 man en 82 kanonnen, te veroveren. Terug op
zijn schip brengt hrj de kusibatterijen aan de uiteinden van de
ketting tot zwijgen. ,Als de Britse
admirallteitsvlag op de koninklijke bodem wordt gestreken, gaat
de Hollandse er in top.
Op 23 juni wordt het belangrijk-

ste deel van de Engelse vloot
vernietigd tussen Chatham en
l3

Bochester. ïerwijl even verderop
Upnor Castle wordt beschoten
om de doortocht naar drie admiraalsschepen vrlj te maken, arri-

veert vlootvoogd De Ruyter met
de overige schepen. Het wordt
een fikse vuurzee als de zeekasielen 'Loyal London', 'Floyal
Oak' en 'Royal James' achtereen-

volgens door branders ín vlammen gezet worden.

Vlootvoogd Monk, siaat met de

beide overige Britse legeraanvoeders, de hertog van York en
Prins Robert op de oever de zaak

radeloos aan te zien. Men verwacht dat spoedig Londen zal
vallen, en daarna geheel Enge-

terugtocht aanvaard. Vol trots
worden de 'Unity' en het machti-

ge, door Cromwell gebouwde,
paradepaardje 'Floyal Charles'

als 'prijzen' meegevoerd. De Ne-

derlandse verliezen beperkten
zich tot 50 man, afgezien van de

branders, die 'verschoten' werden.

ln Holland heerste

opperste

feestvreugde, maar Engeland,
diep gebukt onder de wereldwijde politieke triomf der Nederlanden, bleef mokken om het wegvoeren van de'Floyal Charles'.
Men heeft het schip later aan een
sloper verkocht. De fraaie spie-

we

land veroverd zou worden.

gelversiering kunnen

Weloverwogen besluiten De Witt
en De Ruyter om drie uur's middags de vr;andelijkheden te staken. De volgende dag wordt de

steeds in het Amsterdamse Rijksmuseum bewonderen.
Het zeevaartkundig meesterstuk-

nog

je sorteerde volop effect: terwijl

De kathcdraal van Rochcster, zoals dezc oob op De

llayters goudcn

beher

aoorkomtARITISH TRAVIJI. ASS.
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De Ruyter gedurende een aantal
weken de Theems bleef blokkeren, werd op 31 juti het vredesverdrag te Breda getekend.
BU dit verdrag werd de beruchte Acte van Navigatie aanmerkelijk verzacht. De Bepubliek behield de heroverde bezittingen in
Zuid-Amerika (het nog juist veroverde Suriname!), en Engeland

behield Nieuw Amsterdam. Hier-

bij handhaafde de Fepubliek vanzelfsprekend de aanspraken in
West-Afrika en Oost-l ndië.

Admiraal De Huyter tenslotte,
kreeg als dank een prachtig geemailleerde gouden beker aangeboden door de Staten van Holland.

Ter gekgenheid oan de Hollandse
\Vcck krijSit tlc burgemecster ildn
Chatham ren pddr klompcn aangeboden door dt lteer en mcorourt)
ITazebrock uit Nac{erland
MEDWAY PIC'TURES, KINT

Kent. Het heeft ruim 52.000 in-

woners die merendeels

hun

brood in de scheepsdokken verHollandse week te Chatham

Het gewone volk, dat van politiek geen snars verstand had,
heeft tijdens de Derde Engelse
Oorlog de twee hoofdrolspelers
de broers Johan en Cornelis de
Witt, lafhartig vermoord.
De in alle werelddelen meest geduchte admiraal, Michiel Adriaansz. de Ruyter, stierf in 1676

in het harnas',

zoals dat heet,
nl. b[j Etna in de strijd ter verdediging van Sicilië en Napels tegen de Fransen.

Chatham is vandaag een nijvere
marineplaats in het graafschap

dienen. ln de komende week, van
10 tot I7 juni wordt er een Dutch

Week gehouden, waarover

uw

AO-redacteur reeds lang tevoren

een dikke stapel persdocumen-

tatie kreeg toegezonden. Men
hoopt wel honderd Nederlandse
boten welkom te kunnen heten,

en in het hele Medway-district
zijn zeilwedstrljden en sportevenementen uitgeschreven.

Dat alles omdat 300 jaar geleden
de Nederlanders een invasie volvoerden die verschillende naties
in latere jaren met genoegen zouden hebben willen evenaren.
15

Oorlog verkeerde echter

in

vrede, en bloeddorstige rivaliteit
in sportieve ontmoetingen. Het

beste bewijs hiervan is een

bij

Chatham achtergebleven

ka-

nonskogel die nu gebruikt wordt

als wisseltrofee bij wedstrijden
tussen Nederlandse en Britse
zeilers!

We wilden u in dit .AO-verhaal
geen gedegen geschiedkundige
bijdrage leveren. We hooPten
slechts even te kunnen laten zien
hoe belangrijk de zee en de vrijheid ter zee voor de Neder/andse

is geweest. Dat is nu
anders geworden. Ons land
heeft, na enkele gezapige eeuwen, sinds de Tweede Wereldwelvaart

Heeft Nederland toen tè lang en
tè veel langs de walkant staan
suffen en dromen? ls er van deze

dienstverleningen

niet iets

in

moderne vorm terug te winnen?
Laten de Engelsen rustig feest
vieren in de komende week. Ze
hebben er meer dan één goede
reden voor. Onze overwinning te

is eigenlijk maar een
Pyrrhus-overwinning geweest;
zoals Pyrrhus zelf gezegd zou
hebben: 'Nog twee van zulke
Chatham

overwinningen

en we zijn

ver-

loren'!

Achteraf gezien zijn het toch de
Britten geweest, die deze Hollandse invasie in winst wisten om

oorlog alle aandacht aan industri-

te zetten. En nog steeds vormen
de Britten één der belangrijkste

alisatie moeten schenken.

zeevarende naties.

Nederland is al lang niet meer
de éérste dienstverlener-ter-zee.
De vier Engelse oorlogen ( de
vierde werd ruim een eeuw na de
derde gevoerd) bevestigden des-

geheel en al het Engelse
meesterschap over de zeeën.

ti.1'ds

Laten we ons tijdens de festiviteiten van de volgende week in
Engeland eveneens'good sPorts'
tonen, maar toch een 'zeevaart-

kundig' lesje trachten

te

leren

uit het Britse voorbeeld'

Wie meer over dit onderwerp wil lezen:
Roernruchte iaren van onze vloot, ,665-1666-1667 - Age Scheffer,
Baarn (1966).
Geschiedenis van de Neder/andse Stam - prof. dr. P' Geyl' Amsterdam (1962).
lohan de Witt en de Zeemacht * J. K Koudendlk (194a)
Bestevaer Michiet - P. van der Leeden (1957).
Gedenkboek Korps Mariniers - J. G. M. Nass, Amsterdam (Í965)'
Het detait van de gravure op de achterzí.)devan het orns/ag is van Stoopendal' en

toonthoe'Kapt.BraaketzeiltoverdeKettlnghenverovertdelonathan('Unl'
ty') met 44 Stucken'.
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Op 'l juli 1967 a.s. gaat voor een aantal AO-abonabonnementsperiode in De betref-

n"u" a"n nieuwe

fr:nde Neclerlandse abonnees zullen één dezer dagen

een stortings-/overschrijvingskaart van de

Post-

cheque- en Girodienst ontvangen. De AO-administratie verzoekt deze abonnees vrrendel13k om voor beta!ing van het verschuldigde abonnementsgeld van deze
kaart gebruik tc maken.
De aanwgzrngen voor het gebruik zijn op de achter-

zilde van de kaari vermeld.

j
I

i
I
I

Deze wijze van betalinq betekent voor Ó en voor onze
adminisiratie een aanzienliike vereenvouciiging.
Mocht u reeds op andere wijze hcbben betaald, wilt
u dan deze kaart ais niet gezonden beschouwen?

B5 voorbaat vriendelr.;k dank voor uw medewerkrng
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