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Op 19 augustus 1666 worden meer dan 150 Nederlandse schepen op het Vlie, het water 
tussen Vlieland en Terschelling, aangevallen door een Engelse vloot. Een dag later landden de 
Engelsen op Terschelling. West-Terschelling werd in brand gestoken. De uitvoerder van deze 
actie was Sir Robert Holmes. De aanval wordt ook wel Holmes’ bonfire genoemd, Holmes’ 
vreugdevuur. Wat gebeurde er precies tijdens deze aanval? En wat was de achtergrond van 
dit Engelse ‘vreugdevuur’? 

 

  
Afb. 1 Harlingen, Vlieland, Terschelling 
 
Hoofdstuk 1 Engeland en de Republiek 
 
Bron Mededinger 
Gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw was onze handelsvloot de grootste en 
machtigste op de wereldzeeën. Onze belangrijkste mededinger, die deze eerste plaats met 
allerlei middelen, desnoods met geweld, wilde bemachtigen was Engeland. Door het nemen 
van allerlei beschermende en beperkende maatregelen en door het voeren van de pretentie, 
dat de wateren rondom hun eilandenrijk hun toebehoorden en zij het recht hadden tot het 
onderzoek van schepen op verboden waren, trachtte Engeland onze handelspositie de 
genadeslag toe te brengen. Twee meningen stonden tegen over elkaar: een vrije zee voor 
allen of een vrije zee alleen voor de Engelsen! 'Mare liberum' van Hugo de Groot contra 
'England rules the waves'! Deze tegengestelde principes moesten op den duur wel leiden tot 
een gewapende strijd tussen de beide volken! 
D. Vermeulen, Op zoek naar Vlielands verleden (1979) 

 
Bron Tromp en De Ruyter 
De Eerste Engelse Oorlog (1652-1654), waarop ons land slecht was voorbereid en waarin het 
zware verliezen leed, bracht Engeland toch niet wat het van deze strijd verwacht had: de 
vernietiging van de lastige handelsmededinger! Tien jaar later ontbrandde de strijd opnieuw: 
de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667). Op dit hernieuwde samentreffen met onze rivaal 
waren we beter voorbereid dan in de vorige oorlog (...) Toch was het begin van de strijd voor 
teleurstellend: Luitenant-Admiraal Van Wassenaer verloor de zeeslag bij Lowestoft (...) Het 



restant van de vloot sloeg op de vlucht (...) Als luitenant-generaal werd nu De Ruyter 
benoemd, die de Engelse vloot (...) wist te verslaan. Door onjuist manoeuvreren van Tromp 
verloren we echter de Tweedaagse Zeeslag. Over deze verloren slag brak nu een hevige twist 
uit tussen De Ruyter en Tromp. Tromp werd uit de dienst ontslagen. Van deze tijd van 
onenigheid en verwarring maakte de Engelse vloot handig gebruik door een groot deel van 
onze koopvaardijvloot op de Vliere te vernietigen (...) 
D. Vermeulen, Op zoek naar Vlielands verleden (1979) 

 

  
Afb. 2 'Mare Liberum' van Hugo de Groot 
 
Bron Fundament 
Holmes voerde de Engelse vloot langs de Nederlandse kust (...) Het echte doel: Vlieland en 
Terschelling. Naar het Vlie, zo belangrijk voor de uitvarende- en inkomende vloten en 
handelsschepen van de VOC, de WIC en vooral de Oostzeevaart. Dat was het fundament van 
de Nederlandse economie van de Gouden Eeuw. Vlieland moest in vlammen op gaan. 
Anne Doedens en Jan Houter, 1666, een jaar vol zeegevechten (2012-2013) 

 
Bron Acte van Navigatie  
Met ingang van 1 december van het jaar 1651 zullen er geen goederen die in Afrika, Azië en 
Amerika voorkomen of daar geproduceerd worden naar Engeland, Ierland of andere landen, 
eilanden of plantages van het Britse Gemenebest vervoer worden in andere schepen dan 
schepen die het eigendom zijn van Engelsen of van andere volkeren die tot het Britse 
Gemenebest behoren. Overtreding van deze bepaling leidt tot verbeurdverklaring en verlies 
van de goederen die aan boord van het schip worden aangetroffen alsmede van het schip 
zelf (met alle tuigage, geweren, en overige uitrusting).  
Evenzo zullen er geen goederen afkomstig uit Europa naar Engeland, Ierland of andere 
landen, eilanden of plantages van het Britse Gemenebest vervoerd worden in andere 
schepen dan schepen die het eigendom zijn van Engelsen of van andere volkeren die tot het 
Gemenebest behoren – uitgezonderd schepen die behoren tot inwoners van landen waar de 
goederen voorkomen of gemaakt worden. Ook hier leidt overtreding tot verbeurdverklaring 
en verlies van goederen en schepen. 
Bepaling uit de Acte van Navigatie, 9 oktober 1651. 

 
  



Bron Admiraliteit 
Toch was er reden genoeg juist voor Friesland om de eigen admiraliteit  van Harlingen 
optimaal  aan de oorlogsinspanning mee te laten doen. Er dreigde immers ook voor het 
Waddengebied uitdrukkelijk gevaar (...) We bezitten een verklaring van een Vlissinger 
kaperkapitein Vermeer (...) dat er in de avond van 3 juni 1653, op zes tot zeven mijl 
westnoordwest van Terschelling, een Engelse vloot van wel 114 zeilen lag (...) De Engelsen 
wilden daarop in de nacht met veertien lichte fregatten de Vlieree op varen. Hun doel was 
om (een deel van) de 500 zeilen sterke vloot (...) te vernielen (...) De Engelsen gaven in juni 
1653 echter (...) hun plan op. Zij ontdekten immers toen zij hun plan in de nacht begonnen 
uit de voeren, dat er meer konvooiers voor anker waren gegaan op de Vlieree. 
Anne Doedens en Jan Houter, Drie Engelse oorlogen, uitgevochten bij het Vlie (2012-2103) 

 
Bron Engelse Oorlog 
De vreugde over de gesloten vrede van Münster in 1648, die een eind maakte aan de 
Tachtigjarige Oorlog, waarin de vrijheid bevochten werd, was van korte duur. Vier jaar later, 
in 1652, was ons land opnieuw in oorlog. Nu met Engeland, onze rivaal op handelsgebied. In 
deze oorlog ging het om de vrijheid 'ter zee'. De toestand was ernstig, omdat onze vloot 
duidelijk de mindere was van de Engelse vloot. 
D. Vermeulen, Op zoek naar Vlielands verleden (1979) 

 
Bron Verdediging 
Het land en in 't bijzonder de kuststrook en de eilanden werden in staat van verdediging 
gebracht. De betonning werd verwijderd en op 21 juli [1652] schreven de Gecommitteerde 
Raden aan 'de eersame, vrome officier ende regenten van Oost en West-Vlieland' dat 'het is 
in dese gelegenheyt van tijden nodich was de dorpen bij ende ontrent de duyncust te 
wapenen.' De burgers moesten worden 'versien met musquetten, schietende cogels van 
twaelff int pont'. Er zou op worden toegezien dat alles stipt uitgevoerd werd, zoals bevolen 
was, want de heren zouden 'd'selve daetelijcken commen monsteren'. Bij gelegenheid van 
deze inspectie zouden ze voor het eiland ook 'eenige noodige amonitie van oorloge, als 
cruyt, lonten en loodt' meebrengen. 
D. Vermeulen, Op zoek naar Vlielands verleden (1979) 

 
Bron Downing 
De tweede Engelse oorlog was in volle gang, van beide zijden was al jarenlang agressief 
opgetreden en beiden verkeken zich op de ander: de Engelse gezant Downing geringschatte 
de Republiek, 'al intrigerend met de Oranjepartij', en deze vertrouwde weer teveel op het 
verbond met Frankrijk. De Ruyter had de Vierdaagse zeeslag in juni gewonnen, maar de 
Tweedaagse was minder vlot gegaan en met moeite werd de Nederlandse vloot gered, door 
een terugtocht tussen de Zeeuwse zandbanken door. 
Ph. de Boer, Het eiland Terschelling voornamelijk in de 17e eeuw (1980) 

 
  



Bron Verloren 
De kaapvaart tijdens de tweede en derde Engelse oorlogen is (...) beschreven. In de eerste 
(1652-1654) verloor de Republiek tussen de 1000 en 1700 schepen, in de tweede (1665-
1667) 522 en in de derde (1672-73) nog eens 500, van welke buit de Engelsen goed gebruik 
maakten. Aan de Duinkerkers en andere Vlaamse kapers gingen tussen 1627 en 1634 1477 
Noord-Nederlandse schepen verloren, tussen 1642 en 1646 nog eens 495. Daar tegenover 
zaten de Hollanders zelf ook niet stil, kaapvaart kon veel opbrengen en werd ook door de 
overheid bevorderd, die ook regels stelde. 
Ph. de Boer, Het eiland Terschelling voornamelijk in de 17e eeuw (1980) 

 
Bron Belasting 
Voorts hadden de kostbare oorlogen waarin ons land in de periode 1650 tot 1750 verwikkeld 
raakte, een verzwaring van de belastingdruk tot gevolg. Friesland zit vanaf 1665 met 
tekorten in de overheidsfinanciën. Ter bestrijding daarvan worden heffingen ineens 
opgelegd en nieuwe belastingen ingevoerd. Toch moesten daarnaast steeds weer leningen 
door de overheid worden aangegaan, vaak bij mennisten die daardoor meer vrijheid kregen. 
De gewestelijke schuldenlast, en daardoor de rentelast, werd zodoende voortdurend 
zwaarder. Ook steden raakten in financiële moeilijkheden in de tweede helft van de 17e 
eeuw. 
Dr. J. A. Faber, Economische op- en neergang (1968) 
  



Hoofdstuk 2 Handel van de Republiek 
 
Bron Vlielanders 
Vlielanders voeren veel en verder dan naar de havens aan de Zuiderzee, zoals Enkhuizen. Ze 
voeren naar IJsland, zoals schipper Jelle Albertsz., die in 1655 en 1656 daar op kabeljauw en 
andere vis bleek te vissen. De eilander schippers brachten ook voedsel en drank naar het 
Hoge Noorden en haalden er traan, (stok)vis en wollen artikelen vandaan. Bovendien lag 
IJsland op de route naar en vlak bij de walvisgronden. De walvisvaarders onder de 
Vlielanders zorgden zo voor in de zeventiende eeuw veel gebruikte zaken als balein en 
walvistraan. Anne Doedens en Jan Houter, Vlieland en de Verre Vaart omstreeks 1666 (2012-2103) 

 
Bron Oost-Indiëvaarders 
Ook naar de Verre Oost had het eiland [Vlieland] lijnen. Tussen januari 1655 en januari 1665 
vertrokken 65 grote Oost-Indiëvaarders vanaf de Vlieree. Tussen 1655 en 1665 liep het 
aanzienlijke getal van 50 retourschepen het Vlie binnen. Ook in de oorlogsperiode 1665-
1667 waren er VOC-schepen op het Vlie waar te nemen, vooral retourschepen. In deze jaren 
zeilden elf VOC-schepen tussen Vlieland en Terschelling door het Vlie in, waarvan zeven in 
1666. In dezelfde oorlogsjaren kwam er maar één bij Texel binnen. 
Anne Doedens en Jan Houter, Vlieland en de Verre Vaart omstreeks 1666 (2012-2103) 

 
Bron Grote Rol 
In de vaart op de Oostzee speelden Terschelling, Vlieland, Harlingen en Stavoren een 
hoofdrol. Schippers uit die plaatsen vormden meer dan een derde van alle Nederlandse 
schippers die in het midden van de eeuw door de Sont voeren. Vlieland en Terschelling 
alleen al namen de helft van het gewest Holland voor hun rekening. De schippers uit deze 
plaatsen haalden hun opdrachten vaak op uit Amsterdam (...) Vitale handels- en militaire 
belangen van de Republiek waren zo voor een groot deel in handen van Vlielander, 
Terschellinger en Friese schippers. Het Vlie en de havens die er aan lagen waren belangrijk. 
De schippers uit die plaatsen hadden een essentieel aandeel in de transporten van voedsel 
en grondstoffen (...) Voor de plaatsen zelf was de aanwezigheid van schippers ook van groot 
belang. Zo woonden aan het eind van de zeventiende eeuw bijna tachtig schippers op het 
eiland.  
Anne Doedens en Jan Houter, De grote betekenis van Harlingen, Vlieland en Terschelling in de zeventiende 
eeuw (2012-2103) 

 
Bron Harlinger schippers 
De Harlingers schippers varen zowel in opdracht van kooplieden uit eigen stad als voor de 
Amsterdamse rekening. Van de ruim 90 reizen die Harlinger schippers in 1655 naar de 
Oostzee maken zijn er 25 voor Harlingers rekening. Tegelijk (…) maken schippers uit 
Ameland, Terschelling en Staveren een twintig reizen voor Harlinger opdrachtgevers. 
Omgekeerd contracteren Harlinger schippers meer dan 60 reizen op de Oostzee voor 
Amsterdamse kooplieden. Deze laatste reizen beperken zich niet altijd tot het traject 
Nederland-Oostzee vice-versa. In één doorgaande reis wordt vaak zout gehaald uit Frankrijk 
of Portugal en naar de Oostzee gebracht waarna de schipper terugvaart met graan of hout 
naar Amsterdam. Soms gaat die terugreis naar Emden, Enkhuizen, Frankrijk of de 
Middellandse Zee. In Amsterdam vinden de Harlingers ook vracht voor andere plaatsen en 
landen zoals Archangel, IJsland en vooral ook Noorwegen. 
T. Marseille, Harlingen, de vermaerde zeestad (1984) 



 
Bron Bulkgoerderen 
De belangrijkste vervoerde goederen waren westwaarts graan en hout, oostwaarts zout en 
haring. De eerste waren typische 'bulk goods', met een groot volume  in verhouding tot de 
waarde, en ook grotendeels grondstoffen, vooral juist voor de scheepsbouw in de Republiek 
zelf. Oostwaarts daarentegen gingen voornamelijk consumptiegoederen, waaronder veel 
her-export van koloniale waren, en opvallende weinig manufacturen (...) Er moest (...) geld 
of edel metaal zijn om de Baltische producten te betalen. Amsterdam werd in de 17e eeuw 
(...) de wereldmarkt voor edele metalen (...) van betaling. 
Ph. de Boer, Het eiland Terschelling voornamelijk in de 17e eeuw (1980) 

 
Bron Sonttabellen 
 
Periode Totalen in aantallen en percentages. 
 
  Neder-  Aandeel  Aandeel  Aandeel 
  landen  Holland  Terschelling Friesland 
  totaal  in totaal  in Holland in totaal 
 
1601-1610 27267  20942 (77,1) 2329 (9,0) 5487 (20,2) 
1611-1620 34179  25310 (74,1) 3617 (14,3) 8167 (23,9) 
1621-1630 21675  16049 (74,0) 2096 (13,0) 5075 (23,5) 
1631-1640 16287  11334 (69,0) 2171 (19,1) 4698 (28,8) 
1641-1650 21393  14543 (67,9) 2858 (19,6) 6137 (28,6) 
1651-1657 12431  8522 (68,5) 1393 (16,3) 3528 (28,3) 
Sonttabellen. Doorvaarten betreffen zowel de uitgaande als binnenkomende schepen. Het aantal reizen zal 
nagenoeg gelijk zijn aan de helft van het aantal doorvaarten.  

 
Bron Doorvaarten Sont 
Totaal  1557-  1562-  1574-  1581-  1591 
  1560  1569  1580  1590  1600 
 
Totaal  7232  28847  29636  50362  55538 
Nederland 3785  20047  14374  26575  32296 
Texel  6  44  106  174  163 
Vlieland 10 23  857  2101  2508 
Terschelling 2  188  1353  2570  2329 
Ameland 4  49  87  130  136 
Amsterdam 638  3150  330  1933  1981 
Doorvaarten Sont. 

 
  



Bron Contract 
Niet ieder schip naar het noorden varend had als bestemming een van de Oostzeehavens, 
want er was ook een druk handelsverkeer met havens in Noorwegen en Rusland. In het 
Amsterdamse archief zijn tientallen notariële akten bewaard gebleven, die ons een levendig 
beeld geven van de aard en omvang van de 'Oosterse, Noorse en Moskovische' handel en 
van de moeiten en gevaren waarmee de schepelingen soms te maken kregen. Voor de reis 
begon werd meestal door een notaris voor bevrachters en schipper een officieel 
bevrachtingscontract opgemaakt, een chertepartij, waarin de te varen route, de 
overgekomen vrachtprijs, het aantal schepelingen en soms de bewapening waarmee het 
schip zou moeten worden uitgerust, werden vastgelegd. 
D. Vermeulen, Op zoek naar Vlielands verleden (1979) 

 
Bron Oorlogsschepen 
Om de koopvaardijschepen tegen mogelijk kaping te beschermen, voeren deze meestal 
gezamenlijk uit begeleid door oorlogsschepen. Als regel werd in bevrachtingscontracten 
bedongen, dat de schipper in konvooi moest varen. In 1705 bestond het konvooi 'voor de 
Oostzee ende Noorwegen' uit negen oorlogsbodems onder bevel van de 'Admirael schipper' 
Gerrit Pietersz. Tortel van Vlieland. Dat het gevaar van zeeroof niet denkbeeldig was en dat 
het niet overbodig was hiertegen maatregelen te nemen, bewijzen de vele notariële akten, 
die melding maken van piratenpraktijken. 
D. Vermeulen, Op zoek naar Vlielands verleden (1979) 

 
Bron Vlie 
De betekenis van de vaarwaters aan het Vlie blijkt verder uit het feit, dat hier de konvooien 
voor de Oost- en Straatvaart werden gevormd, terwijl op de rede van Terschelling niet alleen 
de vloten der Oost-Indische Compagnie, maar ook onze oorlogsvloten dikwijls het anker 
wierpen. Zowel de Oost-Indische Compagnie als de Admiraliteit hadden dan ook op het 
Westeind [Terschelling] hun magazijnen. 
Gerrit Knop, Schylgeralân (1946) 

 
Bron Zeildag 
Wegens het gevaar van Duinkerker en andere kapers werd veelal de zeildag bij plakkaat van 
de Staten-Generaal vastgesteld. Wie zich daaraan niet stoorde liep kans op een boete van 
1000 carolusgulden, maar de meeste schippers voeren terwille van de veiligheid toch wel 
mee. Twee maal per jaar zeilde dan, half april en eind augustus, een vloot van gemiddeld 
300 schepen het Vlie uit. Ook de Moscovische en gedeeltelijk de Straatvaarders op de 
Middellandse Zee vertrokken van het Vlie. De Indische vloten (...) vertrokken meestal van 
Tessel, maar uit diverse bronnen blijkt, dat ze ook wel in het Vlie kwamen (...) Het is wel 
mogelijk, dat deze schepen door tegenwind in het Vlie terecht kwamen. 
Ph. de Boer, Het eiland Terschelling voornamelijk in de 17e eeuw (1980) 

 
  



Bron Bemanning 
Het aantal zeelieden aan boord was voorgeschreven, in 1563 'dat elck Schip van 40 tot 50 
vaten groot, sal hebben ten minsten 8 weerarchtige Mannen, elck oudt sijnde boven de 18 
Jaren'. Het aantal loopt dan op mét de grootte van het schip (44 man op een schip groter 
dan 300 vaten), en méér mag trouwens ook als de veiligheid dat gebiedt, echter 'sonder 
hierin te begrijpen de Putgers ende Jongens, wesende beneden de achtien Jaren voorz, die 
elck schip zal mogen hebben in sulcken getale als 't den Schipper goet duncken sal'. Putgers 
waren 'de welcke moten op de boot passen als desleve afvaert, by de selve aen landt 
verblyven ende het gereetschap bewaren; Jongen ofte Mussen, dese vegen het Schip/ende 
doen andere Scheepwerck...roepen het Volck tot derselven Diensten/dienen ter tafel met 
opbrengen/ende drinken schencken...'. 
Ph. de Boer, Het eiland Terschelling voornamelijk in de 17e eeuw (1980) 

 
Bron Harlinger Sontvaart 
De vier andere Harlinger houtschepen die in 1655 in Riga laden zijn binnen 40 tot 60 dagen 
weer in de Sont terug, de vijf die naar Koningsbergen gingen doen over de reis in de Oostzee 
nog geen 40 dagen (…) De graanhalers doen het vlugger. Zij gaan voor veel meer dan de helft 
naar Dantzig, dat is een stuk dichterbij dan Riga, en graan laadt misschien vlugger dan hout. 
Van de 38 Harlinger schepen die in 1655 naar Dantzig varen – van de Sont naar Dantzig is 
270 zeemijlen – hebben er vier voor de heen- en terugreis, inclusief laden en lossen iets 
meer dan een maand nodig. Een zestal doet er vier weken over en een twintig andere zijn in 
17 tot 22 dagen heen en terug, zeven schippers liggen zelfs binnen 13 tot 16 dagen alweer 
bij de Sonttol ten anker. 
T. Marseille, Harlingen, de vermaerde zeestad (1984) 



Hoofdstuk 3 ’t Vlie (19 augustus 1666) 
 
Bron Koopvaardijschepen 
Hier op de Vliestroo lag een kostbare vloot van 130 of 140 koopvaardijschepen, klaar om 
naar Guinea, Moskovië, Frankrijk, de Oostzee, Noorwegen etc. te varen. De vijand had daar 
kennis van gekregen. Er kwamen dan ook verscheidene waarschuwingsbrieven, zoals onder 
een missive van Hunne Edel Grootmogenden [de Staten van Holland] uit Den Haag en een 
brief van Hunne Edele de gecommiteerden [van de Staten] uit Den Haag vanuit Texel aan de 
voornoemde commissaris [Aggesz.] om de schippers te waarschuwen 
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 
Bron Zware Klap 
Zwaar was de klap die de Engelsen toebrachten aan ons land op 19 augustus 1666. Zij 
claimden, dat van de massale vloot van 170 aangevallen schepen maar acht of negen 
ontkwamen. Daaronder worden ook één Guineavaarder die voor de West-Indische 
Compagnie voer en drie kleine kaperschepen genoemd.  
Anne Doedens en Jan Houter, Kapers op het Vlie in 1666 (2012-2013) 

 

 Afb. 3 Robert Holmes 
 
Bron Commando 
met 500 man, verdeel in vijf compagnieën, op Vlieland landen, en daar tot de in zulke 
gevallen gebruikelijke vijandelijkheden overgaan; 
zoveel man tegelijk aan land te brengen, als de hem toegewezen kitsen en boten toelaten en 
dat op de door Lauris van Heemskerck aan te wijzen plaatsen; 
dadelijk na de landing 300 man opstellen: 100 om door het dorp te trekken, en aan iedere 
kant nog 100 om er langs te trekken, en in geval van tegen stand te hulp te komen; 
na zuivering van het dorp zich met zoveel man als hij nodig acht meester maken van de 
magazijnen; 



200 man samentrekken vóór het dorp, de ene helft om (.....) de andere om als reserve te 
dienen; 
zoveel man als hij denkt nodig te hebben aanwijzen om het dorp onder handen te nemen en 
te plunderen, met de bepaling, dat de behaalde buit gelijkelijk verdeeld te worden; 
zorg dragen, alle zwaar bier en wijn weg te laten lopen, en de bovenkanten van de vaten 
stuk te laten slaan; 
schepen, die hij in de haven aantreft, nemen om er de buit in af te voeren, en die hij niet kan 
gebruiken tot zinken brengen of verbranden; 
zoveel spoed betrachten dat hij het eiland liefst met daglicht weer kan verlaten, en als dat 
niet gaat genoeg mannen tot de ochtend bijeen houden om zijn terugtocht te verzekeren en 
de buit mee te nemen; 
orders geven, geen geweld te gebruiken tegen vrouwen, kinderen of arme lieden, tenzij ze 
verzet bieden, maar de welgestelde lieden gevangen te nemen en aan boord te brengen, 
waar de bevelhebbers over hen zullen beschikken; 
er voor zorgen dat er enige mannen aan de Nederlandse kapitein worden toegevoegd om 
hem voor geweld te behoeden; 
vee zoveel hij kan levend meevoeren, de rest doden om er naar zijn gelieven mee te 
handelen. 
Commando aan Sir Robert Holmes voor zijn landing op Vlieland 

 
Bron Op De Vlucht 
Zij [burgers van Vlieland] gaven de moed op en sloegen vervolgens dapper op de vlucht. [De 
angst van] de kinderen stak hun ouders aan, die van de vrouwen sloeg over op de mannen 
en die van sommige kleinmoedige mannen op weer andere mensen en dreef hen op de 
vlucht. Geen enkele eigenaar van een boot, schuit of kaag, had daar nog de zeggenschap 
over (...) De mensen zwommen of stonden tot hun middel, zelfs tot hun oksels in het water 
om maar aan boord van een schuit te komen. Alle schuiten en kagen raakten vol, sommige 
tot zinkens toe. Vervolgens staken ze af van het land en namen voor de wijk naar het westen 
toe en over de [Moer]waard [het wad tussen Harlingen en Vlieland]. Enkele schepen bleven 
echter door het vallen van het water vastzitten op het droogvallende wad. 
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 
Bron Van Heemskerk 
Het was Van Heemskerk die er op zaterdag 7 augustus 1666 vanuit de Engelse vloot voor 
Zeeland op uitgestuurd werd, om de situatie langs de noordelijke kusten van de Republiek te 
verkennen (...) Daarbij werd hij geholpen  door de inlichtingen van twee op 10 augustus 
gevangen genomen vissers uit Delfshaven (...) Deze visser berichtte verraderlijk over de 
slechte staat van de verdediging van Terschelling en Vlieland. Ook wees hij op de 
aanwezigheid van rijk beladen koopvaarders aldaar (...) De verrader Heemskerk keerde bij de 
Engelse hoofdmacht terug. Hij wist tijdens een krijgsrad op dinsdag 17 augustus 1666, de 
twee opperbevelhebbers van de vloot, Monk en Prins Rupert, ervan te overtuigen, dat er 
rijke buit op en voor Vlieland en Terschelling was. Pakhuizen en koopvaarders. 
Anne Doedens en Jan Houter, Een ongestrafte landverrader (2012-2013) 

 



 
Afb. 4 't Vlie 
 
Bron Donkere Wolk 
De raadpensionaris Jan de Wit had met zijn scherpen blik reeds de donkere wolk zien 
hangen, die op het Flie aandreef. Namens de Staten zond hij tot driemalen toe een 
dringende waarschuwing aan de schippers op de Fliereê, om meer binnenwaarts te schuilen, 
zoolang de Engelsche vloot langs de kust bleef kruisen, maar zij hadden daarnaar geen 
ooren, denkende, dat de vijand zich toch niet tusschen de zanden en banken binnengaats 
zou wagen. 
Wumkes, Tussen Vlie en Borne (1968) 

 
Bron Tegenwind 
De Britse vloot, 60-70 schepen sterk, kwam door tegenwind pas op 17 augustus aan bij het 
Vlie, want het doel was nu een aanval op 'the island of Vlie and Schelling', om daar 
opgeslagen voorraden van de Staten en de VOC (althans dat waren de Engelse inlichtingen) 
te vernielen (...) Het aanvallend eskader bestond uit acht 'men of war', vijf branders en 
zeven kitsen (...) In het Vlie lagen toen 150 tot 170 koopvaardijschepen, waarvan er 100 juist 
binnengelopen waren; ze hadden overigens de herhaalde bevelen van de Staten om naar 
binnen te zeilen genegeerd (...) Ze werden door slechts twee oorlogsschepen beschermd.  
Ph. de Boer, Het eiland Terschelling voornamelijk in de 17e eeuw (1980) 

 
Bron Verkoolde Rompen 
Het plan van den vijand was, eerst de vloot en daarna den vijand aan te tasten. Sir Holmes, 
die met de uitvoering was belast, zond onmiddellijk vier branders op de koopvaardijvloot los. 
De verwarring, die daardoor ontstond, was zoo groot, dat het eene schip tegen het andere 
aanbonsde, en toen in deze ordelooze massa nog meer branders als vurige slangen 



inschoven, was het vernielingswerk volkomen. Toen de zon achter de duinen van Flieland in 
zee dook, dreven op de reê de zwarte, verkoolde rompen van meer dan 150 schepen rond. 
Wumkes, Tussen Vlie en Borne (1968) 

 
Bron Loods 
Op dinsdag 17 augustus namen ze [de Engelsen] voor het Vlie een Noordvaarder uit Husum 
die al een Terschellinger loods aan boord had. De Engelsen hebben met twee of drie zwaar 
bemande sloepen de boot waarop de loods was aangevoerd tot voorbij de kaap in het 
Stortemelk achtervolgd en vervolgens genomen (...) In de vroege ochtend van donderdag 19 
augustus zag men vanaf het duin dat enkele vijandelijke schepen, de wal waren genaderd 
(...) De meeste en verstandigste zeelieden, schippers en loodsen oordeelden dat het 
onmogelijk was voor de Engelsen om zo met hun schepen binnen te komen. Men 
verwachtte dat ze snel op de banken en gronden onder zouden gaan. De uitkomt leerde 
echter wel anders. De vijand schatte de situatie goed in en laveerde met vier a vijf 
oorlogsschepen, zeven a acht branders, en enkele kitsen het Boomgat binnen (...) Men 
vermoedde dat de vijand met de hiervoor genoemde Husumer Noordvaarder de 
Terschellinger loodsman gevangen had genomen en hem had gedwongen hem het gat in te 
loodsen ook al had met eerder zelf het zeegat al gepeild. 
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 

  
Afb. 5 Prince Rupert and the Duke of Albemarle riding before the Vly 



Bron Gids 
We achten het billijk Uwe Majesteit kennis te geven dat in de succesvolle uitvoering van 
deze onderneming kapitein Lauris van Heemskerck, een verbannen inwoner van dat land, 
ons van buitengewoon nut is geweest en met zeer goede trouw en groot inzicht zijn aandeel 
heeft geleverd als onze gids. Zonder hem hadden we dit nauwelijks kunnen ondernemen en 
daarom bevelen we hem, en zijn vrouw en kinderen die in Dover zijn, hartelijk aan in Uwe 
Majesteits speciale zorg en gunst. Hij zelf is hier bij ons, klaar om ons zijn verdere hulp tot 
het uiterste te verlenen. 
Prins Rupert en Hertog Van Albemarle Monck, 20 augustus 1666 aan de Engelse koning . 

 
Bron Bescherming 
De opperbevelhebbers hadden vernomen, dat Vlieland en Terschelling erg slecht beschermd 
waren, niettegenstaande er pakhuizen waren voor zowel de Staten als de Oostindische 
vloot. 
The True and Perfect Narrative, officiële Engelse verslag 

 
Bron Euvele moed 
De volgende dag, op woensdag 18 augustus, hebben de kapiteins Adelaar en Tol en twee 
oorlogsschepen die op de [Vlie]stroom lagen op bevel van commissaris J. Aggesz. elk een 
compagnie soldaten, dappere mannen, goed bewapend met musketten, pieken en pistolen, 
aan land gebracht. Als bewijs van hun bereidwilligheid om ons bij te staan. Omdat de vijand 
de euvele moed zou kunnen hebben om te landen, trokken ze [de oosthoek van het eiland] 
rond, over het strand, in het zicht van de Engelsen. Ze marcheerden vervolgens tot ieders 
genoegen door het dorp. 
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 
Bron Noodzakelijk Dicht 
In de ochtend verschenen ze dicht bij de kust van Terschelling. De mensen, aannemende dat 
het vijanden waren, maakten zo snel ze konden dat ze wegkwamen in de richting van 
Amsterdam. Deze plaats, Terschelling genoemd, ligt recht in de mond van het Vlie. Je moet 
er noodzakelijk dicht langs want de tonnen die het vaarwater aangeven liggen vlak bij de 
kust. 
Ooggetuigeverslag onbekende Engelsman. 

 
Bron Horn 
De burgemeester [van Vlieland] lieten met trommelslagen bekend maken, dat mannen en 
vrouwen, en zelfs de doopsgezinden zich met geweren, schoppen en spaden dadelijk naar de 
Horn moesten begeven. De gebeurde dan ook in allerijl. er waren verscheidene 
doopsgezinden die zich heel dapper met een om de hals gehangen musket presenteerden. 
Het gevolg was, dat juist bij het binnenvaren van de Engelsen en hun schepen, branders en 
kitsen bij de Horn, op de uiterste oostelijke punt van ons eiland wel 300 tot 400 mensen 
stonden. Ze stonden daar duidelijk waarneembaar, binnen het bereik van de kanonnen van 
de voorbijvarende vijandelijke schepen. 
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 
  



Bron Branders 
Ondertussen gingen de Engelsen door met het verbranden van de schepen en op 
[Vlie]stroom. Ze benutten daarbij al hun branders. Ze rondden hun werk af, door gebruik te 
maken van hun kitsen en sloepen en van daaruit handgranaten in de schepen te werpen. Ze 
rustten niet tot de gehele vloot was vernietigd op dertien of veertien schepen na die wisten 
te ontsnappen door opwaarts [naar het zuiden] weg te varen. 
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 
Bron Miedbrenger 
Toen ze (...) weer bij elkaar waren, waren ze nog niet klaar met het bedrijven van hun 
wandaden. In hun harten brandde de begeerte om nog meer kwaad te doen en nog meer 
brand te stichten. Ze hadden op de Stroom hun voornemen uitgevoerd en nu wilden ze op 
de vaste wals hetzelfde doen. Ze hadden het op ons dorp Oost-Vlieland gemunt (...) Ze 
bedachten daarom hoe ze dit het beste konden aanpakken en hoe ze daar heen zouden 
komen om het dorp te plunderen en te verbranden. Het scheen dat ze hiertoe uitdrukkelijk 
opdracht en bevel hadden gekregen van hun overste, Holmes. Zij hadden die dag een Friese 
miedbrenger op de Stroom genomen die zijn weg wist in de Vliestroom en naar het dorp. Zij 
dwongen hem om hen te helpen aan land te komen. Maar toen ze op het punt leken te 
staan om dat te doen, zond God uit de hemel een dondervlaag met wind en regen waardoor 
hun materiaal nat en onbruikbaar werd om hun boze plan uit te kunnen voeren.  
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 
Bron Vaandels 
Bij de Horn beraadslaagden de Engelsen over wat ze het beste konden doen of laten. Ze 
vroegen de schipper van de (...) miedbrenger of hij hen niet naar de stad aan het water kon 
brengen. Hij zei dat dat wel kon, maar alleen bij hoog water en dat ze dan daarop nog zes 
uur moesten wachten. (...) ze hadden de dag  dat ze de Vliestroom op waren gekomen varen 
om brand te stichten op het eiland veel mensen gezien (...) Mensen die (...) drie vaandels bij 
zich hadden en die bewapend waren met schoppen en spaden (...) Dit alles stond hen niet 
aan zodat ze die nacht niet aan [land] kwamen [om het dorp aan te vallen]. 
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 
Bron Soldaten 
Hiervoor is al verteld dat de Edele Heren Gecommiteerde Raden, de heer Hasselaar en zijn 
gezelschap, bij hun vertrek op donderdagavond beloofden om ons ze snel mogelijk soldaten 
te sturen. Dit hebben zij ook gedaan, want rond negen uur 's avonds kwamen ze aan op 
Eierland en reisden ze zonder te stoppen naar De Koog op Texel. Daar vonden ze kapitein 
Tack met zijn compagnie musketiers, alle moedige soldaten. Die waren een uur eerder daar 
gearriveerd. Hasselaar c.s. gaven [Tack en zijn compagnie] onmiddelijk (...) naar hier te geven 
en [zich bij ons te voegen (...) Dat leidde weer tot grote vreugde. De gevluchte mensen 
keerden ook gaandeweg weer naar hun huizen terug (...) 
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 
Bron Deen 
Met veel overreding kreeg ik hem zover, dat hij me naar binnen loodste, want ik vond de 
Nederlandse kapitein, die dat eerst had ondernomen niet volkomen capabel. Ik heb me 
tegenover de schipper en de stuurman van deze Deen verbonden ze schip en lading terug te 
geven, als ze me veilig naar de plaats van de Nederlandse vloot brachten. Terug bij de vloot 



merkte ik, dat de planken uit de lading al verdeeld waren, en dat mijn belofte hier niet 
waargemaakt zal worden. Ik zou het op prijs stellen, als Uwe Genade zorg zou willen dragen, 
dat mijn belofte wordt nagekomen. 
Sir Robert Holmes over een buitgemaakte Deense koopvaarder 

 
Bron God 
Zie hier, Oost-Vlielanders, door als in een spiegel naar het bloeiende dorp West-Terschelling 
te kijken, welk een groot kwaad de vijand ook voor uw in gedachten had. Daartegen heeft de 
Heere onze God u en de uwen genadig onder Zijn hoede genomen. Laat u daar echter niet 
op voorstaan, maar wees beducht: God heeft uw dorp nu weliswaar gespaard, maar besef 
dat Hij u ook mogelijk [een volgende keer] niet sparen zal. Een schip op het strand is een 
goed baken in zee. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht.  
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 



Hoofdstuk 4 Terschelling (20 augustus 1666) 
 
Bron Vuurballen 
Toen de vijanden hun kwade wil hadden uitgevoerd en genoeg hadden geplunderd staken zij 
het mooie dorp in brand. Hiertoe hadden ze veel handgranaten of vuurballen in manden 
meegenomen. Die wierpen ze in de huizen. De brand laaide zo fel op, dat binnen slechts 
enkele uren het hele dorp op de meeste plaatsen in de as lag en dat er van de ongeveer 
vijfhonderd huizen nog maar dertig overeind stonden (...) Een zekere weduwe vertelde, dat 
ze bij het arriveren van de Engelsen haar huis verlaten had om te gaan schuilen achter een 
duintje of zandhoop. Van daaruit zag ze de vijanden [het dorp] binnentrekken, plunderen en 
brand stichten. 
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 
Bron Paard 
Toen we zo het land naderden verscheen er een ruiter aan de kust, op wie de Fanfan een 
van haar kannonetjes afschoot. Het paard schrok daar zo van, dat de ruiter er afviel. Toen 
we binnen een steenworp van de kust waren, werd er een schot op ons gelost door een man 
die onder de oever lag. Hierop gaven we een harde schreeuw en de man rende in grote 
angst weg. Iedere boot spande zich nu in als eerste aan land te komen en in minder dan een 
half uur waren alle mannen aan land en opgesteld. Gereed om op te rukken. 
Ooggetuigeverslag onbekende Engelsman 

 

 
Afb. 6  20 augustus 1666 West-Terschelling in brand 



 
Bron Mennonieten 
Holmes landde op het eiland Terschelling en plunderde en verbrandde het plaatsje 
Westerschelling - geen erg roemrijke onderneming, want er waren geen militairen gelegerd 
en de inwoners waren vredesgezinde Mennonieten. 
Engelse professor C. R. Boxer, The Anglo-Dutch wars of the 17th Century 

 
Bron Vier troepen 
Er stond weliswaar enig krijgsvolk in de vorm van vier troepen of compagnieën te voet en 
een troep ruiters op de oever om de landing te verhinderen, maar zodra Sir Holmes met het 
jacht Farfan aangekomen was en ettelijke stukken op ze afgevuurd had waarbij er één 
doodgeschoten en enkele verwond werden, maakten die dat ze wegkwamen en de Engelsen 
landden zonder tegenstand. 
Zweedse gezant in Londen (1666) 

 
Bron Striper Kerkhof 
Na de plundering van West gaf de Engelse aanvoerder Holmes bevel ook het Oosterkwartier 
te plunderen. De daartoe uitgezonden compagnie moest voorbij het Striper Kerkhof, dat vlak 
naast de zandweg naar Midsland op een terp is aangelegd. De ommuurde plaats met de 
verspreide rechtopstaande stenen maakte de soldaten wantrouwend en toen plotseling een 
oude vrouw te voorschijn kwam, wilden de bijgelovige Engelsen niet verder. De aanvoerder 
wilde er echter meer van weten en vroeg het vrouwtje, wat die rechtopstaande stenen 
betekenden. Het antwoord: 'daar staan (er?) bij honderden, maar er liggen bij duizenden' 
deed ze de schrik om 't hart slaan. Ze maakten rechtsomkeerd en Oosterschelling was gered. 
Gerrit Knop, Schylgeralân (1946) 

 
Bron Verarmd 
(...) We hebben ons omdat er geen soldaten waren op de 20e augustus niet voldoende tegen 
de grote Engelse overval kunnen verdedigen, zoals we dat de 19e wel hebben kunnen doen. 
Het dorp is overvallen, geplunderd  en geheel verbrand, waaronder ook het predikantshuis. 
Er is niet overgebleven dan de kerk en weinige huizen die geblust waren. Het volk heeft 
meeste alle goed, en sommige ook hun bloed, verloren. De meesten zijn genoodzaakt naar 
andere plaatsen te vertrekken (...) Door de dijkbreuken en het grote verlies van volk en 
schepen in de voorbije winter, en vooral door deze verschrikkelijke en moorddadige overval 
zijn de ingezetenen totaal verarmd en niet bij machte het dorp zonder hulp op te bouwen. 
Octrooi van de Staten van Holland, 22 november 1666 

 
Bron Dertig sloepen 
Ze stapten daar [op Terschelling] met ongeveer dertig sloepen, vol manschappen. Men schat 
dat het om 1500 man of meer ging. Ze stapten zeer behoedzaam aan wal. Voorzichtig ging 
een enkeling van hen [daarop] stilletjes over de duinen heen kijken om te zien of men 
bedacht was op hun komst en of er ergens een wacht was opgesteld en er gewapend volk in 
het dorp was. Toen niemand werd waargenomen (het grootste deel van de mensen was al 
gevlucht) gingen ze in drie groepen uiteen.  
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 
  



Bron Schapeboet 
Behouden aan land gegaan in een aardige, zandige inham marcheerden we in goede orde 
naar het dorp. We verwachtten ieder ogenblik een of andere vorm van verzet, want we 
liepen door een gebied vol zandruggen en heuveltjes. Daartussen hadden zeker mannen 
geplaatst kunnen zijn, die ons geen beetje kwaad hadden kunnen doen. Daarom was aan 
verscheidene mannen opgedragen op ruime afstand van de troep voort te gaan om zo alles 
wat op de loer lag te ontdekken. Terwijl we daar zo marcheerden vonden deze verkenners 
een Nederlandse vlag die op een soort schapeboet stond, ten noorden van de plaats waar 
we liepen. Er werd opdracht  gegeven die vlag te gebruiken als er gevochten zou moeten 
worden. De zeelieden namen hem mee. 
Ooggetuigeverslag onbekende Engelsman. 

 

 
Afb. 7 19 augustus 1666. Schilderij van Willem van de Velde de Oudere (1676) 
 
Bron Vuurbaken 
Daarin wordt verklaard dat niet alleen het dorp Wester-Schelling verbrand hebben, maar 
ook één van de twee vuurbakens met de boet. Dat vuurbaken was in 1682 nog steeds niet 
vervangen en dat was een groot ongemak voor de scheepvaart. 
Uit een rekest uit een vergadering van de Staten van Holland van 21 april 1682 

 
Bron Tien Compagnieën 
Sir Holmes gaf een compagnie bevel bij de boten te blijven en marcheerde met tien 
compagnieën tot aan de grote plaats Brandaris. Hij bleef met vijf compagnieën buiten de 
plaats om alle hulp en verrassing te verhoeden. De overige compagnieën kregen bevel de 
plaats in te gaan om die te plunderen. Deze plunderingen duur langer dan bevolen en ze 
zouden er misschien dag en nacht mee doende zijn geweest, als Sir Holmes om de 
gevaarlijke gevolgen daarvan te vermijden en ze te laten ophouden het dorp niet op enige 
plaatsen in brand had gestoken. Het vuur verspreidde zich zo snel, dat binnen een half uur 



alles in as lag. Sir Robert Holmes voerde de soldaten allen met een ontzaglijke buit naar de 
oever. En omdat het weer hoog water was en het niet raadzaam was de volgende vloed af te 
wachten besloot hij met ere weg te zeilen. 
Zweedse gezant in Londen (1666) 

 
Bron Vierhonderd huizen 
Ze verbrandden ongeveer vierhonderd huizen. Ze maakten er echter totaal geen buit, want 
het eiland werd slechts bevolkt door mensen van minder dan middelmatige welstand. Ze 
hadden geen kostbaarheden, en het beetje geld dat ze bezaten hadden ze meegenomen op 
de vlucht. 
Abraham de Wicquefort, Histoire des Provinces Unies des Pais Bas. Geschreven in de 17e eeuw, uitgegeven in 
1866 

 
Bron Twaalfhonderd man 
Het eiland [Vlieland] was slecht bewaakt en de Engelsen, twaalfhond man sterk, hadden zich 
gemakkelijk meester kunnen maken van de magazijnen van de Indische Compagnie en van 
de Staten als de regens een landing niet hadden verhinderd. Om zich schadeloos te stellen 
deden ze een inval op Terschelling, begunstigd door de vloed. In strijd met het oorlogsrecht 
staken ze vierduizend huizen in brand. Op hun terugtocht maakten ze zich meester van 
'Flodorp' dat ze eveneens in brand staken, en waarvan ze de bewoners ombrachten. 
Antonin Lefévre-Pontalis, Jean de Witt Grand Pensionnaire de Hollande, 1884 

 
Bron Duizend Huizen 
Toen we in het gezicht van het dorp waren werden de troepen verdeeld. Sir Robert Holmes 
trok met drie of vier compagnieën naar het zuidelijke deel. Sir Philip Howard trok met de 
mannen onder zijn bevel naar het oostelijke deel van het dorp met de opdracht het in brand 
te steken. Toen we het dorp binnen trokken kwam er een oude man van ongeveer tachtig 
naar buiten, die om genade smeekte. Gevraagd waar de inwoners waren antwoordde hij, 
dat die waren gestorven aan de ziekte en weggelopen. We liepen door het dorp. Alle huizen 
waren gesloten met luiken voor de ramen, er verschenen geen inwoners. Die waren de 
vorige dag en die ochtend weggetrokken. De soldaten begonnen te plunderen maar omdat 
het dorp aan de windkant aangestoken was, hadden ze er niet meer dan een uur de tijd 
voor. De tamelijk harde wind wakkerde de vlammen krachtig aan. (.....) Er stond een nieuw 
en tamelijk aardig raadhuis. Naar mijn beste schatting bestond het uit achthonderd tot 
duizend huizen en één kerk (....) We marcheerden zo goed dat ging terug naar de waterkant, 
waarbij we er een groot aantal misten, die al voor ons met een vrachtje naar de zee waren 
gegaan om dan weer terug te gaan om meer. Maar in dat voornemen werden ze 
teleurgesteld, doordat het vuur weinig of niets had overgelaten. 
Ooggetuigeverslag onbekende Engelsman 

 



Bron Huysplaetsen 
Torenstraat   40 huizen 
Lange Buren   52 huizen 
Kramerstraat   24 huizen 
Kapoenstraat  0-12 huizen 
Molenstraat  38 huizen 
Schenne Buren 18 huizen 
Wester Buren  30 huizen 
Overige plaatsen 56 huizen 
Huysplaetsen West-Terschelling in 1666 (Uit: J. Smit, Reconstructie van West-Terschelling 1666). 

 
Bron Hooivork 
Ze kwamen dan ook vanuit drie verschillende richtingen en vielen onder gruwelijk rumoer en 
geschreeuw het drop West-Terschelling aan. Ze plunderden de huizen en roofden alles dat 
ze maar wilden. Ze doodden de stoker van het vuurbaken en ze verwonden ook nog een 
oude blinde man aan zijn hals met een zwaard. Drie Engelsen liepen drie Terschellingers 
tegen het lijf en raakten met hen in een handgemeen. Een van de Engelsen werd met een 
hooivork gestoken, waardoor hij dood neer viel. 
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 

 
Afb. 8. Terschelling voor en na de brand 
 
  



Bron Achterblijvers 
Slechts één kits werd achtergelaten met de opdracht om achterblijvers die per ongeluk door 
uitspatting of zorgeloosheid niet op waren komen draven, op te vangen. De kits bleef daar 
totdat de vloed begon af te nemen en ontdekte bij het innemen van het anker twee 
personen met spullen bij zich die naar het water onderweg waren. Daarom werd de sloep 
naar de wal gestuurd, maar voordat deze daar aankwam, kwamen er zes personen [van het 
eiland] die deze twee aanvielen en een van hen doodden. De ander werd, ellendig gewond, 
door hen meegenomen. De bemanning van de sloep durfde uit angst voor een 
verrassingsaanval het niet aan het vaartuig te verlaten en keerde terug naar de kits om naar 
de vloot weg te zeilen. 
Ooggetuigeverslag onbekende Engelsman. 

 
Bron Lamme Vrouw 
Er wordt ook verteld, dat een oude lamme vrouw die haar huis en bezittingen niet wilde 
verlaten op eigen verzoek door haar eigen mensen op een stoel achter op het erf werd 
neergezet. Na de brand werd ze, daar nog steeds zittende, dood teruggevonden, zonder dat 
[haar lichaam] door het vuur aangetast was. Een andere oude vrouw die ziek op een bank 
lag en niet door haar eigen mensen was weggedragen, werd door de Engelsen niet ontzien 
en is zo jammerlijk verbrand (...) Het was voorwaar een heel droevige situatie voor zo veel 
honderden mensen die van schrik en vrees waren gevlucht, meestal weinig of niets van hun 
bezit mee nemend. Toen ze terugkwamen zagen ze dat hun huis en bezit verbrand en 
geroofd waren. De meesten hadden amper nog een zakdoek of hun tranen van hun wangen 
te kunnen vegen. 
Verslag van Frans Esausz. den Heussen, predikant op Oost-Vlieland (1667) 

 
Bron Brief 
Jammer genoeg beschikken we slechts over één rechtstreeks Terschellinger verslag daarvan. 
Het is een brief door de doopsgezinde eilandbewoners op 17 november 1666 in Amsterdam 
opgesteld. Hij laat zien hoe er het was. Er wordt geschreven over 'de sware slach die ons (...) 
op den 20. augustij wel seer boven maten swaer heeft getroffen'. We lezen over de 
vernietiging van bijna 200 huizen waar doopsgezinden in woonden en twee doopsgezinde 
kerken of 'vermaningen'  die in vlammen opgingen. Wie vluchten kon was gevlucht, met 
achterlating van alles, met halfnaakte kinderen op de armen. Onder gekerm, soms met het 
wat tot aan de lippen was men door slijk en water naar de vaste wal, naar Harlingen 
gelopen. 
Anne Doedens en Jan Houter, Daders en ooggetuigen: de brand van West-Terschelling (Harlingen 2012-2013). 

 
  



Bron Vondel 
De helse stokebrand der Britten 
Stak juichende den Vliestroom aan, 
En Schelling, daar de vissers zitten 
In armoede, om den kost belaân. 
Zij zaten bang, den moord ontvloden, 
Met vrouwe, en kinderen, en vee, 
In duin, half levenden, half doden, 
En klaagden droeg dit hartewee 
Aan God, en hun bekretene ogen, 
Zij schreiden: Heer, ontferm, ontferm: 
(....) 
J. van den Vondel, Jammerklacht.  

 

 Afb. 9 Engels pamflet 1666 



 
Bron Pamfletten 
In ieder geval was er voor dinsdag 24 augustus 1666 voor alle kerken in Londen een officieel 
dankgebed ter beschikking, door predikant en gemeente uit te spreken. Daarin kon men 
lezen, dat 'God de wateren beheerste en dat hij de Engelsen de gelegenheid had geschonken 
om te doen wat zij wilden met de Hollanders...' 
In dit tijdsgewricht verschenen in de Londense straten pamfletten (...) waar zijn die 
opscheppende boeren nu, die pochten dat ze de Theems wilden blokkeren?' Een ander 
pamflet sprak van klappen die aan de Hollandse 'boterdozen' waren toegediend. Op 
sommige teksten kon men zich uitleven. Zoals die waarin werd getuigd: 'toen Tromp en 
Ruyter in de Wielingen lagen, landden de Engelsen op Vlie en Terschelling... 1000 en 180 
schepen gingen eraan, (de Nederlanders) verloren in een keer miljoenen...laten we daarom 
dansen en springen (...)' Buiten Londen was er een golf van festiviteiten (...) Een Engelsman 
noteerde: 'Overal in onze steden waren er grote vreugdevuren, maar dat ene vuur van 
Holmes woog tegen al deze vuren op.' 
Anne Doedens en Jan Houter, Engelse vreugde over Hollands verdriet (2012-2013). 


