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DE SLAG VAN BOSS"U. 

De zeesJ_ag geleverd den 11 den Octçihcr van het j aar 
1573 en a lgemeen J)ekend onder den naam van den 
slag van 13ossn, is zeker eene der gcwigtigste gebeur
tenissen, die men in de geschiedboe1.en van Neder
land vindt aangeteelend. 

Den 7tlen Junij van het jaar 1567, was de graaf 
van Bossu door ·de hertogin landvoogdes aangesteld 
tot stadhouder van Holland, g·edmenrle de afwezig
h;-!d van de_n prins van Oranje , in welke betrekking 
hiJ alle moeite aanwendde om de VVatere·euzen, (die 
veel schade aan de Spanjaarden toehragten) te fnuiken. 

Ook schreef hij brieven aan Cornelis van Rijswij k, 
kastelein van Medemblik, dat, indien hij het slot 
en de stad in ûjne handen wilde leveren, hij hem 
grootelijks zoude begiftigen; doch Rijswijk hierin 
niet bewilligende, maakte dit alles aan 'den burge
meester van de stad ])ekend , zood at dit mislukte. 
De hertog an Alv~ was nu zelf in Amsterdam ge· 
komen, .en al zoo h1J zeer goed konde bemerken, dat 
West-Vriesland zeer slecht voor hem te winnen was 
liet h ij eene groote vloot oorlogsschepen uitrusten: 

om vooreerst het meesterschap van de Zuiderzee 
den onzen af te nemen. 

Deze vloot was van 20 of (volgens anderen) van 
30 schepen, waarover het ])evel door den hertog van 
Alva werd opgedragen aan den graaf van Bossu. 

})eze vloot bestond meest uit groote schepen, 
zeer wel voorzien met volk, geschut en ammunitie; 
voornamelijk het admiraalschip de Inquisitie ge-

1 naamd, een schoon nieuw schip, twee bovennetten 
hoog, dat alleen 32 metalen stukken voerde, was 
behalve met 150 bootsgezellen, nog met twee vaande
lensoldatenf onder welke 200 Spanjaarden, onder de 
kapiteins Alonzo de Torquera en Ferdinando Lo
pez , en met alle krijgstoerustingen naar evenredig
heid voorzien. Het was ook gemaakt met eene dub
bele kiel en twee bodems, opdat het niet in den 
grond -konde worden geschoten, en zeilde zeer snel. 

Hierop vertrok deze vloot den 12<len September 
1573 van Amsterdam; doch konde toen uit hoofde 
van den. hevigen wind niet over het droog; maar 
des anderen daags, toen het water zeer hoog was , 

2 ~ 



l2 NEDERLANDSCH MAGAZIJN. 

kwamen zij zonder eenig letsel daarover, eerst met 
1:.i groote schepen; naderhand met de rest van de 
,·}oot. 

Onze admiraal des vijands schepen op hem ziende 
aankomen , dewijl hij vóór in het IJ lag, niet verre 
van de Schellingwouder-schans, deed al zijne kapi 
tèins aan boord komen om te beraadslagen; waar
van het gevolg was, dat men besloot het ruime sop 
te kiezen en dan den vijand af te wachten : hierop 
ligtten zij de ankers en voeren naar Pampus. 

De vijand door dit vertrek aangemoedigd , kwam 
..-oor de Schellingwouder-schans, en veroverde dezelve; 
welke tijding in Hoorn veel verslagenheid baarde; 
maar ziende, dat het ' 'oornaamste, te weten hare 
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vloot van oorlogsschepen nog ]Jehouden was, gre
pen zij weder moed en maakten met ongeloofelijke 
snelheid , zoo in Hoorn als in Enkhuizen, eene me
nigte nieuwe schepen gereed, en zonden dezelve tot 
versterking hij de andere naar Pampus 1 zijnde nu 
onze vloot 24 schepen sterk. 

De ]Jemanning op deze nieuw aangekomene sche
pe{l bestond meest uit een gedeelte soldaten, die in 
Hoorn in bezetting Jagen, welke niet ruim voor
zien waren van metalen stukken en nog minder 
van kruid, waarmede de vijand den spot dreef, zeg
gende: dat zij in plaats van geschut, houten pom
pen voerden enz.; niet twijfelende of de zaak was 
gewonnen, welk opgeblazen denkbeeld ten geYOlge 

SLAG VAN BOSSU , NAAR DE SCHILDERIJ VAN J, BLANKERBOF, 

had , dat hij eenige dagen werkeloos verbeuzelde, en ker laten ·vallen, om te verhoeden, dat het aan boord 
de onzen hiervan partij trokken , om zich meer en geklampt zijnde, 11Îet naar lagerwal zoude drijven . 
meer te versterken. Evenwel kwam ons admiraalschip het vijandelijke zoo 

Na vele schermutselingen , die zeer ten nadeele kort voor den boeg, dat het anker niet konde vallen, 
van den vijand afliepen, besloot onze admiraal Cor- hetgeen zijnen ondergang aanmerkelijk bevorderde. 
nelis Dirksz. (niettegenstaande zijne wonden , welke Terstond werden de dreggen geworpen en de scl}e· 
hij i:p. eene van de vorige ontmoetingen had ont- pen aan elkander vastgemaakt, zoodat men van weers
' 'angen) , den 11 den October, op eenen- Zondag morgen kanten pogingen deed om te en teren . Het gevecht 
de ankers. te ,ligten , en voor den wind naar den vij· begonnen zijnde, kwam Pieter Brak, een der Hoorn· 
and te zeilen. sche kapiteins, en )dampte den vijand aan de eene 

Deze dit zieude, deed terstond hetzelfde, hoewel zijde aan boord, en na hem, nog een kapitein van 
zulks niet verwacht hebbende, gelijk onder anderen Enkhuizen, Jacob Crijntgens genaamd , aan de an
bleek , dat men na de verovering van het admiraal- dere zijde; welke schepen al vechtende met het 
schip de tafel nog gedekt vond UJet het middagmaal. vij andelijke admiraalschip naar het strand dreven, 

Op den middag omtrent twaalf ure, kwam men tot dat zij ten laatste achter de Nek, niet verre van · 
elkander naderbij , en werd er eerst zoo vreesselijk het dorp Wijdenes , aan den grond geraakten. 
geschoten, dat de gansche zee in vuur scheen te Den vij and werd de vlag al bij tij ds ontnomen , 
staan. Zoodra het vij andelijke admiraalschip zag want toen de schepen aan elkander waren, klom 
dat het onze op hen aankwam, wilde het zijn an - eeri Hoornsch burger, - Jan Haring genaamd, een 
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stout en onversaagd man, in den mast van het vij
andelijke admiraalschip, en de manschappen daar 
uitdrijvende naar boven, rukte de vlag af, en liet 
zich daarmede van boven in des vijands schip neder, 
maar werd uit een luik doodgeschoten. · 

DJ\INKCEKER VAN DEN GRAAF VAN BOSSU, 

Over het geheel verloren de Westvriezen in dezen 
slag veel volk , ook werden de schepen zeer bescha
digd, namelijk het admi1'aalschip en meer anderen; 
maar dit alles werd vergoed door den aanhoudenden 
toevoer van manschappen, die van land werden aan· 
gebragt ; want er voeren gestadig eenige watersche
pen en andere vaartuigen van Hoorn afen aan, en 
bragten alle benood igdheden alsmede versch volk, 
en namen dooden .en gekwetsten mede naar wal. 

lUen vond (zegt Dr. Velius in zijne Kronijk van 
Hoorn) vele van onze burgers, die uit vaderlands
liefde, vrijwillig aan den slag deel namen; desg~
lij ks vele landlieden van Schellinkhout, Wijdenes en 
verdere naburige dorpen; zoo groot waren in dien tijd 
de moed en ijver voor het vaderland, die waarlijk. 
bewonderenswaardig waren. , 

De admiraal van den vijand weerde zich den 
ganschen namiddag en volgenden nacht, tot des ande
ren daags 's morgens toe; doch ziende, dat er geen 
middel bestond om te ontkomen, gaf hij zich op voor
waarde van lijfsbehoud over, en werd nog dienzelî
den dag, zijnde den 12den October, met andere edelen 
van zijn gevolg binnen Hoorn gebragt. De · graaf 
in Hoorn komende, was gekleed in een groen la
kensch wambuis als een zeeman, en had eene flu 
weelen muts op het hoofd, terwijl de orde van het 
gulden vlies, welke hij in den slag nog had ge
draaen , door hem onmiddelijk na de overgave van 
zijn° schip, was geschonken aan onzen admiraal Cor
nelis Dirkszoon. 

POORTJE VAN BO SSU TE HOORN. 

Omtrent het getal soldaten, die in dezen slag ge· 
vangen werden gemaakt, zijn de aanteekeningen 
zeer verschillend , daar sommigen meenen twee an
deren drie honderd, bestaande uit een mengelmoes 
van vreemde natiën , als Duitschers, Walen , Span
jaarden enz., welke allen in Hoorn werden gebragt. 
Het getal der veroverde metalen stukken bedroeg 38, 
welke ook in Hoorn gebragt, en naderhand onder 
de steden verdeeld werden, terwijl men ook eene 
kist met geld en zilverwerk tot des graven tafel be
hoorende, heeft gevonden. 

Groot was de vreugde over deze overwinning, 
welke men vierde met eenen algemeenen bededag, om 
den Almagtige te danken voor de behaalde zege. 

Geen wonder dus, dat onze achtbare voorouders 
deze belangrijke overwinning vereeuwigden door bei
tel en penseel; want heden ten dage vindt de .bewon
deraar van roemruchtige daden en beminnaar van 
oudheid, menig gcdenkteeken tot herinnering aan 
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eene gebeurtenis, die voor Nederland zulke heilzan~e 
gevolgen had, en getuigen zijn van den moed en de 
vaderlandsliefde der oude West-Vriezen. Onder deze 
gedenkteekenen vindt men in den gevel van een huis, 
staande aan den buitenkant te Hoorn, deze slag in 
steen uitgehouwen, terwijl er ook eene schilderij 
van Jan Blankerhof bestaat, hetzelfde onderwerp 
voorstellende, gevat in eene allegorische kunstig in 
hout gesneden lijst(*), doûl· Johannes Rennema, be
waard wordende in het stadhuis te Hoorn, alwaar 
zich mede bevindt de zilveren drinkbeker van Bossu, 
waarop dit randschrift 

RIEN OV CONTES 
IE MIATTENS. 

Op h et deksel ziet men eenen gewapenden man met 
speer en schild. Ook wijst men den vreemdeling 
in eene van Hoorns straten het poortje van het 

huis, waar de graaf van Bossu gevangen heeft geze
ten , en waar boven dit in vergulde letteren geschre-
ven vers. 

Anno 1573 men zag 
ln Octoher den elfden dag, 

Graaf Bossu hier veroverd tot IIoorn ; 
Gevangen in dit huis, hij lag, 
Even drie jaren na den slag , 

Dien hij op de Zuiderzee had verloren. 

Van welke drie 1aatstgenoemde gedenkteekenen 
hiernevens de afbeelding. 

Zoo al~ bekend is , werd de graaf van Bossu , 
na de pacificatie van Gend, uit de gevangenis vrij 
gel aten , waarna hij trouw aan den lande belo
vende , in 1578 veldheer . van het leger der staten 
werd ; doch den -2Isten December van hetzelfde jaar 
binnen Antwerpen aan koortsen overleed. -

Hoorn. J. C. v. n. B. Ju. 
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