
I :r5"" 4 





Op zoek naar de Eendracht 

De essentiële 
Willem Haikeet kraste 

zijn naam ;n zijn 
lepel. Op welk 
schip voer hij? 



Kan één tinnen lepel de identiteit van een gezonken 

schip aantonen? Het lijkt er wel op. Onderzoekers doen 

nu in ieder geval een poging. De lepel is opgedoken uit 

een wrak dat op de bodem van de Noordzee ligt. Het zou 

goed kunnen dat dit de Eendracht was, het vlaggenschip 

van de Hollandse vloot, dat in 1665 is vergaan. JAN VAN 

DOESBURG, JOHAN OPDEBEECK & DEN NIS DE ROOIJ 

D
rie jaar geleden ontdekten sportduikers in een scheeps

wrak in de Noordzee een tinnen lepel uit de zeven

tiende eeuw. Dat is niet zo opmerkelijk, want zulke 

lepels worden met enige regelmaat gevonden, zowel 

op land als onder water. Maar deze lepel heeft iets bijzonders. 

De eigenaar heeft er zijn naam ingekrast: Willem Haikeet. 

Gebruiksvoorwerpen uit de zeventiende eeuw met namen van 

personen zijn uitermate zeldzaam. Wie was Willem Haikeet 

en wat vertelt deze lepel over het wrak? De Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed onderzoekt dat momenteel. Het spoor 

leidt naar de Zeeslag bij Lowestoft. Het wrak ligt namelijk in de 

Eurogeul, een uitgraving voor diepliggende schepen richting 

de haven van Rotterdam, daar waar in 1665 vermoedelijk het 

dramatische einde van deze slag plaatsvond. Het was een van de 

belangrijkste zeeslagen van de Tweede Engelse Oorlog. 

In de zeventiende eeuw streden de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden en het koninkrijk Engeland om de hegemonie op de 

wereldhandel. De Republiek had in het begin van de eeuw een 

handelsmonopolie weten op te bouwen, wat tot jaloezie van de 

omringende staten leidde. De Engelsen probeerden op allerlei 

manieren een deel van deze uiterst lucratieve handel te bemach

tigen. Zo stelden ze verschillende wetten op om de Hollandse 

handel met de Britse eilanden en de Engelse kolonies te bemoei

lijken. Ook grepen ze meerdere keren naar de wapens. Dit leidde 

tussen 1652 en 1674 tot drie oorlogen op zee en tal van gewapen

de schermutselingen in Afrika en de Amerika's. Overwinningen en 

Van wie zouden de 
initialen op deze 
andere lepels zijn? 

Wie was 
Willem 
Halkeeten 
wat vertelt 
deze lepel 
over het 
wrak? 

Hendrik van Minderhout legde vast hoe de Eendracht met de grote Royol Charles streed 

nederlagen wisselden elkaar af. Aan het einde van de eeuw kwam 

Engeland als winnaar uit de strijd. De Republiek was haar mono

polie kwijt en raakte economisch in het slop. De Engelsen trokken 

vrijwel overal de wereldhandel naar zich toe en Londen verving 

Amsterdam als economisch en financieel centrum. 

De grootste nederlaag 
De Zeeslag bij Lowestoft was de eerste confrontatie van de twee 

vloten tijdens de Tweede Engelse Oorlog. Het werd de grootste 

nederlaag van de Republiek op zee. Er ging een aanzienlijk deel 

van de Hollandse vloot verloren, waaronder het vlaggenschip 

de Eendracht. De strijd van de Eendracht tegen het veel grotere 

Engelse vlaggenschip de Royal Charles is door verschillende 

kunstenaars vereeuwigd. De Eendracht kreeg een voltreffer in de 

kruitkamer, explodeerde en zonk. Van de 409 bemanningsleden 

kwamen er 404 om het leven, onder wie opperbevelhebber Jacob 

van Wassenaer. De overgebleven schepen braken uit en vluchtten 

naar Texel en de Maasmond . De Engelsen lieten ze gaan. 

De gedachte dat de lepel van de plaats komt waar deze zeeslag 

ten einde liep, is vooral gebaseerd op bronzen kanonnen die hier 

eerder zijn geborgen. Die wijzen erop dat er kort na 1662 in dit 

gebied een schip van de Rotterdamse admiraliteit is vergaan. Dit 

past goed bij de Eendracht. Het schip is in 1654 in opdracht van 

de Rotterdamse admiraliteit gebouwd. Maar hebben we hier 

daadwerkelijk met de resten van dit vlaggenschip te maken of met 

een ander schip dat tijdens de zeeslag is vergaan? Sonarbeelden 

wijzen uit dat er hier meer wrakken liggen. Wellicht biedt de lepel 

nieuwe aanwijzingen voor de identiteit van het wrak. 

Veel andere voorwerpen 
Behalve de lepel borgen de duikers uit het wrak nog veel andere 

voorwerpen. Zoals houten delen van de tuigage, een houten 

wiel van het onderstel van een kanon, musket- en kanonskogels, 

kleipijpen, een aardewerken kannetje, leren schoenzolen, een 

leren boekbandje van een almanak en stukken ankertouw. Verder 

nog zes andere tinnen lepels en delen van nog eens drie exempla

ren. Van alle lepels is die met de naam Willem Haikeet het meest 

bijzonder. In de voorkant is een kompasroos gekrast en in de 

achterkant de naam. Ook de steel is versierd. Het einde is rondom 

ingekerfd, waardoor er een soort knopje is ontstaan. Geen van 

de andere lepels is zo uitgebreid gedecoreerd. Er is er een met 

een gestanst molen kruis en de ingeslagen eigenaarsinitialen IVM, 

twee exemplaren met de letters CM, een met AB en een met HH. » 
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» Deze initialen staan ter weerszijden van een inge

slagen gekroonde roos. 

De gekroonde roos komt in de Noordelijke 

Nederlanden vanaf ongeveer 1540 voor als keur

merk. Lepels met dit keurmerk mochten hooguit 

acht procent lood bevatten. In één exemplaar heeft 

de tingieter zijn initialen gezet, DG, die misschien 

voor Dirck Govertsz staan. Govertsz was vanaf1585 

in Amsterdam werkzaam. Zes lepels met eige

naarsmerken, dat is een opvallend hoog aantal. 

De merken wijzen erop dat de eigenaren bang 

waren dat hun lepel door anderen werd gebruikt of 

ontvreemd. Door de merktekens kon iedereen direct 

zien wie de eigenaar was. Dit voorkwam discussie 

of ruzie. Tot in de achttiende eeuw was het gebruik 

van tinnen lepels aan boord van oorlogsschepen 

voorbehouden aan officieren. Zij kregen deze waar

schijnlijk in bruikleen of moesten ze kopen. Lagere 

rangen aten met een houten lepel of gebruikten 

een mes en hun vingers. Wie er achter de initialen 

schuilgaan, zullen we waarschijnlijk nooit te weten 

komen. Gelukkig voor ons heeft Willem Haikeet 

zijn volledige naam duidelijk leesbaar in zijn lepel 

gekrast. 

Lange zoektocht 

Maar wie was deze Willem Haikeet en is hij te 

verbinden aan een van de Hollandse schepen die 

bij Lowestoft vergingen? Na een lange zoektocht 

in meerdere archieven zijn de eerste, voorlopige 

antwoorden gevonden. De naam op de lepel is een 

vernederlandsing. Willem Haikeet heette oorspron

kelijk William Halkett. Hij was een zoon van sir John 

Halkett en jonkvrouwe Maria van Loon. John Halkett 

werd in 1580 in de Schotse plaats Dunfermline 

geboren. Op jonge leeftijd vertrok hij, zoals veel van 

zijn landgenoten, naar de prille Republiek, om hier 

als beroepsmilitair zijn geluk te beproeven. In 1609 

trad kapitein John in het huwelijk met Maria van 

Loon. Tijdens zijn militaire loopbaan klom hij op 

tot rl~ ram! van Ileneraal. Hii sneuvelde in 1629 bij 

Williams 
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Maurits 
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Opperbevelhebber lacob van Wassenoer Rreeg een grafin de Grote KerR in Den Haag 

de Slag bij Den Bosch. Maria overleefde haar man 

vijftig jaar. 

In de twintig jaar van hun huwelijk kregen zij acht 

kinderen. William was het derde kind. Hij had twee 

oudere broers, Maurits en Philip, die net als hij 

voorbestemd waren om in de voetsporen van hun 

vader te treden. Eerst waren ze ingedeeld bij de 

Schotse compagnie van hun vader. Na zijn dood 

werden William en Philip overgeplaatst naar het 

regiment van David Balfour in Bergen op Zoom. 

William kreeg toen toestemming om in Schotland 

drie maanden lang familiezaken af te handelen. 

Maar hij bleef ruim een jaar weg. Een dergelijke 

ongeoorloofde absentie stond gelijk aan desertie. 

Hij kreeg niet de straf die hierop stond, maar werd 

wel uit het regiment Balfour ontslagen en uit Bergen 

op Zoom en omgeving verbannen. Hierna raken we 

het spoor van William kwijt. Hij lijkt volledig in rook 

te zijn opgegaan. 

Holland Maritime Regiment 

Meer is er bekend over de verdere lotgevallen van 

zijn oudste broer Maurits.ln januari 1665 is hij in de 

rang van kapitein bij het Holland Maritime Regiment 

op het schip van Michiel de Ruyter geplaatst. Het 

Holland Maritime Regiment is aan de vooravond 

van de Tweede Engelse Oorlog geformeerd. Het was 

een samenraapsel van alle buitenlandse militairen 
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Schilder Willem van de Velde tekende bij de Zeeslag bij lawestoft de Eendracht in actie 

die een Verklaring van Trouw aan de Republiek 
hadden getekend. Deze verklaring was bedoeld om 
te voorkomen dat soldaten van Engelse komaf bij 
confrontaties met hun landgenoten zouden deser
teren of, nog erger, de kant van de vijand zouden 
kiezen. Veel Engelse militairen weigerden te tekenen 
en vertrokken. Maurits Halken tekende wel. Hij was 
geboren en getogen in de Republiek en had hier een 
vrouwen twee kinderen. 
De taak van het Holland Maritime Regiment was 
om bij passage van vijandelijke schepen musketvuur 
af te geven en deze bij een directe confrontatie te 
enteren. We gaan ervan uit dat ook William bij dit 
regiment heeft gediend, Hoe kan er anders een 

lepel met zijn naam op de zeebodem bij Lowestoft 
terecht zijn gekomen? Ondanks de aantekening van 
ongeoorloofde absentie op zijn curriculum vitae 
za l hij. in een tijd waarin ervaren soldaten schaars 
waren, een plek in het Maritime Regiment hebben 
gekregen. Will iams rang is niet bekend. Ook op 
welk schip hij heeft gevaren weten we nog niet. De 
vraag is of dit ooit duidelijk zal worden. In 1844 is bij 
een brand in het departement van de marine veel 
archiefmateriaal verloren gegaan, waaronder de 
monsterrollen van de admiraliteitsschepen, 

Krijgsgevangen 
De kans is groot dat William bij de Zeeslag bij 
Lowestoft is omgekomen. De meeste schepen die 
door beschietingen zonken, vergingen met man en 
muis. Een andere mogelijkheid is dat hij krijgsge
vangen is gemaakt. Dit overkwam bijvoorbeeld de 
bemanning van de Oranje, Hun schip werd geën
terd, waarna de mannen zijn overmeesterd en als 
gevangenen zijn afgevoerd. De Oranje is vervolgens 
tot zinken gebracht. Williams broer Maurits over
leefde de zeeslag in elk geval. Maar ook hij stierf op 
het slagveld. Hij sneuvelde in 1675 tijdens gevechten 
bij Maastricht. De Zeeslag bij Lowestoft was een 
dramatische gebeurtenis, Niet alleen was de nati
onale trots gekrenkt en heersten de Engelsen een 

tijdlang over de Noordzee. Maar bij de slag waren 
ook zestien Hollandse schepen vergaan, hadden 
duizenden opvarenden het leven gelaten en waren 
duizend mannen als krijgsgevangenen afgevoerd. 
De bevolking van de Republiek was ontdaan en 
verontwaardigd, en zocht een zondebok. Deze werd 
al snel gevonden in enkele gezagvoerders. Zij werden 
ervan beschuldigd zich lafhartig te hebben gedragen. 
Drie kapiteins zijn ter dood gebracht en een vierde 
is bij verstek ter dood veroordeeld. Vijf andere zijn 
verbannen of oneervol ontslagen. Andere scheeps
kapiteins, die zich niet anders hadden gedragen dan 
de veroordeelden, werden tot hun eigen verbazing 
juist als held bejubeld. Dit gold ook voor de gesneu

velde opperbevelhebber Jacob van Wassenaer. Voor 
hem is in de Grote Kerk in Den Haag een praalgraf 

gebouwd. Het is een leeg graf, een zogeheten 
cenotaaf, want zijn stoffelijke resten rusten op de 
zeebodem, samen met die van zijn vrijwel volledige 
bemanning. 

Huzarenstukje 
Opvallend genoeg is de Zeeslag.bij Lowestoft uit ons 
collectieve geheugen verdwenen. Militaire neder
lagen worden het liefst zo snel mogelijk vergeten. 
Overwinningen en heldendaden daarentegen 
worden eeuwenlang gekoesterd en bewierookt. 
Daarom kennen veel mensen wel het huzarenstukje 
dat Michiel de Ruyter twee jaar later uitvoerde, 
tijdens dezelfde oorlog. Onder zijn commando is 
er bij Chatham een ketting over de Theems stuk 
gevaren en zijn er verschillende Engelse schepen tot 
zinken gebracht. Het vlaggenschip Royal Charles, 
dat verantwoordelijk was voor de ondergang van de 
Eendracht, werd als oorlogstrofee meegenomen. De' 
wraak was hiermee zoet en volmaakt. 'Bestevaêr' 
De Ruyter groeide mede door Chatham uit tot de 
belangrijkste admiraal van zijn tijd en een nationale 
held, 
De vraag of het scheepswrak van Willem Halkeets 
lepel inderdaad de Eendracht is, kan nog niet 
met zekerheid worden beantwoord. Het zou de 
Eendracht kunnen zijn, maar ook een van de andere 
Hollandse schepen die hier in 1665 vergingen, 
bijvoorbeeld de Oranje. Het zou prachtig zijn als de 
monsterrollen van de Eendracht alsnog opduiken of 
als er lijsten van de omgekomen militairen en zeelui 
van dit vlaggenschip worden gevonden. Als William 
Halken hierop staat of opvarenden met de initialen 
van de tinnen lepels is er definitief bewijs. EI 
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