
INT SCHIP REENEN

Een speurtocht door de archieven van onze oudste multi-national, op zoek naar het verhaal
van het zeilschip dat de naam van onze stad droeg.

Willem H. Strous

In 1992 kwam de inventaris gereed van de archieven van de Verenigde
Oostindische Compagnie1 (verder te noemen VOC). Het is een kloek
boekwerk dat voor fl. 195,-- in de boekhandel kan worden aangeschaft.
Gelukkig kan het door lieden met de smalle beurs ook in bibliotheken en
archieven kosteloos geraadpleegd worden. Bladerend door de index op
zoek naar bekende namen van personen en plaatsen valt al snel de
aandacht op Rhenen, dat de naam van een VOC-schip tegen het einde
van onze Gouden Eeuw blijkt te zijn.
Nieuwsgierig geworden naar de lotgevallen van dit zeilschip met de naam
van onze stad zoek ik verder en kom ik erachter dat aan het eind van de
vorige/begin deze eeuw de Dagh-Registers over de periode 1624-1682,
zowel uit de VOC-archieven in Den Haag als in Jakarta, zijn gepubli-
ceerd2 (verder te noemen van der Chijs). Deze Dagh-registers zijn een
soort dagboeken die door de verschillende VOC-kantoren moesten
worden bijgehouden. Veelvuldig wordt verwezen naar corresponderende
briefboeken via welke de verslagen en brieven aan en van Heren XVII en
de diverse over de Oost verspreide handelskantoren kunnen worden
opgespoord; met enig geluk, dat wel, want niet alles heeft helaas de
eeuwen overleefd. De brieven en verslagen zijn nog in het oudschrift van
het einde van de zeventiende eeuw gesteld, dus vrij moeilijk en ten koste
van veel tijd, te ontcijferen. Maar de (gedrukte) Dagh-Registers van van
der Chijs zijn te lezen en wijzen de weg.
Daarnaast kan op de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief in Den
Haag (verder te noemen ARA), waar de archieven van de VOC worden

M.A.P. Meilink-Roelofsz, R. Raben en H. Spijkermans (ed.),
De archieven van de Verenigde Ooscindische Compagnie (1602-1795),
Den Haag, 1992

J.A. van der Chijs, et.al. Dagh-Registers gehouden int Gasteel
Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Ifederlandts-
India. (31 volumes; Batavia en 's Gravenhage, 1888-1931)
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bewaard, naast de nieuw uitgebrachte inventaris een ander hulpmiddel
worden aangeboord: Overgekomen brieven en papieren uit Indië. Het zijn
inhoudslijsten in typoscript aanwezig, met vermelding van de aan te
vragen inventarisnummers als U het origineel wilt bestuderen.
Als vierde bron voor dit artikel is geput uit de brieven van de gouverneurs-
generaal aan de bewindhebbers in de Republiek die ook al in druk zijn
uitgegeven, gedeeltelijk in transcriptie van de originele tekst, gedeeltelijk
als samenvatting van de inhoud.3

De lotgevallen van ons schip kunt U in deze vier bronnen terugvinden;
voor de mijns inziens belangrijke feiten heb ik de vindplaatsen aangege-
ven.

Het bouwjaar

Het verhaal van de Rhenen begint in 1672, het jaar waarin onze Republiek
reddeloos, de regering radeloos en het volk redeloos was; waarin er een
eind kwam aan het Stadhouderloze tijdperk door de benoeming van
Willem III in juli 1672; en waarin de gebroeders de Witt op 20 augustus
werden gelyncht.
Het was het jaar waarin een einde kwam aan de politiek van Johan de
Witt die geloofde in een regering, een oligarchie, van kooplieden omdat
naar zijn overtuiging de handel het land zijn welvaart had geschonken, én
zijn vooraanstaande positie in Europa. Maar juist de Witt's bevorderen en
verdedigen van de handelsbelangen had Engeland ertoe gebracht
samenwerking te zoeken met Lodewijk XIV van Frankrijk die vanwege het
geloof reden had voor oorlog met de Verenigde Nederlanden. Samen
zouden zij de Republiek een lesje leren. Voor de zekerheid namen zij ook
de bisschoppen van Keulen en Munster op in hun verbond.

Maar de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) leed niet aan of
onder het algemene defaitisme; zij dreef handel zoals ze dat al zo'n
zeventig jaar deed en de kamer Amsterdam gaf begin 1672, ondanks de
oorlogsdreiging, opdracht tot de bouw van een fregat, elders genoemd
oorlogsjacht, met de naam Rheenen.

Rijks Geschiedkundige Publicatiën (verder RGP 125),
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII
der Verenigde Oostindische Compagnie, deel III: 1655-1674,
door W. Ph. Coolhaas, Den Haag 1968
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Abraham Storck: 'De Slag bij Kijkduin op 21 augustus 1673'.
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De Fransen rukten op naar de Hollandse Waterlinie; Utrecht, stad en
Gewest, gaf zich op 25 juni 1672 over eer daer één franschman was"; de
Engelse vloot maakte zich, na een eerste treffen op de Noordzee op de
7e juni 1672, op voor een landing op de Nederlandse kust; Rhenen had
zich inmiddels overgegeven aan het Franse leger onder markgraaf de
Rochefort; en de Rhenen5 werd op de werf afgebouwd en uitgerust, en
vervolgens naar Texel gezonden om de juiste zeilwind af te wachten;
samen met twee andere schepen, het Wapen van Alkmaer en de Zoeten-
dael verlaat ze op 21 oktober 1672 de rede van Texe!6. Maar voordat ze
vertrekt is er in Rhenen het één en ander gebeurd. De protestanten
worden uit de Cunerakerk verdreven en hen wordt een plaats voor hun
erediensten aangewezen in de Gasthuiskapel; het handjevol Rhenense
rooms-katholieken krijgt de voor hen veel te grote Cunerakerk weer terug
die bijna een eeuw daarvoor, in 1581, door de toenmalige pastoor onder
dwang was verlaten.
Uit de bewaarde gegevens weten we dat de Rhenen een fregat was;
gebouwd in 1672 in opdracht van de kamer Amsterdam; dat de lengte
130 voet was en de tonnage onbekend; dat het aantal koppen (beman-
ningsleden/opvarenden) 200 bedroeg7. De naam van de schipper en het
lot van het schip zijn in deze opgave niet ingevuld. Ook in een ander
stuk8 waar vermeld is Rhener A(msterdam) staat niets over de lotgevallen
van ons schip terwijl er bij vele, niet alle, andere schepen alle mogelijke
oorzaken van tot de verbeelding sprekende teloorgang zijn genoemd,
zoals:
-van de Spanjaarden genomen

W.A. Braasem, Sulcken hecht werck het is ...- Het Huis te
Amerongen, Den Haag, 1981, pag. IS

Van nu af wordt de hedendaagse spelling van onze stad aangehouden;
de naam van het schip wijzigde per inventarisnummer: Rhenen -
Rheenen - Reenen, soms met hoofdletter geschreven, dan weer met
kleine letter

ARA, VOC, inv.nr. 4932
Uitgelopen schepen (2 delen) Uitloopboekje 1603-1701(voorjaar)

ARA, VOC, Aanwinsten 1891-19e, inv.nr. 551
Lijsten van voor de VOC uitgevaren schepen 1603-1778

ARA, VOC, inv.nr. «931,
Register der scheepen van de Oost Ind.e Compagnie
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-op Gaap Mauritius verongelukt
-is door gebrek van Zeilagie teruggekeert, weder vertrokken en van de
Duynkerkers genomen
-omtrent Ceylon gezonken, eenig volk gered
-door de Engelsen genomen
-afgelegt
-door 't Kruijd voor Batavia gesprongen
-op de uijtreijs van de Gaap na Batavia vermist

Opvarenden

Van de Rhenen is het Grootboek en Journaal 1672-1673 bewaard geble-
ven8. Hierin kunnen we lezen dat Andries Pieterzn d'Pelicaan van Amster-
dam de schipper was; Jan Andrieszn van Amsterdam was opperstuurman
en zo kunnen van alle 196 opvarenden de namen, de plaatsen waar ze
vandaan kwamen, hun functie en hun gage worden opgespoord. Eventu-
ele passagiers, zoals vrouwen en kinderen, worden niet vermeld maar
waarschijnlijk waren die er ook niet want het was een oorlogsschip. Er
waren 130 zeelieden en 66 soldaten aan boord. Onder hen was bijvoor-
beeld Jan Thomassen, de tamboer. Velen kwamen uit Amsterdam, maar
het was vooral een internationaal gezelschap. Van de zeelieden was de
herkomst o.a. Brugge, Bergen in Noorwegen, Hamburg, Oostduinkerken,
Harlingen, Venlo, Utrecht, Amersfoort, Hollesloot (Holysloot?), Bremen en
Toulon, maar niemand uit Rhenen; en van de soldaten kwam het overgro-
te deel uit de Duitse landen, uit Keulen, Aken, Maagdenburg, Koningsber-
gen maar ook uit Bazel, Kopenhagen, Christiania.
De schipper Jan Andrieszn tekende bij vertrek voor f. 500.-.- in realen van
achten als kasgeld en was verder verantwoordelijk voor ca f. 1.250.-.- aan
kleding zoals "mans- en jongensbolckvangers, wollepacken, wolle kou-
sen, hembden, schoenen en bultsacken".
De opvarenden tekenden voor een voorschot dat verschuldigd was aan
particulieren zoals: Jan Andrieszn f. 300.-.- schuldig aan Grietje Pieterszn,
en Jan Thomassen f. 100.-.- aan Anna Hendriks en f. 50.-.- aan Trijntje
Jansen. Bovendien tekende men voor door de VOC verstrekte kleding,
een kist met persoonlijke handelswaar en de "bultsack" a f. 1.10.0.

ARA, VOC, inv.nr 5287
Int Schip Reenen, Grootboek en Journaal 1672-1673
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Het eerste gedeelte van de reis

Op 13 november 1672 sterft de eerste opvarende, Cornelis Pietersen van
Antwerpen, "bosschieter", en de boekhouder aan boord van de Rhenen
maakt de rekening op:
hij verdiende f. 12.-.- per maand; sinds de dag van uitvaren waren tot de
dag van overlijden 22 dagen verlopen; hem zou toekomen f. 8.16.-.
Vervolgens worden, we zullen aannemen pas nadat hij overboord was
gezet, in het openbaar bij opbod aan de meestbiedende van zijn maten,
zijn kleren (broeck en rockjen, hembtrock, kussens, muts, schoenen en
"rommelingh") verkocht: opbrengst f. 13.17.-. Maar omdat hij nog een
voorschot verschuldigd was, komt de VOC f. 59.1.8 aan hem tekort.
De derde die overlijdt is de adsistent, elders ook genoemd boekhouder,
Hessel Vlasblom van Dokkum en zijn nalatenschap brengt f. 378.10.- op,
maar daar behoorde dan ook een groot aantal boeken toe, waaronder
Ovidius, Vondels Poëzie en de Spiegel van de oude en de nieuwe tijd,
een bijbel, en vele atlassen en kaarten; een belezen man, zouden wij nu
zeggen.
Als de timmerman Jan Jansen van Amsterdam sterft, wisselt naast zijn
kleding ook zijn gereedschap van eigenaar en het is interessant om te
zien wat zo iemand allemaal in zijn kist had.
Vóór oudjaar 1672 zijn er al 14 man overleden en tussen nieuwjaar 1673
en de aankomst aan Kaap de Goede Hoop op 27/28 maart 1673 nog
eens 24, onder wie de fiscaal Sebastiaan Pittarin van Amboina, een
belangrijke VOC-dienaar.
Na Kaap de Goede Hoop en voor aankomst bij Ceylon sterven er nog
eens twee man.

Hef tweede gedeelte van de reis

Gedurende de bijna drie weken dat de Rhenen aan de Kaap ligt, wordt de
schipper het één en ander in rekening gebracht: de schapen kostten f l.
8.-.- per stuk, de beesten (runderen?) tl. 12.-.-, en ook voor het brandhout
moet tl. 6.-.- per vadem worden betaald. De groenten en vruchten worden
gratis afgeleverd: "ongeslooten(?) en geslooten(?) cool, porseleyn,
geelen/witte/croote wortelen, water limoenen en myloenen". Vóór de reis
naar Ceylon aanvangt, worden er ook nog "warmoos, slae, radijs en
raepen" aan boord gebracht. Voor al het geleverde vlees moet de schip-
per tl. 383.-.- betalen.
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Einde van de heenreis en afrekening met opvarenden

Op 21 juni 1673, precies acht maanden na vertrek vanaf de rede van
Texel, komt de Rhenen bij Ceylon aan en worden de boeken afgesloten,
niet alleen de rekening van de schipper voor wat betreft hat kasgeld en
het restant aan kleren voorraad van het schip, maar ook de persoonlijke
rekening van Andries Pieterszn d'Pelicaen, evenals die van alle opvaren-
den, waarna de saldi zullen zijn overgenomen in een nieuw Grootboek en
Journaal, dat helaas verloren is gegaan. Er worden voor in totaal 161 man
rekeningen afgesloten. De totale gage over deze acht maanden bedroeg
fl. 15267.1.4.
De koopmanschappen worden overgedragen aan de opperkoopman
Robbertus Padtbrugge op Tutucoryn ad fl. 1190.16.8, waaronder het res-
tant van de realen van achten en de niet aan de bemanning verstrekte
kleding. En daarmee eindigt het Grootboek en Journaal van de Rhenen,
maar dan zijn we pas op de helft van het verhaal. Het tweede levensjaar
van ons schip moeten we uit andere bronnen reconstrueren.

In het bewaarde Grootboek en Journaal 1672-1673, maar voorin, staan
persoonlijke overzichten/rekeningen courant van de bemanningsleden
met aantekeningen uit latere jaren en die van Andries Pieterszn d'Peli-
caen, schipper, luidt als volgt,
aan de creditzijde:
7673 21 Juny 432.-.- resteert van 8 mnd op Reenen 432.-.-
16 Sept. 204.-.- of 2 mnd 25 dagen op Reenen dat
op den eersten van die maent van de vyant syn
rechterbeen aan sticken is geschoten en op den 16n
overleden is, volgens d'reecq: daer van synde
die geliasseert is als in margine 204.-.-

636.-.-

heeiï een vrou genaempt ...de Vile op Colombo nagelaeten

welk saldo, volgens aantekeningen op de debetzijde van de rekening, op
24 januari 1679 wordt verrekend met de gemachtigden van de weduwe in
Amsterdam.

Ook is in deze gage-boekhouding van de VOC de rekening van de
tamboer Jan Thomassen erop nagekeken. Volgens een aantekening is
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die rekening-courant in 1686 afgesloten; hij blijkt al die tijd in Colombo te
zijn geweest.

Verblijf in Voor-lndiè

Nadat de drie schepen, die gezamenlijk de reis van Texel naar Kaap de
Goede Hoop hadden volbracht, een dag of vijftien aan de Kaap zijn
blijven liggen in welke tijd opvarenden van boord zijn gegaan; nieuwe
opvarenden opgenomen zijn; victualiën ingeladen zijn, vertrekken Hef
Wapen van Alkmaer en de Zoetendael op 21 april 1673 richting Batavia,
samen met de fluit de Hasenberg en de schepen Den Br/e/ en Goylandt,
en uit een brief van 14 april 1673 van gouverneur Gotke van Kaap de
Goede Hoop, met deze vloot op 27 juni 1673 in Batavia ontvangen,
vernemen wij dat de Rhenen zijn reis naar Ceylon op 13 april 1673 had
voortgezet.
In de publicatie waarin dit te lezen is, wordt ook melding gemaakt van het
uiteindelijke lot van het schip: schipbreuk voor St Thomé in 167410. Daar
wordt als scheepstype genoemd: pinas, maar met een vraagteken;
zekerheid daaromtrent heeft men dus niet kunnen verkrijgen, in tegenstel-
ling tot Het Wapen van Alkmaer, gebouwd in 1671, dat een pinas is en de
Zoetendaal, gebouwd in 1669, een fluit.
Hoewel er dus een melding is van een schipbreuk, is er voor de zeker-
heid nog de Homeward-bound Voyages van de RGP (167) op nageslagen
maar daarin wordt inderdaad geen enkele maal meer een Rhenen ge-
noemd, terwijl Het Wapen van Alkmaer en de Zoetendaal nog een paar
maal op en neer varen tussen de Republiek en Indië.
Deze twee schepen worden ingeschreven in Batavia op 24 juni 1673,
terwijl op het inventarisstuk waarin dat is aangetekend links onder in een
hoekje is gekrabbeld:

wanneer of Ceylon gecomen
de Loer// Januari 1673
den Egel Januari 1673
rheenen Augustij 1673

Rijks Geschiedkundige Publicatiën (verder RGP 166), Dutch-Asiatic
Shipping in the 17th & 18th centuries; 1595-1794 Vol. II; Outward
-bound Voyages from the Netherlands to Asia and the Cape, 1979,
door J.R. de Bruijn e.a.
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van der Goes September 1673
d'Europa September 167311

De Loer// en den Egel worden later nog een paar maal vermeld, varend
van Voor-lndië naar Indië en van het ene eiland in de archipel naar de
andere; ook de van der Goes en d' Europa komen nog een paar keer
voor; de Rhenen echter heeft zich nooit op de rede van Batavia of elders
in Oost Indië vertoond.

Het Wapen van Alkmaer en de andere schepen brengen in Batavia o.a.
het bericht dat:
"...in 't vaderlandt gingen de saecken met het herstellen van den Prins in
"zyn voorvaders digniteyten nu vry wat beter als eenigen tyt te voren.
Ook namen ze een prentje mee van wat genoemd werd het burgerrecht(l)
in 's Gravenhage aan de heren Joan en Cornelis de Wit begaan.

En terwijl ons schip in de Oost blijft en daar de belangen van de Com-
pagnie verdedigt en uiteindelijk zijn einde vindt, bouwt, om onze gedach-
ten weer even te bepalen bij de gebeurtenissen dicht bij huis, Margaret
Turnor, de echtgenote van Godard Adriaan van Reede (1621-1691) die in
het buitenland als reizend ambassadeur de Nederlanden en zijn Stadhou-
der vertegenwoordigt, het Huis te Amerongen weer op. Dit kasteel was
door de Fransen op 21 februari 1673 afgebrand, omdat: "de Heer van
Amerongen tegen de interesse van den Koninck van Vranckrijk ageer-
de".12 En in Rhenen vindt in 1674 de aanbesteding van het veerhuis
plaats: "... bij de wederopbouw waarvan verschillende versies van bestek-
ken bewaard zijn gebleven Een niet onbelangrijk detail is voorts de
vermelding van de veervrouw, Gartje of Geertje Gosens, weduwe van
Dirck Geurts. Wij nemen aan dat de veerman Dirck Geurts omstreeks
1672, wellicht als gevolg van de gewelddaden, gepleegd door de Fran-
sen, overleden is."13 Ook op andere wijze hielden de Fransen huis in
onze stad: door de terugtrekkende troepen werden in 1673 de Westpoort

ARA, VOC, inv.nr. 4829
Lijst van uit de Republiek in Batavia aangekomen schepen 1673

W.A. Braasem, Sulcken hecht werck ... , pag. 20

H. P. Deys, Het oude veerhuis van Rhenen^
in:-Oud Rhenen, 4e jrg, nr l, maart 1985
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en de Bergpoort opgeblazen. Hoeveel ruiten zullen daarbij zijn gespron-
gen?

St. Thomé op de kust van Commando!

In dezelfde maanden dat de Fransen in de Republiek al weer op de
terugtocht zijn en de Engelse en Franse vloten klop krijgen van Michiel de
Ruijter en Maarten Tromp, o.a. op 7 en 14 juni 1673, en een paar maan-
den later, in augustus 1673 onder grote publieke belangstelling vanaf het
strand, de zeeslag bij Kijkduin plaatsvindt, neemt onze Rhenen volop deel
aan de vijandelijkheden ver van huis. In het al eerder genoemde deel 125
van de RGP vindt U op pagina 910 onze Rhenen als oorlogsjacht weer
terug als het samen met een ander schip op 1 mei 1674 voor St Thomé
vergaat. Het is niet één van de eilanden in de Caraïbische zee of voor de
kust van Afrika, bij, nu, Congo Brazzaville. Het is de stad St Thomé op de
kust van Coromandel, niet ver ten zuiden van Madras in Voor-lndië
tegenover Ceylon, waar de Compagnie al overhoop ligt met de Fransen
en Engelsen voordat in Indië de Europese oorlog goed en wel bekend is
geworden, vanwege bedreigde VOC (= handels-)belangen. De stad St
Thomé, die U nu vruchteloos op de kaart zult zoeken maar in die dagen
door de Franse admiraal (De)Lahaye is bezet en wordt verdedigd, wordt
al vanaf juni 1673 door d'heer superintendent en admiraal Rycklof van
Goens de oude14 als bevelhebber op de vloot, en gouverneur (van
Coromandel) Anthony Pavillioen belegerd15.

De Fransen hebben op 23 juli 1672 de stad St Thomé op de Moren ver-
overd waarna de VOC wel in actie moest komen omdat zij een overeen-
komst met de verjaagde sultan en koning van Golconda had gesloten
voor wederzijdse hulp en bijstand. Van Goens sr. kon echter pas echt
ingrijpen toen hij eenmaal op de hoogte was van de oorlog in Europa.
Vaderlandse en handelsbelangen speelden hier door elkaar. Dit Indische

In Colombo op Ceylon resideert zijn zoon Rycklof van Goens als
gouverneur, en deze wordt van de vader onderscheiden door de
toevoeging "de jonge" achter zijn naam

ARA, VOC inv.nr. 1295 Overgekomen brieven en papieren uit Indié.
Diverse vermeldingen van St Thomé onder de paragraaf Coromandel,
o.a. 111, 117, 121.
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onderdeel van de oorlog eindigde op 6 september 1674 als de Franse
admiraal Jacob (De)LaHaye en de VOC-gouverneur van Coromandel
Anthony Paviljoen een accoord sluiten betreffende de overgave van de
stad; met de Engelsen waren we sinds begin 1674 al weer on speaking
terms, hoewel, wel met de nodige (handels-)reserves. Een aardig detail in
de bepalingen van het accoord met de Fransen is dat de VOC vervolgens
twee schepen, 't Huijs te Velsen en de Rammekens uitrust en aan (De)-
LaHaye ter beschikking stelt om er op 21 september 1674 met het restant
van zijn garnisoen mee naar Frankrijk te varen, tegen afgifte van een
schuldbekentenis voor de twee schepen zodat zij na aankomst in Frank-
rijk weer mogen vertrekken naar de Republiek.16 In diezelfde maand
(september 1674) arriveert in Batavia het fluitje de Helena met het bericht
van Kaap de Goede Hoop dat er met Engeland vrede is17. Dit bericht
werd ook in Coromandel door van Goens sr ontvangen en wel op 4
september waarna twee dagen later, op 6 september, de Fransman het
accoord sluit. Op 6 oktober daaraanvolgend wordt St Thomé weer aan de
koning van Golconda overgedragen en verlaten de Nederlanders de stad
om zich terug te trekken in hun handelspost. Maar gerust waren de VOC-
bevelhebbers niet want reeds op 11 mei 1675 is er een brief van de heer
Pavilioen dat de koning van Golconda er in had toegestemd om de stad
"te doen demolieren ende slegten en daartoe bereyts een goede partij
"sijner volk derwaarts gecommandeert",
aan welk karwei op 7 oktober van dat jaar al was begonnen in het bijzijn
van de koopman Herbert de Jager.

"Rencontres" met Engelsen en Fransen

Maar dan is onze Rhenen al lang vergaan en vergeten. Want in 1673/1674
heeft er voor de kust van St. Thomé een jaarlang een VOC-vloot gekruist,
en werd de stad aan de landzijde belegerd door een VOC-troepenmacht.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari 1673 in Batavia,
"des morgens voor de predicatie quamen de respective collegien hier

ARA, VOC inv.nr. 1297, Overgekomen brieven en papieren uit Indië.
Register van brieven en papieren gecomen van Batavia in den jaere

1675, fo 71 a 174, en fo 246.

ARA, VOC inv.nr. 1302, Overgekomen brieven en papieren uit Indië.
Dagh-Register etc. 1675, fo. 23
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"ter stede, mitsgaders vele andere gequalificeerde dienaren, by de heeren
"de gouverneur generael ende de Raden van India en wenschten haer
"Ed.le volgens oudt gebruyk veel geluck en segen met den aenvanck
'Van dit jaer 1673",
wordt niet gerept over de toestand in het verre vaderland; dit in tegenstel-
ling tot oudejaarsdag 1673:
"noch met redelycken toestand en voorspoet van Comp.s saecken na de
"seer beswaerde en verwerde tyden van oorloge, die men thans is bele
'Vende"18.
Toch is er een brief van 11 december 1672 aan heren XVII waarin be-
treurd wordt dat het uitbreken van de oorlog eerst op 29 oktober bekend
werd, vooral met het oog op Ceylon. Tussen de regels is te lezen dat er
daarmee een kans voorbij is gegaan om de gehele vloot onder (De)
LaHaye 'te ruineren ofte afhangigh te maken".

Pas op 9 januari 1673 brengt het fluitschip Saxenburgh, dat op 16 april
1672 Texel verliet, het bericht uit het vaderland dat medio juni '72 de
landsvloot, sterk 80 schepen, zee gekozen en na een bloedig gevecht, de
overhand behouden had. Dit bericht heeft haar bij Kaap de Goede Hoop
ingehaald. Daarnaast bracht ze gedrukte rapporten van het gevecht
tussen Engelse oorlogsschepen en de konvooivaarders van de Smirmase
vloot op 23 en 24 maart 1672.
De definitieve bevestiging van dit bericht van de oorlog in Europa wordt
pas op 15 mei 1673 met de Hellevoetsluys, op 4 juli 1672 uit Goeree
gezeild, in Batavia ontvangen. Onmiddellijk daarop worden de verdedi-
gingswerken van Batavia geïnspecteerd en waar nodig versterkt.
Maar de onrust in Voor Indië is dan al groot. Op 25 december 1672
schreef Rijcklof van Goens aan Batavia dat er naar aanleiding van de
"sinisterlycke" verovering door de Engelsen van de uit Perzië komende
Meyboom door 14 a 15 kloeke zeilen voor de kust van Indië gekruist zal
worden. De bemanning werd overigens zeer vriendelijk door de Engelsen
onthaald, waarbij hen zelfs reisgeld werd aangeboden. Maar van Goens
sr weet nu zeker dat er oorlog met Engeland is.
Onzekerheid was er ook: op 25 mei 1673 schreef de Bantamse resident
aan Gasteel Batavia dat de Engelsen vast geloofden dat er al weer vrede
was en dat ze 2 a 3 schepen uit Engeland verwachtten.
Op 24 september 1673 ontvangt Batavia van van Goens sr. bericht dat hij

Van der Chijs, 1673

24



op 17 juli met de ganse vloot van 17 schepen behouden was aangeko-
men voor St Thomé op Coromandel om dat de Fransen afhandig te
maken en aan de Moren terug te geven. Omstreeks die tijd zal de Rhenen
zijn gearriveerd.
Voordat de Rhenen goed en wel was geacclimatiseerd na zijn lange reis
uit het vaderland, raakte zij al verwikkeld in een, zoals dat zo treffend
werd beschreven, furieus gevecht. Het ging om 13 Nederlandse bodems
(buiten 2 fluiten en 2 a 3 hoekers die buiten schot bleven) tegen 10
Engelsen, op de 1e september 1673 omtrent 4 a 5 mijl van de rede van
Masulipatnam op Coromandel.
Op 29 augustus 1673 was Commandeur Quaelberg met 13 oorlogssche-
pen, waaronder met name genoemd de Rhenen, van Palliacatta naar
Masulipatnam gezeild om in gezelschap van 2 fluiten, 4 hoekers en 2
andere, niet te ontcijferen soorten schepen, aldaar in voorraad liggende
goederen op te halen. Zij ontmoetten dan de daar al gesignaleerde
Engelse vloot (Quaelberg zocht dus het gevecht) waarvan de grootste 46
kanonnen, de anderen 36, 30 of 29 stukken geschut aan boord hebben
met samen 1.000 a 1.100 opvarenden19. Drie Engelse bodems, waaron-
der die van de vice-admiraal en de schout-bij-nacht, werden overmees-
terd, en men telde meer dan 360 man aan gesneuvelden en gevangenge-
nomenen; de andere zeven schepen sloegen op de vlucht. De Nederlan-
ders telden 60 doden en 67 gekwetsten waaronder de vice-admiraal Jan
Fredrixe, en twee van de schippers, Jacob Part en Andries Pelst20, van
wie ieder het been werd afgeschoten hetgeen zij niet overleefden. De
namen van alle deelnemende schepen zijn bekend en kom je ook regel-
matig tegen in de Dagh-Registers van Batavia. 't Huys te Velsen brengt
later de Fransen naar huis en de Cranensteyn gaat samen met de Rhenen
ten onder.
Een overwinning voor de onzen dus. Maar toch klinkt er in het 'bericht ook
kritiek door:
"... hebbende de resterende 7 (= Engelse schepen) hun met den donc-
"kren door de vlught gesalveert, daervan der eghter nog al veel in de
"kaers souden hebben gevlogen, indien onse schepen de zeynen beter

ARA, VOC, inv.nr. 1295

In het inv.nr. 5287 Int Schip Reenen, Grootboek en Journaal,
wordt als schipper genoemd Andries Pieterzn de Felicaan.
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"geobserveert en alle evenwel gevoghten hadden ..."21.

De Rysende Son, één van de aan deze zeeslag deelnemende schepen
komt met het verslag over dit gevecht, opgesteld door de Commandeur
Quaelbergh op 20 november 1673 in Batavia aan, alsmede met de bood-
schap dat van Goens sr. zich op Ceylon had teruggetrokken met vloot en
landmacht, met achterlating van 550 a 600 man en drie "snedige" sche-
pen, de "welbeseylde oorlogsjaghten" Cranensteyn, Rhenen en de Pijl,
onder gezag van Paviljoen ter verdere belegering van St Thomé aan land-
en zeezijde:
"... om den vyand te water te benaauwen en haere schepen Briton, St
"Jean de Bayone met nog 2 fluytjes op te passen"

Op 27 december 1673 brengt een Deens schip het verheugende, monde-
linge, nieuws dat deze drie schepen een Frans schip heftig hadden
bevochten en het half zinkende, omtrent Tranquebare, op de Coroman-
delse wal hadden gejaagd. Waarschijnlijk betreft het hier de drieste uitval
van (De)LaHaye op 29 oktober 1673. Hij heeft een groot gedeelte van zijn
garnizoen aan boord van de Briton en de St Jean gezet en tracht met het
eerste schip het vlaggeschip de Cranensteyn te enteren terwijl de St Jean
en de twee fluitjes de Rhenen en de Pijl bezig moeten houden. Zijn opzet
mislukt omdat de Nederlanders meer kanonvuur kunnen geven, en na
verloop van tijd herneemt men zijn oorspronkelijke ankerpositie weer.

In een volgend verslag van de Commandeur Cornelis van Quaelberg, op
19 oktober 1673 met de oorlogsvloot zeilende in de buurt van Nagapat-
nam lezen we dat op de eerste oktober 1673 uit de Ceylonse oorlogsvloot
alvast richting St. Thomé vertrokken zijn, met de twee Engelse prijzen
(=veroverde vijandelijke schepen), de Dordrecht, Gouda, Cranensteyn,
Rhenen, en Nieuwenhoven.

De laatste maanden

Op 25 januari 1674 vertrekt van Goens sr. weer met zijn vloot van 17 oor-
logs- en koopvaardijschepen naar de kusten van Indië, richting Mallabaar-
se, Suratse en Perzische handelsposten, want het handeldrijven moest
doorgaan; daarvoor waren de Nederlanders per slot in die contreien.

Van der Chijs, 1673
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De berichten uit het vaderland van 7 januari 1674 maakten enerzijds
melding van de goede gang van zaken in de Republiek: de bevochten
overwinningen op zee op 7 en 14 juni 1673 en ook het feit dat men te
land in het offensief was gegaan; anderzijds maakte men zich zorgen over
de Fransen die, zoals het heette:
"onderwyle maeckten 't de Franse in alle haer geconquesteerde plaetse
"soo overdaedig ende onchristelyk met schatten, spolieren, ruineren,
'Verbranden ende alles te vernielen, dat het scheen sy selfs geen gissing
"stelden daer lang meester te sullen blyven22.
En daar hebben onze toenmalige stadsgenoten van kunnen meepraten.
Het moet geen pretje zijn geweest in die tijd onder Franse overheersing.
Op 9 mei 1674 komt er bericht uit het vaderland dat Maastricht, na te zijn
belegerd, zelfs enige tijd door Lodewijk XIV in eigen persoon, zich na
pressie van de roomsgezinde, muitende burgers en Walen heeft moeten
overgeven; dat er nogmaals een zeeslag is gewonnen; en dat, helaas,
van de retourvloot van 1673 er 3 schepen bij St Helena en 1 bij Texel
door de Engelsen zijn overmeesterd terwijl er van 2 nog steeds niets
vernomen is. Deze berichten worden onmiddellijk naar Coromandel
doorgezonden.
Op 14 juni 1674 komt er een briefje van de Bantamse resident dat de
Fransen hadden getracht met een scheepje van de sultan geweren, bus-
kruid etc. naar St Thomé te smokkelen waarop de resident het scheepje
had laten escorteren "om alsulke lorrendraejeryen voor te komen"23.
Op 23 juli 1674 brengt de Tidor, uit Patria vertrokken op 8 november
1673, het nieuws dat, na het verlies van Naarden op 13 oktober 1673:
"soo hadden de Franse voord daerop Bommel, Woerden, Crevecoeur,
"Campen etc., tot 14 steden ende sterkten toe, ende 't geheele Sticht van
"Utrecht, etc., wederom verlaeten24.
En op 20 augustus arriveert een Engels schip met de boodschap dat op
19 februari 1674 de vrede was getekend tussen de Republiek en Enge-
land wat op 13 september met de aankomst van een Nederlands schip
wordt bevestigd.

22

23

Van der Chijs, 1674

Van der Chijs, 1674

Van der Chijs, 1674

27



Hef einde

Negen dagen later, op 21 september 1674, verschijnt na lang uitzien van
Coromandel een boot met een pakket brieven van diverse data:
"Uyt alle welke advise ende tydingen is komen te blyken dat 's Comps
"saeken alomme te dier plaetsen redelyk wel stinden, werdende de
"belegering voor St Thomé tegens de Franse alomme gecontinueert ende
"daervan nu in 't kort een goed eynde verwacht; maer een swaere slag
"heeft de Comp.e al wederom aengetroffen met het verlies der braeven
"oorlogs-jagten, Kraenesteyn ende Rhenen dewelke beyde, nevens ook
"den Fransen Briton, op primo May regt voor de wal van St Thomé door
"een seer swaeren storm waeren vergaen met verlies van een groot getal
"menschen ...25

Het ene schip was omgeslagen en zonk; 141 opvarenden verdronken,
slechts 23 wisten de wal te bereiken en brachten er het leven vanaf. Het
andere schip werd, toen duidelijk werd dat er tegen de storm niet te
vechten viel, met opzet tegen de wal gezet zodat het volk, het geschut en
de inventaris gered konden worden. De Fransen verloren hun Briton die
met 82 opvarenden eveneens op het strand werd geslagen, waarmee zij
hun laatste schip verspeelden.
Nog éénmaal daarna werd er melding gemaakt van de Rhenen als de
Gouverneur-Generaal aan de Heren XVII meedeelt dat de Fransen in St.
Thomé van zee uit nog belegerd worden door enkele jachten en "de bood
van Rheenen", waarschijnlijk de sloep van ons schip die de storm had
kunnen overleven. Deze belegering duurt tot de overgave op 6 september
1674 als ook in St. Thomé bekend wordt dat in Europa de vrede is
getekend tussen Engeland en de Republiek, en Frankrijk zich allang heeft
moeten terugtrekken.

Het bericht van de vrede kwam voor onze Rhenen te laat. Haar aanwezig-
heid in de Voorindische wateren heeft er wel aan bijgedragen dat de VOC
de overhand behield in haar strijd met de Engelsen en Fransen.
De dure oorlogsvloot bij Ceylon en voor de kust van Coromandel kon
vervolgens worden ontbonden.
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