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DE SLAG OP DE ZUIDERZEE. 

11-12 OCTOBER 1573. 

Naast de roemrijke verdediging van Alkmaar staat 
in 's lands historie opgeteekeud de luisterrijke over
winning der Noord-Hollanders op de Zuiderzee, 4 
dagen na het ontzet dier stad. 

Waar ook Spanje zegevierde, de Zeeuwen hadden 
het reeds in menige overwinning bewezen, dat het 
tegen de kloeke Nederlandsche zeelieden niet was op
gewassen, en het was alsof de Noord-Hollanders er 
naar hunkerden om ook te toonen dat zij den vijand 
ter zee durfden te wederstaan. Nauwelijks had Oranje 
bij zijne komst te Enkhuizen in October 1572 last gege
ven tot het uitrusten van oorlogsschepen, of door een aan
tal kooplieden en schippers, zoowel in die stad en Hoorn, 
toen met Amsterdam de voornaamste handels·steden, als 
in andere steden en dorpen van Noord-Holland, wer· 
den vaartuigen bijeengebracht en ten strijde toegerust: 
koopvaardijschepen op Oost-, Noord- en Middellandsche 
zee varende, waarvan de grootste 125 lasten inhield; 
binnenzeilvaartnigen, jachten en tjalken en booten en 
g:tleijen door riemen bewogen. Sommigen rustten op 
eigen kosten oorlogsbodems uit, zooals de Semeins 1) 

1) Zie over de Semeins No. 270 der Pol!csletterlcunde : Poorbeelden 

van wilslcraclzt, 10 cts. 
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en de Hasselaars, anderen boden hunne schepen vrij
willig aan, anderen werden gedwongen ze af te staan. 
Deels waren zij bemand met soldaten van 's Prinsen 
gouverneur in Noord-Holland Sonoy, deels met vr~j

willigers, mannen van jongs af aan het zeeleven ge
wend en bezield met die geestdrift en die onverschrok

kenheid, welke de Nederlanders in den kampstrijd 

voor vaderland, vrijheid en leven kenschetsten. 
Behalve deze vloot zwierven op het IJ een aantal 

No0rd-Hollandsche vrijbuiters rond, die onophoudelijk 

de convooijen bestookten, welke uit h~t Spaanschgezinde 
Amsterdam, ( Moorddam werd het toen bijgenaamd om 
de felle geloofsvervolgingen) naar het leger voor Haar
lem langs den Sparendammer dijk werden gezonden. 
lVfet een lang roer, soms met t v:ee op den rug, over
vielen deze stoute gasten, op schaatsen over het ijs 

zwierende, het vijandelijk gelede en sleepten den buit 
met zich. Bij open water roeiden zij met de uiterste 
snelheid in kleine vaartuigen aan land en waagden niet 

zelden onvercchrokken hun leven. Zekere 't Hoen 
vooral maakte met twee roeijachten het IJ onveilig. 

Eens eene bende Spaansche speerruiters, 150 man 
sterk, tusschen Amsterdam en Sparendam ziende na
deren, klautert hij aan het huofd van slechts 18 vrij
buiters tegen den dijk op , tast van voren en in den 

rug de vijanden aan , en terwijl in den drassigen grond 
de paarden ~en deele blij ven steken , ten deele uit
glijden en hunne ruiters afwerpen, vernielt hij in de 

hierdoor onstane verwarring hen tot den laatsten man 
toe. Door deze en andere dade.n had 't Hoen zich 

zulk een naam :verworven , dat de Spaansche krijgs· 
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overste De Licques hem, onder vrijgeleide, bij zich 
liet komen , en verbaasd in den gevreesden held een 
eenvoudigen Noord- Hollandschen boer aan te treffen, 
hem geschenken aanbood, die 't Hoen echter weigerde. 
Later op een tocht gevangen genomen, werd hij op 

voorspraak van De Licques zonder losgeld vrijg·elateu. 
Kort daarna sneuvelde hij in een gevecht bij Ilpendam. 

Er wordt nog van een ander koen bedrijf dezer 
vrijbuiters melding gemaakt. Onderricht, dat eene 
sterke bende Spanjaarden uii Amsterdam naar de le

gerplaats te Haarlem was opgerukt, roeiden zij van 
den Westzaner Overtoom met hunne jachten naar den 
dijk, vielen de vijanden in den rug, sloegen allen 
dood, sneden hun de neuzen en ooren af, welke zij 
op hunne hoeden staken, en keerden met den buit 
huiswaarts. 

Door zulke verregaande wreedheden werden dikwijls 

de heldendaden der Zeeuwen, zoo wel als der Noord· 
Hollanders ontluisterd. De onmenschelijke gewoonte, 

welke haren oorsprong uit onbeschaafde tijden ont
leende om de gevangenen zonder genade over boord 
te werpen, bleef in den kampstrijd tegen Spanje hare 

kracht behouden en werd onverbiddelijk uitgevoexd. Edel 
en onedel, bevelhebber en gewone zeelieden werden, 
wanneer zij in handen vielen , zonder onderscheid in 

zee geworpen, of, gelijk men het toen noemde, de 
voeten gespoeld, ja de woede was soms zoo groot, 
dat de schepelingen, hoe gretig anders naar buit, 
zich somwijlen den tijd niet gunden om, alvorens 
hunne aanzienlijke gevangenen in zee te werpen, hen 

van hunne gouden en zilveren sieraden te ontdoen. 
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De wreedheid van Alva, zijne vervolgingen, folterin
gen en doodvonnissen, de nationale en godsdiensthaat, 
hadden de gemoederen met eene bitterheid vervuld , 
die van geen genade wist. 

Tegenover de Noord-Hollanders konden echter de 
Spanjaarden eene aanzienlijke scheepsmacht stellen. 
Maximiliaan de Hennin , graaf van BoRsu , in plaats 
van prins ·Willem door de Spaansche landvoogdes tot 
stadhouder van Holland, Zéeland en Utrecht en later 
tot admiraal aangesteld, had te Amsterdam een vrij 
aanzienlijke,· wel toegeruste vloot verzameld, waar
mede hij de pogingen tot Haarlem's ontzet en de aan
slagen op Amsterdam zocht te verijdelen. Ofschoon 
hem dit gelukte, behaalden de Hollanders toch menige 
overwinning. Toen het Bossu gelukt was eenige kleine 
schepen in het Haarlemmermeer te brengen , werden 
zij door de Haarlemsche galei onder den watergeus. 
Jacob Anthoniszoon verjaagd en van een der schepen 
werd de geheele bemanning doodgeslagen. Weinige 
dagen later wercl door hem een ander Spaansch schip 
op het meer vermeesterd, op hetwelk al de Span
jaarden en Walen doorstoken werden , behalve drie 
of vier ).Ilan , die hij met het hoofd van den kapitein 
naar Haarlem zond. De kleine Hoornsche galei, door 

. de bemanning der groote Amsterdamsche galei spot
tenderwijs genoemd de Wortelschuit, die zij binnen 
boord zou hijschen , bemachtigde. haar en voerde haar 
naar Hoorn, en ondanks al zijn waakzaamheid kon 
Bossu niet beletten dat de Hollanders in het IJ voor 
Amsterdam den toegang versperden door het doen zin
ken vau wrakken met steenen beladen. 
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Maar ook meermalen was het lot hun ongunstig. 
Van de 25 schepen in Maart 1573 uit Enkhuizen ge· 
zonden werden bij eene verkenning van Amster
dam vijf schepen door Bossu genomen en eene kort 
daarna uitgezonden vloot van 50 zeilen, ter bescher
ming van een schans op den Diemerdijk afgezonden, 
werd deels op de vlucht gejaagd, deels veroverd, en 
d~ bezetting der schans, bijna 200 man , werd over 
den kling gejaagd. De vice-admiraal Pieter Franken 
dreef echter de Spaansche schepen in Amsterdam terug, 
en, hoewel deels door het smeeken en dreigen van Sonoy 
met 's Prinsen ongenade, binnen korten tijd was de 
Noord-Hollandsche vloot weder tot 80 zeilen gebracht. 

Na den val van Haarlem besloot Al va, terwijl 
Alkmaar zou aangetast worden , zich ook krachtiger 
ter zee toe te rusten. Twaalf schepen , meestal groote 
koopvaarders, en zes jachten waren eerlang volkomen 
ten strijd gereed. Het admiraalschip, de Inquisitie ge· 
naamd, onder Bossu, voerde 32 metalen stukken, 150 
matrozen en twee vaandels voetvolk. P. van Bosch
huyzen werd tot vice-admiraal aangesteld, terwijl Fran
cesco Verdugo het bevel voerde over de bijna 1300 
man Spaansche, Duitsche en vVaalsche soldaten. De 
uitrusting dier vloot kostte den Spaanschen Koning 
ruim 112,000 kroonen, de soldij en leeftocht der troe
pen maandelijks bijna J 21,000. Tavens ontving de 
Spaansche gouverneur van Friesland, de Robles, last 
om mede schepen uit te rusten en zich met Bossu te 

vereenigen. 
Met een schitterend gevolg scheepte Bossu den 

12<lcn September zich te Amsterdam bij den Schreijers• 
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hoek in, tot waar Alva hem begeleidde onder de ze
genbeden der priesters en het gejuich des volks; maar 
zeer zeker zullen toen ook door vele Amsterdammers 
beden opgezonden zijn voor de overwinning der Noord
Hollanders. Den volgenden dag geraakte de vloot bij 

hoog tij en gunstigen wind over de wrakken, welke 
de Noord-Hollanders in den mond van het IJ hadden 
laten zinken en tastte de slecht gewapende vVest
Friesche schepen aan, die na eene kleine schermut
seling naar Enkhuizen, Hoorn en elders weken. Bossu 
kon hen met zijne diepgaande schepen over Pampus 
niet volgen en keerde, na langs het IJ eenige schan
sen opgeworpen en de wrakken opgeruimd te hebben, 
den 24'1" 0 September naar Amsterdam terug, om Alva 
te raadplegen en zijne vloot te versterken. 

Den daardoor verloopen tijd maakten de Noord-Hol
landers zich ten nutte om hunne vloot in beteren 
staat van tegenweer te stellen; eerlang hadden zij 
23 groote en een aantal kleinere schepen bijeen, over 
welke Kornelis Dirkszoon , burgemeester van :Mon
nickendam, als admiraal, en Pieter Bak van Hoorn, 
als onder-admiraal, het bevel voerden. Zij vatten 
post bij het eiland Marken, in het gezicht van de stad 
Hoorn, hunkerende naar den strijd. 

Die dag bmk weldra aan. Den 5den October ont
moetten de vloten elkander; op den afstand van een 
steen worp liepen zij elkander telkens onder hevig schie
ten voorbij van 's middags 3 ure tot de nacht een einde 
aan den strijd maakte , die wel veel menschenlevens 
had gekost, maar die niet beslissend was en waarin 
de geleden verliezen en behaalde voordeelen gelijk 
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stonden. De Spaansche onder-admiraal en de Holland
sche admiraal hadden beiden schoten in den arm ont
vangen. 

Zes dagen lang bleven de beide vloten op een kwar
tier afstands van elkander ten anker liggen. De Zuid
oosten wind belette den strijd. Gedurende dien tijd 
zond Hoorn ter ondersteuning twee bekwame zeelie
den, Jan Floor en Klaas Wij brandsz, en 200 soldaten 
onder Nicolaas Ruychaver. 

Nauwelijks keerde den 11 don October, des voormid
dags tusschen 11 en 12 uur, de wind, of Dirkszoon, 
die, schoon ernstig gewond, het bevel weder op zich 
genomen had, liet de ankers lichten, hetgeen ook de 
Spaansche vloot deed. Beiden poogden nu het voor
deel van boven den wind te komen, te bereiken. 
Uirkszoon hield recht op de Inquisitie aan , terwijl 
Bossu beproefde zich nauwer aan zijne vloot aan te 
sluiten; maar het roer van zijn schip weigerde te ge
hoorzamen en het Hollandsche admiraalschip kwam 
hem nu recht voor den boeg; de dreggen werden uit
geworpen, de schepen geraakten aan elkander vast en 
van weerszijden trachtte men op 's vijands boord over 
te springen. Twee Spaansche schepen kwamen het 
admiraalschip te hulp, maar eer zij het bereikten, 
warr.n zij na den dappersten tegenstand genomen en 
zoo reddeloos geschoten, dat men nauwelijks t~jd had 
de gevangenen en het geschut er uit over te brengen. 
Intusschen waren ook de andere schepen slaags ge· 
raakt. Een groot Spaansch schip van 120 ton en 
drie kleinere schepen werden veroverd en daarop namen 
de overige met den onJer-aJmiraal Bosch h uyzen zoo 
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overhaast de vlucht, dat eenige hun geschut over boord 
wierpen om te spoediger over Pampus te komen en 
van sommige de soldaten zich naar den wal lieten 

roeien. 
Bossu van allen verlaten, houdt echter moedig stand, 

schoon omringd door vier schepen: het admiraalschip, 
het schip van Bak, den onder· admiraal, en die van 
Jacob Trijntjes van Enkhuizen en Boer van Schel
linkhout; de laatste wordt echter weldra gedwongen 
af te houden. Al vechtende drijven de vier schepen 
voort tot achter den Nek, bij Wijdenes, waar Bossu's 
schip aan den grond raakt. Den geheelen nacht door 
wordt de strijd van weerszijden :µiet onbezweken 
moed en stijgende woede voortgezet. Niet alleen be
schieten de Hollanders het admiraalschip, maar uit 
hunne marsen werpen zij op zijn dek ongebluschte 
kalk, buskruit en andere brandstoffen, zoodat de be· 
manning genoodzaakt is zich omlaag te bergen ; maar 
toch blijft zij zich met zooveel dapperheid en beleid 
verweeren, dat ook het schip van Bak, bijna geheel 
doorschoten , den strijd moet opgeven en een groot 
aantal der aanvallers sneuvelt. De wakkere Jan 
Haring, of Harink 1) vreest echter den dood niet: bij 
het aanbreken van den 12aen October springt hij op 
het Spaansche admiraalschip over, klimt in den mast 
en haalt de vlag naar beneden; maar een kogel, door 

') Volgens Soeteboom, Saanlands Areadia, zou Jan Haring, een burger 

van Hoorn, bij de vermeestering van de schans aan den Diemerdijk, op 

den smallen dijk, geheel alleen den vijand hebben tegengehouden tot 

zijne _makkers in veiligheid waren, waarna hij in het uinnenmeertje 

sprong en zich, ondanks een hagelbui van kogels, zwemmende redde. 
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een der luiken afgeschoten , treft hem in de borst 
en zielloos stort hij met de vlag neder. 

De dichter Tollens heeft aan die moedige daad een 
zijner vaderlandsche gedichten gewijd, waaruit wij 
het volgende overnemen : 

"Wie uwer is de wakkre gast, 
Die de eere bov'ln 't leven keurt, 

En van des vlootvoogds eigen mast 
De Spaansche vlag ter neder scheurt? 

Wie, mannen, niet gewoon te vreezen, 

Wie uwer wil de waaghals wezen r" 
Zoo riep, van de ingeschoten plecht, 

Het dapper hoofd van Hollands vloot, 
ln 't hevig worstlen van 't gevecht 

En 't gieren van het vliegend lood. 

Daar schiet Jan Harink voor den dag, 

En grijpt een losgeschoten reep, 
En neemt een sprong, zoo forsch hij mag, 

En slingert zich bij Bossu scheep"". 

Hij klontert langs de takels op, 
En houdt aan blok en touw zich vast, 

~Jn hijscht en palmt zich naar den top, 
De kniën schrijlings om den mast; 

En kruijend tot de spil geschoven, 

Scheurt hij de Spaansche vlag van boven, 

En, rustig in 't gewaagd bedrijf, 

Ziet hij manmoedig om zich neer, 
En met de vlag geknoopt om 't lijf, 

Daalt hij langs mast en takel weer; 
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En tot het dek weer afgegleden, 

Daar staat hij met een sprong beneden. 

Maar ijlings geeft een gierend lood, 

Uit 's vijanrls bussen afgebrand, 

Hem 't eerloon yan den heldendood, 

Den dood voor 't heilig vaderland, 
En werpt hem , door eu door geschoten, 
In 't midden van zijn scheepgenooten. 

Al suizlend van den .kogelslag , 

Geveld om niet 1neer op te staan, 

Ontknoopt hij de omgewonden vlag 

En reikt haar nog zijn makkers aan ; 
Toen legt hij 't hoofd gelaten neder, 

En opent nimmer de oogén weder. 

Gedurende den strijd voerden Enkhuizen, Hoorn en 
de omliggende dorpen ruet kleine schepen versche man· 
schappen en krijgsbehoeften over en haalden de ge
kwetsten weg ; zelfs een menigte landlieden en stede
lingen liet zich aan boord breng·en om deel aan den 
strijd te nemen, die voor Bossu meer en meer een 
ongelijke kamp werd. :Meer dan twintig uren had hij 
dien volgehouden met de hoop op ontzet; maar het 
daagde niet op; z\jne manschappen waren tot op een 
vierde versmolten , de overgeblevenen ontmoedigd:, de 
verdedigingsmiddelen uitgeput; zijne onçl.erbevelhebbers 
deden hem bet voorstel de Hollanders op zijn schip te 
laten doordringen en dan de loi;it in het kruit te wer
pen; Bossu verwierp echteJ dien raad; hij had gedaan 
wat hij kon ; hij had zich tot het uiterste verdedigd , 
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en besloot zich aan admiraal Dirkszoon over te geven, 
onder voorwaarde , dat hij en de zijnen als eerlijke 
krijgsgevangenen behandeld, Spaansche gevangenen 
tegen Hollandsche uitgewisseld, en zoo er hiertoe 
van _deze laatsten tekort kwamen, de soldaten en 
bootsgezellen tegen eene maand soldij als losgeld in 
vrijheid gesteld zouden worden. Dit voorstel werd 
aangenomen en do.or de Staten van het Noorder-kwar
tier en Sonoy bekrachtigd. 

Had men den 12en September te Amsterdam ge
juicht bij het uitzeilen der Spaansche vloot, den 12en 
October daverde de lucht van het volksgejuich toen 
de Inquisitie te Hoorn werd binnengesleept; men had 
in het admirnalschip gevonden een kist met geld , 
's graven zilveren tafelgereeàsèhap en 32 metalen ka· 
nonnen, die later onder de verschillende Noord-Hol
landsche steden werden verdeeld. De vlag door Jan 
Haring ten koste van zijn leven veroverd, werd in 
de Groote Kerk te Hoorn opgehangen, ter ge.dachtenis 
aan de behaalde overwinning, voor welke door Sonoy 
een algemeene dank· en bededag in Noord-Holland werd 
uitgeschreven, terwijl de Staten van dat gewest een ge
denkpenning lieten slaan met het opschrift : Christus is 

het plechtanker onzer hoop, en aan de keerzijde: de 

Inquisitie verderft zich zelve door al te nauwkeurig ?nderzoek. 

Ofschoon de regeering Bo:ssu, toen hij met zijn staf 
en 300 krijgsgevangenen, twee aan twee gebonden, 
in Hoorn werd binnengebracht, met die onderscheiding 
ontving, waarop hij door zijn moed aanspraak had, 
waren er velen onder het volk die hem en de zijnen 
met smaadredenen overlaadden : zij verweten hem den 
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moord te Rotterdam en dat hij met een even kwaad 
hart tegen hen was opgetrokken, doch nu loon naar 
werken had ontvangen. Een Amsterdammer verwel
komde hem op de haven met een kan bier onder 
de woorden: "Mijnheer! 't is beter, dat gij tot ons 
komt, dan wij tot u koi;rien. Ik breng 't u toe ." 
Zwijgende nam Bossu dien dronk aan. 

Aan Bossu werd in het burgerweeshuis een voeg
zaam verblijf aangewezen , waarvan de herinnering 
nog bewaard is in het volgend versje in een der 
huisjes tot het weeshuis behoorende: 

Anno 1573. Men zag 
In October deu elfden dag 

Graaf Bossu hier vervoerd tot Hoorn. 

Gevangen in dit huis hij lag 

Even drie jaren na den slag, 

Dien hij op de Zuider-zee had verloren. 

Alva wilde niets hooren van het uitwisselen van 
krijgsgevangenen ; integendeel , hij beval , dat men 
al de opstandelingen die in handen vielen zou op
hangen. Zelfs toen gemachtigden van den Prins van 
Oranje aan Bossu hadden verklaard, dat zoo de 
Spaansche landvoogd niet in het gesloten verdrag be
willigde, zij in last hadden tot de terechtstelling der 
krijgsgevangenen in Hoorn over te gaan en Bossu een 
dringenden smeekbrief om hun leven te redden aan 
Alva had geschreven, bleef hij weigeren. Toen kort 
daarop de Haarlemsche burgemeester Kies en eenige 
andere Nederlanders gevangen waren genomen en door 
Alva ter galg verwezen, verzetten zich Verdugo en 
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andere Spaansche bevelhebbers daartegen zoo nadruk· 
kelijk, dat Kies en zijne landgenooten tegen Spaansche 
gevangenen werden uitgewisseld. Bossu zelf bleef echter 
in hechtenis, tot hij drie jaren later werd uitgewisseld 
tegen Marnix van St. Aldegonde. Hij koos toen de 
zijde van Oran je, en diende hem en het vaderland 
met trouw en eer tot zijn dood in 1579. 

De kloeke burgemeester van Monnickendam, Jacob 
Dirkszoon , ontving ter belooning voor de behaalde 
overwinning en voor andere goede dienst~n i'n 1578 
van de Staten eene som van f 11,000. Van hem is 
niet veel meer bekend. Zijne nakomelingen voerden 
den naam van Admiraal en de stad Monnickendam be
waart nog zijn portret , zijn zegelring en het ridder
teeken van het Gulden Vlies, door Bossu zelven aan 
Dirkszoon ten geschenke gegeven. 

De overwinning der Noord-Hollanders op de Zui
derzee, drie eeuwen geleden, was een hoogst ge
wichtige gebeurtenis, niet alleen voor het behoud van 
Noord-Holland, maar voor de geheele zaak der vrij
heid. Van dien tijd bleven de Noord-Hollanders mees· 
ter van de Zuiderzee, en het zeewezen, hoewel nog met 
vele moeilijkheden te kampen hebbende, groeide van 
dag tot dag in krachten aan. Met en benevens de 
Friezen bestookten zij alle plaatsen en streken langs 
de Zuiderzee gelegen, welke nog in handen der Span· 
jaarden waren en zij brachten niet weinig door hun 
onvermoeiden ijver en hunne standvastige dapperheid 
toe , om Amsterdam en de overige steden aan het 
gezag van Spanje te ontrukken. 
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