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CHRONICLE — DE RUYTER 

 

Every year a day around the 10
th

 of February a festive meeting takes place in the ‘Nieuwe Kerk’, 

the ‘New Church’ in Amsterdam at the tomb of Admiral Michiel de Ruyter in order to 

commemorate the liberation by the admiral on this day in 1676 of 26 Hungarian Protestant 

ministers sentenced to the galleys for their faith in Hungary. The meeting is yearly adjured by the 

Stichting “de Ruyter” (www.deruyter.org) and attended by the Hungarian Ambassador as well as 

by the representatives of the Dutch Royal Navy. We publish here two speeches given by the author, 

a naval historian, the first one on February 11, 2012, and the second one on February 23, 2013.. 

 

 

Your Excellency, Admiral, Mr Mayor, Ladies and Gentlemen, 

 

The meeting of today is about the liberation of 26 Hungarian ministers by Admiral de Ruyter’s interference on 10 February 

1676. After their liberation they had been dispersed over the various ships of the Dutch fleet and six weeks later, on 25 March 

they could be transferred to an English ship, carrying them to Venice. De Ruyter had succeeded in a splendid way to achieve 

the liberation of the ministers. However, he had not been sent to the Mediterranean, specially to liberate them. It was an action 

that did not interfere with the execution of his main task.  

His main task was to beat the French fleet in cooperation with the Spanish fleet. During the battle of Agosta on 22 April, de 

Ruyter had been wounded. He died on the twenty ninth of April 1676 on board of his ship called the “Eendracht”, the flagship 

of a Dutch fleet being anchored in the Bay of Syracuse, on the East coast of Sicily. This fleet was part of a combined Spanish-

Dutch fleet. 

I was asked by the De Ruyter-Foundation, to tell you today what happened to the fleet of de Ruyter after his death, how it 

returned to Holland. 

You need a very short background information on why the Dutch fleet was there, together with the Spanish Navy fighting 

against the French.  

At the time, Sicily belonged to Spain. France wanted to drive Spain out of Sicily. Spain had asked Holland to send a fleet to 

help them against France. Two naval battles had been fought so far and in the second one, the battle of Agosta, Admiral de 

Ruyter had been wounded. A week later he had died. The shock of de Ruyter’s death had been terrible for the men on the 

Dutch fleet, their morale had been affected severely.  

The leaden coffin carrying the embalmed corpse of de Ruyter, was standing in the captain’s cabin of the “Eendracht”. 

Admiral den Haen, who used to be second in command, was now the commander of the fleet, consisting of 17 ships. They 

were anchored in the Bay of Syracuse repairing the damage suffered during the battle against the French fleet.  

De Ruyter, before he died, had suggested to go to Palermo, on the North coast of Sicily, because repair facilities were better 

there. A week later, on the sixth of May, the fleet sailed along the South coast of Sicily and a week later, on the thirteenth of 

May the combined Dutch/Spanish fleet anchored in the bay of Palermo.  

Fourteen days later the French fleet suddenly turned up. They attacked on the second of June. It was a disaster. The 

combined Spanish Dutch fleet was anchored and the French had a very favourable wind. These two conditions made it possible 

that they could deploy their fire-ships optimally. A fire-ship is a small ship that is set afire just before hitting a big enemy ship 
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with the intention to set the big ship ablaze. Because of the gunpowder on board, it usually ends with an explosion. Four 

Spanish and three Dutch ships exploded during this action.   

De damage was enormous. Admiral den Haen was killed, as well as a number of Spanish flag officers. Gerard Callenburg 

took over the command of the Dutch fleet. An estimated 2000 men of the Spanish and Dutch fleet died in the action, burned, 

suffocated or drowned. Fortunately the “Eendracht” was not too much damaged. The French fleet had to stop the attack for 

lack of ammunition, otherwise the complete Spanish Dutch fleet would have been totally destroyed.  

It was now clear that the strength of the Dutch fleet had been reduced to almost zero. The decision was taken to send pastor 

Westhovius with a fast yacht to Napels in order to advance to Holland over land with Callenburg’s letter announcing the 

terrible defeat before Palermo. Westhovius arrived in the Hague on the twenty seventh of June. The government then decided 

to send the young rear-admiral Philips van Almonde, 31 years old, to Napels to take the command of the fleet.  

Repairs and recovery were difficult in Palermo, it was extremely hot weather. And then one disaster followed another. An 

epidemic broke out, dysentery, taking the lives of many sailors and officers. The order from The Hague came to sail to Napels. 

Callenburg decided to follow suit right away. He informed the Spanish commander and the next day already, on the sixth of 

August the Dutch fleet left Palermo.  

On the way to Napels under the Italian coast, they met by pure coincidence a French fleet of sixty ships under the command 

of Duquesne by the way, transporting troops from Toulon to Messina. Duquesne began immediately to chase the Dutch ships, 

at the same time cutting them off from Napels and at sunset the Dutch fleet was seen in battle order. The next morning not one 

Dutch ship was in sight anymore. Callenburg had avoided battle by manoeuvring very skilfully during the night. Duquesne had 

to continue his way to Messina, because of the 3000 soldiers he had on board. On the twentieth of August the fleet arrived 

safely in Napels.  

On the fourth of September admiral van Almonde together with pastor Westhovius arrived on board and he took command 

of the fleet. 

After four weeks the order came to sail to Cadix, on the Spanish south coast, to meet the ships that were expected from 

Holland to strengthen the fleet. They left Napels on the fourth of October on their way to Cadix. 

A little sidestep now for a short remark : According to Gerard Brandt, who published the biography of de Ruyter in 1687, 

the French king Louis the Fourteenth had ordered that when the ship, carrying the corpse of de Ruyter, would pass along one of 

the French harbours, that it had to be saluted by gunfire as a show of honour for de Ruyter. It was well known that the king had 

a great appreciation for de Ruyter (he had awarded him with the order of St Michel ten years ago), but this intrigued me and I 

thought it to be worth while to verify this. Some time ago I found in the French Navy’s archives in Paris an original letter that 

gives a good indication. It is a regular report dated the tenth of June, on logistics, personnel, etc from the local authority of 

Toulon, Pierre Arnoul, to the French king, and at the end a remark comes out of nowhere. He says: “Concerning the ships with 

the corpse of de Ruyter on board, I have heard that these ships have already arrived in Holland”. This remark has no relation to 

anything, it is clear that he replies to something. This must be the order to salute de Ruyter with gunfire as an honour. We may 

be pretty sure that the royal decree has indeed been given, in spite of the fact that we were in war with France at the time. This 

then can be regarded as a great honour that was given to de Ruyter after his death. Indeed, this is in line with the fact that he is 

regarded by most naval historians as the greatest admiral of all times, greater than Nelson, Duquesne and all the others 

together.  

The fleet arrived four weeks later, on the third of November, in the bay of Cadix. A week later, on the tenth of November, 

van Almonde received the order from the Dutch government to return to Holland. They prepared the ships during one week for 

the voyage home and they set sail on the eighteenth of November. Arriving on the tenth of December before the Dutch coast 

van Almonde got the message that the ships, unfortunately, could not enter into the narrows to get access to Hellevoetsluis, 

because there was too much ice. Admiral van Almonde then decided to return to England to wait for better weather. A two 

days’ gale forced the fleet to anchor on the twelfth and thirteenth of December. Then they turned back to the English Channel, 

it was as if the Sea did not want to let de Ruyter go.  

After a fast crossing, in one day some 150 nautical miles, they anchored on the sixteenth of January in St Helen’s Bay, after  

a couple of days they moved five miles to the North and they anchored before Portsmouth.  
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There they waited during four weeks until the weather allowed a definitive return to Holland. During Christmas and the 

New Year, waiting in the cold for four weeks until the weather allowed the fleet to go home. The fleet went under sail on the 

twenty fourth of January. Then it was delayed again by mist and strong winds and another week later, on the thirtieth of 

January it anchored at last in front of the Dutch naval base of Hellevoetsluis. It had taken one day to go the 150 miles to St 

Helen’s Bay, now it took one week to do the same 150 miles in the opposite direction. Here again, it was as if the Sea wanted  

to keep de Ruyter as long as possible. 

After having been standing during nine months in the captain’s cabin of the “Eendracht”, the leaden coffin could now, at 

last, be disembarked.  

The yacht, transporting the coffin, left Hellevoetsluis on the fourth of February and it made its way slowly through the ice 

in the canals, most of the distance towed by a horse, the trip to Amsterdam over a distance of some 100 kilometres lasted 

nearly two weeks, in Rotterdam it had been forced to wait for almost a week because of the weather. It arrived on the sixteenth 

of February inside Amsterdam.  

The vastly solemn funeral ceremony was on Thursday the eighteenth of March 1677, here in the Nieuwe Kerk in 

Amsterdam, almost one year after his death. 

Since then Admiral de Ruyter rests in peace here. 

 

Jan Nuboer 

 

 

 

* * * 

 

 

 

Your Excellency, Ladies and Gentlemen, 

 

The “de Ruyter” heritage foundation has asked me to tell you something about the liberation of the Hungarian clergymen 

on the 11
th

 of February 1676, seen through the eyes of the crewmembers of the flagship “Eendracht”. 

In 1675 the Italian island of Sicily belonged to the Kingdom of Spain. The French king Louis XIV wanted to drive the 

Spanish out of Sicily. The Spanish fleet had already suffered a defeat against the French fleet. Spain had a treaty with the 

Netherlands under which Spain could ask Holland for help. The request from Spain was to send a fleet under the command of 

admiral de Ruyter to the Mediterranean to help the Spanish fleet against the French fleet and thus to secure the control over 

Sicily. The Netherlands government was reluctant to comply, but Prince William III was in favor and forced the decision. He 

was afraid that otherwise it would end up in a swap: Sicily remains Spanish under the condition, that the Spanish possessions in 

the Netherlands would become French. That would mean that France would become the neighbor of the Netherlands, which the 

Prince wanted to avoid. He was a visionary man. Later he became king of England, the best king they have ever had.  

So it was decided to send a fleet to the Mediterranean. Normally a younger admiral would have been in command, but 

Spain had demanded specifically for the command to be in the hands of de Ruyter, indeed a man of tremendous reputation. 

When the French heard, to their dismay, that de Ruyter himself would come to help the Spanish fleet, they prepared for the 

worst.  

A fleet of 30 big and small ships with the “Eendracht” as the flagship, took to sea on the 8
th

 of August 1675. There were 

4800 men in the fleet. The “Eendracht” had a crew of 450. The men had been signed on for six months, including the voyage 

outward and homeward.  
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Once the fleet was in the Mediterranean, the cooperation with the Spanish authorities was unsatisfactory; their fleet was not 

ready to join the Netherlands fleet. On the 20
th

 of December the Netherlands fleet anchored in Milazzo Bay, on the Northeast 

coast of Sicily, where the Spanish fleet was expected to arrive. On that same day, the vicar of the “Eendracht”, rev Westhovius, 

received two letters written in Latin, from 23 Hungarian clergymen, who were galley-slaves in Napels, asking him to obtain 

their liberation from the Spanish authorities. It was said there were three more clergymen on galleys in Sicily. This was the first 

time admiral de Ruyter heard about the Hungarian clergymen. He immediately ordered rev Westhovius to look for the three 

galley slaves in Sicily, but they could not be found. He then requested the viceroy of Sicily to write to the viceroy of Napels to 

set these clergymen free. The viceroy said that he would only do so out of sympathy for de Ruyter. The Viceroy could of 

course have liberated the three slaves in Sicily, but instead he immediately sent them off to Napels. Then he did not have 

anything to do with them anymore. 

On the last day of the year de Ruyter received a letter from the government in The Hague, together with some more letters 

with background information, ordering him to try to achieve the liberation of the 26 Hungarian clergymen. One week later the 

admiral had to fight the French fleet with only one Spanish ship in support. This became known as the naval battle of 

Stromboli, with undecided outcome. On board the “Eendracht” 7 were killed and 30 wounded. The next day the Spanish fleet 

turned up and finally joined de Netherlands fleet. The two fleets withdrew together in Milazzo Bay. The viceroy came on board 

on the 18
th

 of January; de Ruyter asked him if he had any news from Napels concerning the Hungarian clergymen. The viceroy 

said, “The answer was so favorable, that I do not doubt their liberation.” 

Now the end of the six months, allowed for the mission, was near, so de Ruyter was planning to return to the Netherlands. 

The Spanish authorities however, claimed to have heard that he was to stay for another six months. De Ruyter needed to have a 

letter from the government in The Hague, addressed to him, giving the order to stay longer and as he did not have that letter, he 

decided to go home. On the way home, he would pass by Napels and Livorno, to verify if there might be a letter for him there. 

He left Milazzo Bay on the 22
nd

 of January and near Stromboli Island he sent a small ship to Napels. Since there was no letter 

with the Dutch consul, he decided to continue to Livorno. He neared Livorno on the 4
th

 of February. Ships he had sent in 

advance to Livorno returned with a letter from Prince William III in which the government ordered him to stay for another six 

months in the Mediterranean. He immediately turned and set course south to Napels, where he was to supply the fleet. He also 

intended to make an effort at that occasion to set the Hungarian clergymen free. On the 10
th

 of February the fleet arrived at the 

little island of Ischia, very near Napels Bay. Here was a calm and de Ruyter sent a felouque, a small and fast little yacht, to the 

consul and the viceroy, announcing his arrival. That same evening the consul came on board with a letter from the viceroy, the 

Marquis de los Velez, who welcomed him cordially. Due to the fading wind it was not before the next evening that the fleet 

could drop anchor in Napels Bay. The “Eendracht” lowered the barge and the sloop into the water. Every big warship had a 

barge and a sloop on deck. A barge had six oarsmen and it could carry ten passengers; a sloop six oarsmen and six passengers. 

There was no indication whatsoever that the clergymen had been liberated.  

That same evening the Marquis de los Velez arrived alongside with a number of beautiful sloops and the viceroy and his 

extensive suite of dignitaries stepped on board the “Eendracht”. On a 17
th

 century ship the crewmembers were not allowed to 

come further aft than the big mast, but the men on deck who looked attentively, saw that the admiral, who welcomed the 

viceroy and his suite, expressed an angry posture. The dignitaries disappeared into the captain’s cabin. De Ruyter took the 

viceroy, whom he now met for the first time, apart, for a private talk. He said to him: “It is impossible for me to be happy with 

the great welcome you give me and with the honors you reserve for me, when the Hungarian clergymen have still not been 

liberated”. Then the viceroy answered that the Spanish king and the German emperor had to agree first. This answer caused 

such a visible deception on de Ruyter’s face that the viceroy ceded and gave his approval for the liberation of the clergymen, 

on the condition that they would not be set ashore on any land belonging to the Spanish king or the German emperor. De 

Ruyter gave this assurance upon which the viceroy gave his consent to set the Hungarian clergymen free. The two men then 

joined the others in the captain’s cabin. 

The crewmembers on deck did not know anything about this conversation. They only saw some time later the Spanish 

dignitaries leave the ship. The admiral saw them off and this time his crew saw he had a very serious and sincere expression on 

his face. It was dark already, but immediately after the departure of the Spanish sloops, the crew of the barge and the sloop 

were summoned to descent in the boats. The men on deck were surprised to see rev Westhovius together with a Spanish 

officer; take their seats in the sloop and leave for the shore. After a couple of hours, it became dark in the mean time, the barge 

and the sloop came back alongside with rev Westhovius. The crew, the oarsmen, related an incredible story: they had rowed 

first to the “Gouda”, the ship of admiral den Haen and from there the sloop of the “Gouda” with the vicar of the “Gouda” had 

joined them on the way to the shore. With two sloops and one barge they had embarked a number of Hungarian clergymen 
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from the shore. One could easily see that they had been in slavery on Spanish galleys for a long time. They were all brought on 

board the “Gouda”. 

The next morning the crews of the barge and the sloop were called again and they left for the “Gouda”. After some time 

they returned with the sloop of the “Gouda”. De men on deck looked curiously and they could see from above that there were 

many people in the boats. Two strong men on deck stood ready where the rope ladder was hanging. Exhausted men climbed 

the rope ladder, slowly and with much effort. Each time a man arrived at the top-end, the two crewmembers took him under the 

armpit, hoisted him up and put him on deck. One after the other landed on deck that way, 23 men, trembling and with shaky 

knees, dressed in rags, some of them half-naked. They looked worn and neglected, exhausted and with bruises and wounds, as 

if they had been tortured. The seamen, with an average age of 24, looked with great pity at those with grey hair of old age. 

Admiral de Ruyter watched all this from the higher deck aft. He now looked proud, satisfied and very happy. The 

crewmembers on deck jostled each other to see this very unusual scene. Some of them climbed the rigging to watch it from a 

greater distance. So these were the clergymen who had been on the galleys, how awful they looked! When all these shabby 

men stood on deck, one of them began to sing and the others joined in the song. It was clearly a psalm. The seamen, a rough 

crowd, breathlessly watching the scene, took off their bonnets. It was a very emotional and magical moment; everybody was 

very much impressed.  

Then admiral de Ruyter began to speak. He welcomed the clergymen on board his ship. The vicar rev Westhovius was the 

interpreter and translated to Latin. One of the clergymen replied and expressed his great gratitude on behalf of all of them. He 

also said that during their ordeal they had always shown great unity, that they had always shared everything , the reformed and 

the Lutheran clergymen, and that they had always had a great solidarity. The admiral then said: “Now, when you come home, 

please do your best, each of you, that you remain so well united and I will never receive a greater expression of thanks from 

you.” It was an unforgettable event for everyone.  

The day after, three more clergymen were taken from the shore, two were released from prison and one came out of a 

hospital. Now all 26 Hungarian clergymen were freed. Thanks to admiral de Ruyter, his tenacity, his tactfulness, his forceful 

but still friendly attitude, it was a very successful liberation. 

The clergymen were then divided over the ships of the fleet. One remained on board the “Eendracht”. One week later, the 

fleet weighed anchor and after a maintenance period in Palermo, they arrived on the 20
th

 of March in Milazzo Bay. On the 25
th
 

of March the clergymen could embark on an English ship that was on its way toVenice. To freedom. They had been on board 

the Dutch ships for six weeks and we can be sure that they were well treated. When they set foot ashore in Venice some time 

later, it meant the happy end of a very difficult period in their lives.     

 

Thank you for your attention 

 

Jan Nuboer 
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Excellentie, Admiraal, Burgemeester, Dames en Heren,1  

 

In de bijeenkomst van vandaag herdenken we de bevrijding van 26 Hongaarse predikanten door toedoen van admiraal de 

Ruyter op 11 Februari 1676. Na hun bevrijding werden zij verdeeld over de Nederlandse schepen. Zes weken later zijn ze met 

een Engels schip veilig naar Venetië overgebracht.  

De Ruyter was niet speciaal voor die predikanten naar de Middellandse Zee gezonden. Hun bevrijding kon gelukkig 

worden gecombineerd met zijn primaire taak, n.l. om samen met de Spaanse vloot de Franse vloot te verslaan..  

Op 22 April is de Ruyter gewond geraakt en een week later is hij overleden, op 29 April 1676, in de kajuit van de 

“Eendracht”, het vlaggenschip van het Nederlandse eskader, voor anker liggende in de baai van Syracuse aan de Oostkust van 

Sici1ie.  

De «de Ruyter» Stichting heeft mij gevraagd U vandaag te vertellen wat er daarna met dat eskader is gebeurd en hoe het is 

thusgevaren. 

Ik geef U eerst heel kort wat achtergrond informatie, dat U begrijpt waarom dat Nederlandse eskader in de Middellandse 

Zee was. 

In die tijd, 1676, was Sicilie een deel van het Koninkrijk Spanje. De Franse koning, Lodewijk de Veertiende, wilde Spanje 

uit Sicilie verdrijven, daarom had Spanje aan Nederland gevraagd om een vloot onder bevel van de Ruyter naar de 

Middellandse Zee te sturen om hen te helpen tegen de Fransen.  

Na de aankomst van de Nederlandse vloot bleek echter dat de medewerking van de zijde van Spanje zeer slecht was. 

Afspraken en beloftes werden niet nagekomen. De hele expeditie is voor de Nederlandse vloot dan ook dramatisch verlopen, de 

ene tegenslag volgde de andere.  

Eind April waren er reeds twee zeeslagen geleverd, beide onbeslist geeindigd, tussen de gecombineerde Spaans-

Nederlandse vloot en de Franse vloot die onder commando stond van admiraal Duquesne. Duquesne, nota bene een voormalige 

leerling van de Ruyter die in zijn jonge jaren op het admiraalschip van de Ruyter het vak geleerd had. Tijdens de tweede 

zeeslag was de Ruyter gewond geraakt en een week later was hij overleden. 

Het lichaam van de Ruyter werd gebalsemd en in een loden kist gelegd.   

Admiraal Jan den Haen was de nieuwe bevelhebber van het Nederlandse eskader.  

Door het overlijden van de Ruyter was het moreel van de bemanningen ernstig aangetast.  

Alle schepen waren beschadigd tijdens de zeeslag. De Ruyter had, voordat hij stierf, gesuggereerd naar Palermo op de 

Noordkust van Sicilie te gaan omdat de reparatiemogelijkheden daar beter waren dan in de baai van Syracuse. Op 6 Mei ging 

de Spaans-Nederlandse vloot anker op en zeilde langs de Zuidkust rond het eiland naar Palermo waar de schepen na een week 

ten anker kwamen.   

Veertien dagen later verscheen de Franse vloot plotseling. De Fransen vielen aan op 2 Juni. Het werd een drama. De 

Fransen hadden zeer gunstige oplandige wind en de Spaans-Nederlandse vloot lag voor anker. Deze twee factoren maakten dat 

de Fransen met succes hun branders konden inzetten. Een brander is een klein schip, vol  brandbaar materiaal, dat wordt 

aangestoken vlak voor het een groot vijandelijk schip treft, met de bedoeling dat grote schip ook in brand te steken. Door het 

kruit aan boord eindigt het dan dikwijls met een explosie. Bij deze actie explodeerden vier Spaanse en drie Nederlandse 

schepen. Admiraal den Haen werd gedood, evenals een aantal Spaanse vlagofficieren. Het totaal aantal doden was naar 

schatting twee duizend, verbrand, gestikt of verdronken. De “Eendracht” bleef gelukkig behouden.  

                                                           
1 Voordracht gehouden op verzoek van de Stichting “de Ruyter” (www.deruyter.org), in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 11 februari 2012. 
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Gerard Callenburg nam het bevel nu over en hij rapporteerde aan Den Haag de rampzalige afloop van de strijd in Palermo. 

De regering besloot daarop de jonge schout bij nacht Philips van Almonde, 31 jaar oud, naar het Nederlandse eskader te sturen, 

om het bevel op zich te nemen. 

De herstelwerkzaamheden voor Palermo waren moeizaam, mede door het extreem warme weer. De volgende tegenslag was 

een epidemie, dysenterie. Velen werden besmet en stierven. Men kreeg opdracht van de regering in Den Haag om naar Napels 

te vertrekken, dat was toen ook Spaans grondgebied. De volgende dag reeds vertrok de Nederlande vloot van nog maar 14 

schepen, naar Napels.   

Het werd een moeizame overtocht, windstilte en tegenwind vertraagden de voortgang. 

Onder de Italiaanse kust kwam men puur toevallig een Franse vloot van 60 schepen tegen, met 3000 soldaten aan boord, 

onder bevel van Duquesne, die ze van Frankrijk naar Sicilië moest overbrengen. Callenburg kon het risico niet nemen slag te 

leveren met de Franse vloot en door kundig manouvreren wist hij gedurende de nacht dit gevaar letterlijk te omzeilen. Op 20 

Augustus kwam de vloot behouden in Napels aan.  

Kort daarna nam Philips van Almonde het bevel over van Callenburg. Vier weken later kwam de order uit Den Haag om 

naar Cadix te zeilen op de Zuidwest kust van Spanje. Begin Oktober waren de schepen op weg naar Cadix.  

Ik onderbreek hier even om iets over de Franse koning Lodewijk de Veertiende te zeggen.  

Volgens Gerard Brandt die de biografie van de Ruyter in 1687 voltooide, zou koning Lodewijk hebben bevolen dat, bij het 

passeren van het schip met het lijk van de Ruyter aan boord, er vanaf de wal saluutschoten moesten worden gelost als 

eerbetoon aan de Ruyter. Het leek mij de moeite waard deze koninklijke opdracht te verifiëren. Enige tijd geleden heb ik in het 

archief van de Franse marine in Parijs een originele brief gevonden die een belangrijke aanwijzing geeft. Het betreft een 

routine rapportage van 10 Juni aan koning Lodewijk van de intendant van Toulon die over allerlei zaken rapporteert, logistiek, 

personeel, enzovoort. Aan het eind komt plotseling een opmerking uit de lucht vallen. Hij schrijft : “Verder heb ik nog horen 

zeggen dat de Hollandse schepen met het lijk van de Ruyter al in Holland zijn aangekomen …”. Deze opmerking slaat nergens 

op als er niet iets aan vooraf is gegaan. Hij antwoordt op iets. Dit moet de opdracht geweest zijn om saluutschoten af te geven 

bij het voorbijvaren van de “Eendracht”. We mogen rustig aannemen dat die koninklijke opdracht inderdaad is gegeven, en dat, 

ondanks het feit dat wij in oorlog waren met Frankrijk. Dit kan dan wel beschouwd worden als een gigantische eer die de 

Ruyter posthuum nog ten deel viel. Inderdaad, hij wordt niet voor niets door de meeste maritieme historici beschouwd als de 

grootste vlootvoogd aller tijden, groter dan Nelson, Duquesne en alle anderen tesamen.  

Vier weken na vertrek uit Napels kwam de vloot op 3 November aan op de rede van Cadix. Kort daarna kwam de opdracht 

vanuit Den Haag om thuis te varen. Een week daarna vertrok de vloot uit Cadix voor de grote oversteek naar Nederland, waar 

hij op 10 December aankwam. 

En nu was er weer een tegenslag : binnenlopen in het zeegat van Goeree en dan naar Hellevoetsluis was niet mogelijk door 

ijsgang. Admiraal van Almonde besloot naar de Engelse kust te zeilen om beter weer af te wachten. Men keerde terug naar het 

Engelse Kanaal. Het was alsof de Zee de dode admiraal niet los wilde laten. De vloot bleef vier weken voor anker liggen op de 

rede van Portsmouth. Op 24 Januari 1677 had de dooi goed ingezet en de vloot vertrok naar Hellevoetsluis waar men op 30 

Januari aankwam. 

Na negen maanden lang in de kajuit van de “Eendracht” te hebben gestaan, werd de loden kist overgeladen op een speciaal 

rouwjacht. Nu begon de moeizame tocht van Hellevoetsluis naar Amsterdam. De afstand van ongeveer 100 kilometer werd in 

bijna twee weken afgelegd, door het vele ijs in de vaarten en kanalen. Op 16 Februari kwam men binnen de palen van 

Amsterdam.  

De plechtige ter aarde bestelling vond plaats op 18 Maart 1677 in deze kerk.  

Sindsdien rust hij hier in vrede. 

Ik dank U voor Uw aandacht.        Jan Nuboer 
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Excellentie, Kolonel, dames en heren, 2  

 

De Stichting heeft mij gevraagd u wat te vertellen over de bevrijdings-actie op 11 Februari 1676, gezien door de ogen van 

de bemanning van de «Eendracht».  

In 1675 was Sicilië, en ook Napels, een deel van het Koninkrijk Spanje. De Franse koning Lodewijk de Veertiende wilde de 

Spanjaarden uit Sicilië verdrijven. De Spaanse vloot had reeds een nederlaag geleden tegen de Franse vloot. Spanje had met de 

Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden een verdrag, op grond waarvan de hulp van de Republiek mocht worden 

ingeroepen. Het verzoek van Spanje was om een vloot onder bevel van Admiraal de Ruyter te sturen naar de Middellandse Zee 

om de Spaanse vloot te helpen tegen de Franse vloot en zo het behoud van Sicilië zeker te stellen. De Staten waren zeer 

terughoudend om aan dit verzoek te voldoen, maar Prins Willem III was ervoor en hij drukte het door. Hij vreesde namelijk dat 

het uiteindelijk op een ruil zou neerkomen : Sicilië mag Spaans blijven, op voorwaarde dat de Spaanse Nederlanden Frans 

zouden worden. Dan zou Frankrijk aan Nederland grenzen en dat wilde de Prins voorkomen. Hij was een man met visie, later 

is hij koning van Engeland geworden, de beste koning die ze daar ooit gehad hebben.  

Er werd dus besloten een vloot naar de Middellandse Zee te sturen. Normaliter zou het bevel door een jongere admiraal 

worden gevoerd en niet door de bevelhebber van de hele marine, maar de Spanjaarden hadden uitdrukkelijk geëist dat het bevel 

door de Ruyter zou worden gevoerd, inderdaad een man met een gigantische reputatie. Toen de Fransen tot hun ontsteltenis 

hoorden dat de Ruyter zelf met een vloot naar de Middellandse Zee zou komen, waren ze dan ook op het ergste voorbereid.  

De vloot van 30 grote en kleine schepen met als vlaggenschip de “Eendracht” vertrok op 8 Augustus 1675 uit 

Hellevoetsluis. Er waren totaal 4800 mannen op de vloot. Op de “Eendracht” dienden 450 man. De bemanning was gemonsterd 

voor een reis van zes maanden, uitreis en thuisreis inbegrepen.  

Eenmaal in de Middellandse Zee aangekomen, bleek de samenwerking met de Spaanse autoriteiten zeer stroef te verlopen. 

De Spaanse vloot was niet gereed om zich bij de Nederlandse vloot te voegen. Op 20 december 1675 kwam de Nederlandse 

vloot voor anker in de baai van Milazzo, op de Noordoost kust van Sicilië, hier zou de Spaanse vloot naar verwachting ook 

aankomen. Op die dag ontving de dominee van de “Eendracht”, Westhovius, twee brieven, in het Latijn geschreven, afkomstig 

van 23 Hongaarse predikanten die in Napels als galeislaven veel ellende te verduren hadden, met het verzoek om bij de 

Spanjaarden hun bevrijding te bepleiten. Er zouden nog drie anderen op Sicilië op de galeien zitten. Toen hoorde admiraal de 

Ruyter voor het eerst iets over de Hongaarse predikanten. Dominee Westhovius kreeg direct opdracht om die drie Hongaarse 

galeislaven te gaan zoeken, maar hij kon ze niet vinden. De Ruyter vroeg toen aan de onderkoning van Sicilië om aan de 

onderkoning van Napels te schrijven met het verzoek deze predikanten vrij te laten. De onderkoning zei dat hij dat speciaal uit 

sympathie voor de Ruyter zou doen. Hij had natuurlijk de drie op Sicilië vastzittenden kunnen vrijlaten, maar in plaats daarvan 

stuurde hij die terstond naar Napels, dan had hij en verder niets meer mee te maken.  

Op de laatste dag van het jaar ontving de Ruyter een brief uit Den Haag met nog een aantal brieven als achtergrond 

informatie, hem verzoekende moeite te doen om de bevrijding van die predikanten te bewerkstelligen. Een week later, op 8 

Januari, moest de Ruyter met zijn vloot, samen met één enkel Spaans schip, slag leveren met een veel sterkere Franse vloot. Dit 

was de slag bij Stromboli, onbeslist geëindigd. Er waren 7 doden en 30 gewonden aan boord van de “Eendracht”.  De rest van 

de Spaanse vloot voegde zich de dag erna bij de Nederlanders. De gezamenlijke vloot trok zich terug in de baai van Milazzo, 

De onderkoning kwam 18 januari aan boord bij de Ruyter en die vroeg hem of er al antwoord was uit Napels, over de vrijlating 

van de predikanten. Hierop zei de onderkoning : “Het antwoord was zo gunstig dat ik aan hun verlossing niet kan twijfelen”.  

Het liep nu tegen het einde van de zes maanden die de Ruyter in de Middellandse Zee mocht blijven, dus hij dacht erover 

om thuis te varen. De Spaanse autoriteiten beweerden dat hij nog eens zes maanden langer mocht blijven, dat hadden ze 

gehoord. Maar de Ruyter had een brief uit Den Haag nodig, aan hem gericht, met de mededeling dat hij daar langer moest 

blijven. Die brief had hij niet ontvangen, dus hij besloot naar huis te gaan, maar wel via Napels en Livorno, daar kon hij 

misschien nog de brief aantreffen met de  opdracht nog langer te blijven.  Op 22 Januari vertrok hij op weg naar het vaderland 

en bij Stromboli stuurde hij een klein schip naar Napels. Er bleek geen brief in Napels bij de Nederlandse consul te zijn 

aangekomen, dus hij besloot door te varen naar Livorno, waar hij op 4 Februari dichtbij was. Vooruitgestuurde schepen 

kwamen terug uit Livorno met een brief van de Prins en de opdracht van de regering om nog 6 maanden langer in de 

                                                           
2 Voordracht gehouden op verzoek van de Stichting “de Ruyter” (www.deruyter.org), in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 23 februari 2013. 



XIII. évfolyam, 2. szám Mikes International Volume XIII., Issue 2. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2013 20 
 

Middellandse Zee te blijven. De Ruyter ging direct op tegenkoers, richting Napels, waar hij moest bevoorraden. Hij hoopte 

daar tevens de bevrijding van de Hongaarse predikanten te kunnen bewerkstelligen. Op 10 Februari kwam de vloot bij het 

naburige eilandje Ischia, daar was windstilte en daarom  zond de Ruyter een brief met een felouque, dat is een klein en snel 

jachtje, naar de consul en de onderkoning, om zijn aankomst aan te kondigen. Diezelfde avond kwam de consul aan boord met 

een brief van de onderkoning van Napels, de markies de los Velez, die hem hartelijk welkom heette. Door de windstilte duurde 

het tot de volgende avond, 11 Februari, voordat de vloot voor Napels ten anker kon komen. Ook de “Eendracht” liet het anker 

vallen. De boot en de sloep werden daarna, zoals gewoonlijk, in het water gezet. Elk groot oorlogsschip had een boot en een 

sloep aan dek staan. Een boot had, denk ik, zes roeiers met maximaal tien passagiers, een sloep vier roeiers en maximaal zes 

passagiers.  

Er was niets dat erop wees dat de predikanten waren vrijgelaten.  

Diezelfde avond nog, kwam de Markies de los Velez met een aantal statiesloepen langszij en stapten de onderkoning met 

zijn uitgebreide gevolg, aan boord van de “Eendracht”. Op een 17
e
 eeuws schip mocht het scheepsvolk niet verder naar het 

achterschip komen dan de grote mast, maar de mannen aan dek die er goed op letten, zagen dat de admiraal, die de 

onderkoning met zijn gevolg bij de valreep welkom heette, een nogal gespannen indruk maakte, net alsof hij erg kwaad was. 

Het gezelschap verdween in de kajuit. De Ruyter nam de onderkoning, die hij nu voor het eerst ontmoette, apart voor een 

gesprek onder vier ogen. Hij zei hem “Ik kan nu onmogelijk blij zijn met uw hartelijke ontvangst en met de eer die u mij 

betuigt, omdat de predikanten nog niet zijn vrijgelaten.” De markies antwoordde dat de Spaanse koning en de Duitse keizer 

eigenlijk zelf eerst hun toestemming moesten geven. De Ruyter toonde zich over die opmerking zo bedroefd, dat de markies 

toegaf, op voorwaarde dat die predikanten dan niet in een gebied van de Spaanse koning of de Duitse keizer aan wal zouden 

worden gezet. Die toezegging kreeg hij van de Ruyter en daarna was de onderkoning bereid de predikanten vrij te laten. Hierna 

voegde het tweetal zich bij de anderen in de kajuit.  

De manschappen aan dek wisten niets van dit gesprek, ze zagen enige tijd later de Spaanse hoge heren weer van boord 

gaan, uitgeleide gedaan door de admiraal die nu een zeer ernstige indruk maakte. Het was al donker maar onmiddellijk na het 

vertrek van de Spaanse hoogwaardigheidsbekleders werden de sloepsbemanningen opgeroepen om in de boot en de sloep af te 

dalen. De mannen aan dek zagen tot hun verbazing dat dominee Westhovius, samen met een achtergebleven Spaanse officier, 

in de sloep plaatsnamen en meegingen naar de wal. Na een aantal uren, het was inmiddels nacht geworden, kwamen de boot en 

de sloep van de “Eendracht” weer langszij, met dominee Westhovius. De sloepsbemanning, de roeiers, vertelden een 

ongelooflijk verhaal. Ze waren eerst langs de “Gouda”, het schip van admiraal den Haen, gevaren en daarvandaan was de sloep 

van de “Gouda” met dominee Viret van de “Gouda” met hen meegevaren naar de wal. Met twee sloepen en één boot hadden ze 

daarna een aantal Hongaarse predikanten van de wal opgehaald. Die hadden lange tijd in slavernij op de galeien gezeten, dat 

kon je makkelijk zien. Ze hadden ze allemaal afgezet op de “Gouda”.  

De volgende ochtend werden de sloepsbemanningen van de sloep en de boot weer opgemand en ze vertrokken naar de 

“Gouda”. Na een tijdje kwamen ze weer terug, samen met de sloep van de “Gouda”, langszij de “Eendracht”. De mannen aan 

dek van de “Eendracht” stonden nieuwsgierig te kijken. Er zat veel volk in de boten, dat konden ze van bovenaf wel zien. Twee 

stevige maats waren aangewezen als valreepsgasten, zij stonden klaar bij de touwladder waarlangs uitgeputte mannen met 

moeite langzaam omhoog klauterden. Bijna boven gekomen, werden zij door de twee valreepsgasten onder de oksels gepakt, 

omhoog gehesen en aan dek gezet. De een na de ander kwam zo aan dek te staan, 23 man, trillend en met knikkende knieën, 

haveloos gekleed, sommigen half naakt, ze zagen er afgemat en verwaarloosd uit, uitgemergeld en met blauwe plekken en 

verwondingen, net alsof ze gemarteld waren. De schepelingen, met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar, keken vooral met veel 

medelijden naar diegenen die grijs van ouderdom waren. Admiraal de Ruyter keek toe vanaf het hoger gelegen halfdek. Nu zag 

hij er trots, zeer tevreden en opgelucht uit. Het scheepsvolk stond zich te verdringen om dit zeer ongewone schouwspel te 

kunnen zien. Sommigen klommen in het want om het van een grotere afstand te kunnen waarnemen. Dit waren dus die 

predikanten die op de galeien hadden gezeten, wat zagen ze eruit !  Toen al die haveloos geklede mannen aan dek stonden, 

begon er één te zingen en de anderen vielen in, dit was duidelijk een psalm. De matrozen, dat ruwe volk, die ademloos 

toekeken, namen hun mutsen af. Dit was een zeer geladen en magisch moment, een ieder was erg onder de indruk. Daarna nam 

admiraal de Ruyter het woord. Hij heette hen welkom aan boord van zijn schip. Dominee Westhovius vertaalde het in het 

Latijn voor de predikanten, hij was tolk bij dit gesprek. Een van de predikanten antwoordde en sprak grote dankbaarheid uit 

namens allen. Hij zei o.a. dat er tijdens hun gevangenschap altijd een enorme eenheid was geweest en dat ze altijd alles onder 

elkaar hadden gedeeld, de Gereformeerde en Lutherse predikanten, dat er een grote solidariteit was geweest. De admiraal sprak 

toen : “Gaat dan heenen, en doet uw best, een ieder by de zynen, dat gij, t’huis koomende, diezelfde eenheid mooght bewaren, 

en ik zal nooit aangenaamer dank ontfangen”. Dit was een gebeurtenis waar nog lang over gepraat werd.  
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Later op de dag werden er nog drie predikanten van de wal gehaald, twee uit een gevangenis en een uit een ziekenhuis. Het 

totale aantal was nu 26. Dank zij admiraal de Ruyter, zijn vasthoudendheid, zijn tact, zijn krachtige, maar toch vriendelijke 

optreden, was de bevrijdingsactie met succes bekroond. 

De predikanten werden over de schepen verdeeld. Er bleef er één op de “Eendracht”. Een week later ging de vloot anker op. 

Na een onderhoudsperiode in Palermo, kwamen ze 20 maart voor anker in de baai van Milazzo. Op 25 Maart konden de 

predikanten overstappen op een Engels schip dat hen naar Venetië, naar de vrijheid, heeft gebracht. Ze waren zes weken lang 

op de Nederlandse schepen geweest en we kunnen er zeker van zijn dat er goed voor hen is gezorgd. Toen ze enkele dagen 

later voet aan wal zetten in Venetië, betekende dat voor hen het gelukkige einde van een zeer moeilijke tijd. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Jan Nuboer 

 

 

KRÓNIKA: Megemlékezések De Ruyter Admirálisra 
 

Amszterdamban Ruyter tengernagy sírjánál a ‘Nieuwe Kerk’-ben (a holland ‘koronázó templomban’) évente február 10-e, a 

26 magyar gályarab lelkésznek Michiel de Ruyter tengernagy által a nápolyi alkirály gályarabságából 1676-ban történt 

kiszabadítása emléknapja körül, ünnepélyes összejövetel keretében, a magyar nagykövet és a királyi holland tengerészet 

képviselői jelenlétében emlékeznek meg a nagy holland admirális ezen történelmi jelentőségű tettéről. A tengerészeti történész-

szerzőnek ezen ünnepélyes megemlékezés keretében 2012. február 11-én és 2013. február 23-án tartott előadását közöljük itt 

angolul és hollandul. 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 

 


