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In de ;aren dertig vaa deze eeuw, toen de Koninklijke Marine een kruiser in aanbourv had,
die de naam DE Rï.ryTER zou voeren, moest een van Hr. Ms. schepen ni.ir onee grootste
admir*al grnoemd, worden herdoopt.
In plaats van de Ruyter kreeg het schip de aaam VAN GfIENT,
Profesor Warnsinck kon zonder enige bedenking schrijven, dat de koningin in heer besluit
aàn e-en van haar torpedobootjagers de nas.m v?n Ghent te gevene t'zich niet door
geuealogirche feiten haci laten leiden" Het w;reu de dadeu als eaavoerder van smaldelen,
"*skeder: envloten in talrijke ondernemingen tegen 69 vij;nd!'3 r.saardoor van Ghent deee
eer te beurt viel. De oud-zee-ofÍicier Wamsinch kon het w4ten, de koningin had hem verzochtte adviseret bij het geven van namen. aau oorlogssehepen.

Vlq adeliike qj(komsr
Willern Joeph van Ghent stamde uit een oud adeliJk geslacht, geboren op een kasteel in het
BetuffiÉ dorp G*nt, in het jaar 1625 of !26, de 4e mei.
HiJ wres de tweede zoon uit het huwelijk van Klals baron van Ghent en van Johanna baroneese
v:n Gbent (van Oyen en Dieden). Zijn oudste broer, in 1624 ter wereld gekomen, heette Johan.
Ven het Chenae kasteel - het ouderlijk huis van ltrrillem Joseph - is niets meer over.
Bew.oners uit de omtrek wijzen thans nog de plaats rc:ar de burcht heeft gesta*n,
Admiraal van Ghent had twee ooms die uich in de iachtigjàdge oorlog hebben onderscheiden;
zijn ene oom wàs Otto van Chent, Heer vrn Dieden, goavernËur van Emmerick"
HiJ nras commandint van het Staatse legcr, dat op 19 ,ugusru§ 7629 àe stsd Wezel veroverde,
De verovering h*d tot gevolg, dat de Spaanse bev:lhebber, Hendrik gmef van den Bergh,
Amersfoort moest prijsgeven, omdat de toevoer yoor het §paans-keizerli;ke leger bedreigd
werd en de generaal zich moest terugtr€kken in \r/estfalen. De stadhouder, FrederikHendrik,
die voor de poort=n van Den Bosch Lag, kon het beleg voortzetten en de stad tot overgave

dwingen, 14 septembar 1629.
Zijn andere oom wss Walraven, baron van Gbent, commaodant van de lijfwacht rrau Prins
Maurits, Hij streed in de slag bij Nieuwpoorc, 2 juli 1600, werd gewond en herstelde daar:van" Oom Walraven baron van Ghert vías de vader vaa Johan, baron vaa Chent Heer van
Oosterwedde" Johan, de neef van onze Willem Joseph, is voor de Republiek gezant aan het
Franse Hof geweest. Hij was voogd over de Prins, de latere Willem III. Op 16 mei 1666 behoorde Johen tot de gasten van de vloot i:r Den Helder, ter gelegenheid van het bezoek van
Frederik Willem, keurvorst van Brandenburg. Ook de toekomstige stadhouder was aanwezig.
Johan baron Yan Ghente Heer vau Onstwedde was lid van de Staten Generaal waar hij het
gewest Gelderland vertegenwoordigde, als voorzifter van de Íractie.
De van Ghentrs hadden een uitgebreide familie.

Ik noem nog Wilhelmus, baron vau Ghent, predikant te Stellenbosch in Zuid-Afrika.
schreef een boek over Luthersen en Gereformeerden in de Kaap Kolonie, omstreeks

IIij

Volgers het 'tWoordeuboek van de Vadetlandsche Geschiedenistt, van
Ds. van Ghent een zoon'Willem, baron vau Ghent, l67t-1732.
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foto 1. Luitenant- admiraal Willem Joseph baron van Ghent.
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-5willem van Ghent heeft tijdeas de speaue successieoorlog
lzaz-fi:à dierut gedran rls
kapitein ter zeei daarna ging hij o"", ,r"r, de Russische
marine"
onae willem Joseph was omringd door familie
öe in de r:nde hoge poste, bekreÉdde.
7-o was ziin grootvader va.n moeders
kant Frederik van Ghent, raadshEer bij het Hof van
Gelderlarè llij wns gehuwd met Anna van Farik.
onze admiraal was gehuwd rnet swana Perrsé-Peinze
van Essen, dochter van walrrve:r,
vrijheer van Ghent, Heer van oyen en Dieden, en tran ]vÍorarda
vau Ro3sem, ..rou$,e vin
Herwijnen en Engelenburg. Moralda $rJs eeE buitenechteli3ke
dochter van de beruchte
Maartea, Heer ven Rossem en poederoyen, 147g-155s.
Door riJa huwelijk werd wi[em
]oseph een kleinzoou van Maarten van Rossem.
uit het huwelijk van willem Joseph en swgna van Essen zijn vorgens
G. A. Evers (Historia
loe Jaargang no. 9, september 1944) vier aoons geboren;
de oudste zoon heette Nicolaas, die
ongehuwd tot 1710 iD het kasteel de ridderhofstad
Drakenbr.ug onder Eemnes heeft gewoond,
Zijn moeder was i]l 1692 overleden. Met bet verlcrijgen
van de ridderhofstad (s maart 1672)
was de familie inwoner van het sticht van uhecht
geworden. Hrm kinderen stierveakinder-

loos.

Het geeft mij iets onbevredigends, dat de maritieme gesc.hiedschrijving
in Nederl*nd zo
summier is in zijn gegevens over Willem
Joseph baron van Ghent in zijn tijd als landmachtofficier. Temeer beweemdt het mii, omdat zijn die,st bij de
randmacht ee,s zo nauw
verbonden is geweest ,,et de vloot van de Ruyter btj
de landiage. op Fttaen in 1659.
In 166S $làs varl Gheat rnet de vloot van de Ru).ter rraar Bergen
in Noorwegen gekomen, als
een vau de onderhandelaar§ voor wijlating
van de retourvloot der vereeuigde ooot-Indisbhe
compagnie' In dafzelfde jeer werd van Ghent de eerste
kolonel van het Korps Mariniers op
de Staatse vloot.
voldoende, zou ik zo zeggenr voor Lieuwe van Aitzema,
Brandt, de Jonge, Backer Dirks,
om het Ínilitafue leven van vau Ghent niet te laten
beginnen bij zijn aanstelling als hoogste
chef van het Korps Mariniers.
Toen vaa Ghent zich aan genoemd korps verbond
was hij reeds meer daa twintig jaar officier
bij het staatse leger. slechts r:it een mededeling in de
'Militaire spectator' van 1gsl, blijkt,
det van Ghent als officier deelgenomen heeft aan de
laadingen qr Fuaen onder qrperbevel
van admiraal de Ruyter. In zijn request aan de Staten
van Holland plm, 1662/:63 verzoekt hij
om een bezoldigde maJoorsplaats in het regiment w*len
van de gonf .,,."o Hoom.
Hij ze6 reeds lange tijd majoor te zijn, zonder euig tractemeut.
De 6e maart 1663 kreeg hij zijn aanstelling tot s€rgeant-majoor
van het regirnent walen.
Het regiment Walen was samengesteld uit bewouers
van het gebied Luik.
willem Frederik, (broer van Hendrik casirnier, stadhouder van
Frieland, kolonel van het
regiment was oP 31 october 1664 door een ongeluk ïnet
een pistool om het leven gekornen.
Hiema werd vau Ghent ruitenant-koronel etr gouvenoeur
vau Herlevoetsluis.
Vooral de laatste post bracht hem volq> irr aanraking
met de StaaBe Marine.

foto 2, Grafinonument van Van Chent in de Domkerk te Utrecht.
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van Ghent naar Noorwegen voor de__Illqurvloot van pieter de Bitter
ItDe

rijkste retourvloot die ooit op de rede yan Batavia geladen en uitg€rust v!€s!,rstond
onder bevel van cornmandeur Pieter de Bitter, a&niraal vau de vloot, pls vloot bestond uitelf
schepen en twee jachteo,
De V. O. C. kende grotere en kleinere jachten, getaigd als de veel grotere spiegelsehepen,
de
z. g. pinas. Tot de vloot behoorden vier ÍIuitschepen.
op 24 december verliet de Bitter Batavia; op 8 Januari 1665 werd het Prinseneiland in Straat
Soenda verlaten en de I:rdische Oceaau in gezeild.
Op 11 maatt ankerde de Bitter rr et regen schepen in de Tafelbaai; de volgende dag kwam het
tieade schip, terwijl de beide jachten

- veel late,

van Batavia vertrokken

arriveerden.

Het elfde schip, de tNootrnuskaat-bosmt

wae

metmal

-

erige tijd later

en muis vergaarl

Na zes wekeu aan de Kaap te hebben gelegea giag de vloot naar zee, op 22 april 166s.
De Bitter wist, dat eÍ een gesllannen verhouding firssen Engeland en de Republiek bestond,
maar onbekend rv-as hij met het feit, dat 4 maart de oorlog was uitgebrcÈ<en.
op 24 juli had de admiraal de 62ste noorderbrreedtegraad bereikt. Van enige tegemoed(omende
schepen vernam de Bitter, dat de oorlog was uitgebrokeu; ook vemem hij, dat er op 13 juni
een zeeslag bij Lowestoft gewe$t wa8, welke door de Nederlandes was verloren. Hij koerste
naar Bergen in Noorwegen, lvaar de vloot qr 8 augstus tea alker kwam.
Het zou mij te ver van mijn onderwerp breugeu in biJzonderheden te veftellen, wet er in
Bergea gebeurd is. Een Engelse vloot is gekomen onder bevel van a&niraal Sir Thomas
Teddiman, die geEacht heeft de rijke retourvloot te veroveren. Er is over en weer gevobhten;
voor de Eogelsen zonder succe§. Maandenlang hadden de Britten op de rijke retourvloot geloerd, doch dere was hen toch aog ontftomen. Koning Frederik III van Denemarken - Noorwegen hoorde tot ?i.!n gebied - is eraan te pas gekomen. De gouvelreur van Bergen,
Johan
Caspar von Cicignon, heeft tijdens het verblijf van de Bitter meermalen een dubbele rol gesPeeld. Ener,rijds was de vloot van de Bitter in de Deense watèreD beschermd; anderzijds hield
Denemarken het min of meer met de Britten.
Voot dit alles mag ik verwijzen naar het boek tDe Retounrl.oot van Pieter de Bitter:, KeÉtmis 1664 - naja*r 1665, door J" C. M. Warnsinck.
Waar het tharx om gaat, is de rol die kolonel baron van Ghent in zijn opdracht van onderhandelaar heeft gespeeld. ln augustru i66s is van Cheni q> de v.loot van de Ruyter die naar
Bergen is gezonden o,IÍ, de retourschepen los te krijgen, hen over de Noordzee te konvooien
en veilig in het vaderland te brengen.Als gedeputeerden van de Staten-generaal voeren mee
Johan de Witt, Constantijn Huygens en Mr. l{illem Boreel. Behalve van Ghent ryar€n meeSekomen kolonel Thomas Doleman, een Engelse hoofdofficier in Nederlandse dienst en zijn
ranggenoot Mauregnault, plus twee andere hoge lan&r:acht officieren.
op 29 augwtrrs vÉs de Ruyter met ongeveer negeutig schepen voor Bergea gekomen; zijn
vlaggeschip was het Oostindische Compagnieschip. rDeUttandr.
Zowel de gedepnteerden als de Ruyter en zijn vlagofficieren kwamen overeen om Willem
Joseph va.n Ghent, luitenant-kolonel van ?eeu regiment voetknechteur, als onderhandelaar
aaar de rval ta zenden. Drie schepen brengen van Ghent uaar de stad.

foto 3- Torpedobootjager Hr. Ms, Van Ghent.
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Zijnopdrachtiso,nr, generaalgraafAhlefeldtnamencderegeriDg van de Republiek dank te

brengen

voor zijn militaire bijstand

op

12 augustus tegen de Engelsen.

Vooru om de opperbevelhebber der Deense fisepen in Noorwegen te verzoeken alle medewer&ing te verlenen, opdat de koopvaardijschepen zo spoedig mogelijk zee zouden kunnen
kiezen.
De besprekingen van vau Ghent met Ahlefeldt - waaraan de gouverneur von Cicignoa eveueens hedt deelgenomen - zijn il zoverne eeasucces ge$reest, dat de door de Denen geeiste
vergoeding voor de schade die door de beschleting aan de stad was toegbracht en die geschat
lras qp honderd duizend rijksdaalders, niet aan de orde is geweest
Van Ghent kreeg de volle medewer&ing en de retourvloot kon Bergen verlaten - niet voor
niets lag de Ruyter vóór het fjord met een machtige ar':rada. Maar de veertig stuld<eu geschut aÍkomstig van de schepen van de Bitter - aau de wal en iu stelling gebracht,
kwamen niet terug.
De.achtste september 1665 verliet de retourvloot de Noorse kust onder beschenning van de
Ruyter. Het werd een tfruisreis met veel storm en sóade.
Van Gheut een m an m et uitzonderliike kryal iteiten
Hoe meer ik over het leveu en de daden vall van Ghent lees en nadenk, hoe meer deze
hoopt beschaafde, veelzijdige en bekwame mens mij boeit.
Ik kan begriJpeu, dat het Korps Mariniers op hem, als hun eerste hoogste chef, tro8 is.
Hij was iemand om trots op te zijrx. Over hem behoeft niemand in overdreven zin te
schrijven: dapperheid, vaderlaudslielde, sterk besef van verantwoordelijkheid, chef met
vele kwa[teiten. Dat a1les blijkt uit zijn optreden, zijn daden, zijn beslissingen, ook wanleer
hij besloot een plan niét uit te voeren.
Van Ghent was in zijn tij d een aparte figuur- Als ik a&n iraal de Ruyter buiten beschouwing
laat, (hij stond - om het oud-testamentisch te zeggen - r'schouderen opwaerts hoger dan al
het volkt'), is het moeilijk van Ghent te vergelijken met een van de vechtadmiraals van
zijn tijd. Ik zal deze stelling niet uitwerkea, lrrear - om één vechtadrniraal te noemen - hij
voxmde eea groot conhzlst rnet Cornelis Tromp, zijn voorganger.
Van Ghent was eeu beleidsman, een meu öe eerst de zaak tot in de prurtjes overwoog
- oak t rat hem was opgedragen - voor hij eraau bëgoD, en pas daa nam hij zijn besluiter.
AIs het moest kon hij snel tot een besluit komeu. Hij was eerr mau van het overleg.
Ik heb daar drie voorbeelden van. Ik noemde reeè de eonferentie in Bergen om de retourvloot van Pieter de Bitter wij te krijgen. In de tweede plaats denk ik aan het incident in
1671, toen de vloot van de Rufier onder de Zeeuwse kust lag ea het Bri8e koninklijke jacht
rMerlint met mÉ. Temp1e aan boord - echtgenote van de afgetreden Engelse gezant i.lr de
Republiek - passeerde, zonder dat het vlaggeschip het voorgeschreven saluut bracht.
De Ruyter stuurde zijn vlagofficierrvan Ghent, naar de 'Merliur om deze zaak nader toe te
lichten. Van Ghent was huisvriend bij de Temples.
Het wss jrr:oi/juli 1667. Van Ghent was edrsdercoÍnmandant en had de opdracht aaar de
§hetlan&e eilaaden te varen, om te trlachten aldaar een der havens te veroverer. Tevens
moest bij eelr retourvloot onfÍroeten en naar ons land konvooieren. Van Ghent heeft het raadzaam geacht alvorens de Bressay Souad (zuider toegang naar Lerwick) in te lqren, eeÍst
inlichtiugen in te winnen.

- 10Vgn een gevaug€Il gHnomen Bdtse k3.pitein vemeemt hij de ,rted{te van de verdediging.
Te$tond !.rrt hij ;lltr plrnnen varen voor een aanval. ilij waet, datvice-a&nira.i"l de Lie{de,
een v3n zi.in viagoffici*eu, bewiend iq met de gorrverni-ur vrn Lerwick. Ziin schepen :iijn
n*meliik cnvoldo€ndÉ gevictroaleerd, en vi; de Liefde gc.lukt het hem n*gentir:n vítkenl,
drie schrpen an éón kajf voor proviand t€ ontvàngen. Ë'.rn beaetting yan Lerwick zou toch er-n
fiasco *ordi'n. Langer d"in hem be-rolen was, bleef hij in zee:. Eerst 29 àugustrrr ankerde bii
voor Tirxel"
De Sdr: $eptember vris hij weer in zee, weer naar de ShrtLandse eil..+ndenLater u,ord hii uitgeeond.---n naAr d,-r kust yan Afrik: tegen de B+$arijse eeeroversi het mocht
hem geiuk}en res vij'rndcli-ike schepen op het strand ie .iagt:n en gevaagel Benorrrin
christr-:non t" bewijden.
Hier grng u'eer dat merkwaardige oviÍleg ven vaD Ghent .un vooraf.
Hij ha<i rich n.imelijk laten aandienen aan boord bij de Engelre vicè-adrriÍaal Sir Thom;s
Allin. Zij kwamen ovef;èen gezamenlijk op te tÍeden. Ik verwilr; hier naar Warnriack, zijn
boek tVgn vlootvoogrie.n er ueeskgenr, hoofdstuk 17.
Het is rdet mogelijk om in het klein bestek van dit aÉikel vaa Ghent teD voeten uit te bcschrijven.
Hij m:':kte de indruk vau een beminnelijk man tevens Gerl mens te djn waaÍ men op aankon.
Hij moet drie tal.en uitstekend hebben gesproken. Als luiteoant kolcnel van het regiment
Walen moest het commando gevoerd vorden ia dt, Franse taal,
Tijdens zijn overleg in Noorwegen met Deensefimctionarissenzel hij Duiir hebben gesproke.n.
Zijn onderhoud met mrs. Tempel sn h,ter met de Engels* .:,dmiraal Aiiin ging in de Engelse

taal,
Als van Ghent benoemd zel $rcrden tot luitenant-admiraal, als cgrvolger yan Comelis Tromp,
ziju er tal van instanties en personen die hem overhalen deze hoge po6t bij de Stsatse vloot
aan te nemen: de staten van Holland, Comelis Tromp persoonlijk, Johan de Witt persoonlijk,
de vlagofficieren vs.n de vloot die hem graag als collega a;nvaarden; ten§lotte zijn het de
matroze! van het eskaderi dat onder Tromp heeft gediend, öe van Ghent met blijclschao
aanvaarden.
deze man ging iets uit, v/et groot vefirouwen wekte.
Gesueuveld
Qp 7juni 1672 sneuvelde luitenant-a&oiraal van Ghent ia

Van

de olag bij Solebay (Engeise
ootkust) aan boord van het schip tDolphijnt.S taaade achter de grote mast rvrrd zijn liaker-

hij meerdere verwondingen welke de dood ten gevolge hadden"
OversteF. I. Diekerhoff schreef mij, dattoenvanGhentyns gesneuveld, zijnlijkineeuvat
olie neaÍ Nederland werd gebracht. Utrecht was door de Fransen bezet, daarom werd zijn tijk
in het plaatsje Gent in de Betuwe verborgen.
De Staten van Utrecht lieten later een fraai grafrnonument voor ven Ghent in deDomkerk qanbrengen" Daar ligt hij begraven.
Willem Joeph bamn van Chent was milítair, zeeman, diplomaat, en een zeer sea God gelovig mens. Wanneer de viJand hemenigemal,enin mist en stors, ontkwam, zag hij daarin
de hand van zijn Godbeen door een kogel afgeschoten en kreeg

