


Nederland vs Engeland
Met de spectaculaire aankoop van  
twee monumentale wandtapijten naar 
ontwerp van Willem van de Velde I 
(1611-1693) deed Het Scheepvaart-
museum een van de grootste aankopen 
uit zijn geschiedenis. De tapijten ver-

beelden de Slag bij Solebay van 7 juni 
1672. Een overwinning voor de vloot 
van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden, vonden de Nederlanders. 
Maar daar dachten de Engelsen heel  
anders over.



De twee wandtapijten nemen ons mee naar het Ramp
jaar 1672. In dat jaar vielen Franse en Duitse troepen 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aan 
en terwijl de Fransen oprukten tot aan Utrecht, leek 
ook een aanval over zee ophanden. Luitenantadmiraal 
Michiel de Ruyter (16071676) werd door raadpen
sionaris Johan de Witt (16251672) met de vloot de 
Noordzee op gestuurd. Het was van het grootste belang 
dat De Ruyter wist te voorkomen dat een Frans eskader 
zich bij de Engelse oorlogsvloot zou kunnen voegen. 
Wanneer de gecombineerde vloot de kust van de 
Republiek zou bestoken of de havens zou blokkeren, 
zouden de gevolgen niet te overzien zijn.

HET TREFFEN BIJ SOLEBAY

De Ruyter kwam te laat om de samenkomst te kunnen 
voorkomen, maar wel slaagde hij erin de gecombineerde 
vloot te verrassen bij Solebay, een baai nabij de kust
plaats Southwold in het graafschap Suffolk. Op 7 juni 
troffen 75 Nederlandse en 93 geallieerde schepen elkaar 
in de zeeslag die het begin van de Derde Engelse Oorlog 
(16721674) op zee inluidde. Er werd door beide  
kampen hevig gevochten, maar een duidelijke winnaar 
was niet aan te wijzen. Aan Engelse zijde vielen meer 
slachtoffers, de Nederlanders verloren meer schepen. 
Beide vloten moesten terugkeren naar hun havens  
om opnieuw uitgerust te worden. Daarmee was een ge
combineerde EngelsFranse aanval over zee voorlopig 

afgewend en dat kan als een tactische overwinning  
aan Nederlandse zijde worden uitgelegd.

Maar ook de Engelse koning Charles II had alle 
reden een overwinning te claimen. Het laatste treffen 
met de Nederlandse vloot lag hem nog vers in het  
geheugen: in 1667 werd de Tweede Engelse Oorlog  
beslecht nadat De Ruyter een belangrijk deel van de 
Engelse vloot op de rivier de Medway bij Chatham in 
brand had gestoken en het vlaggenschip in triomf naar 
de Republiek had meegesleept. Deze persoonlijke  
nederlaag in de eigen wateren moest worden gewroken. 
Dat de Nederlandse aanval bij Solebay nu met succes 
was afgeslagen, gold als een grote overwinning. En die 
moest op passende wijze gevierd worden.

VOGELVLUCHTPERSPECTIEF

De tapijten van Het Scheepvaartmuseum laten met een 
ongekende mate van detail twee belangrijke momenten 
in de Slag bij Solebay zien. Op één ervan is de beslissende 
branderaanval op het Engelse vlaggenschip Royal James 
afgebeeld, het schip van de admiraal van het blauwe 
eskader. Sinds het begin van de zeeslag was dit schip 
een belangrijk doelwit voor de Nederlandse schepen. 
Jan van Brakel (ca. 16181690) en Isaac Sweers (1622
1673) beten zich met hun schepen stuk op het enorme 
vlaggenschip van de hertog van Sandwich. Uiteindelijk 
was het een branderschip dat het schip in lichterlaaie 
wist te zetten. Bij de aanval kwam de hertog om het 
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Het uitbranden van de Royal James
Thomas Poyntz naar Willem van de Velde I
ca. 1680-85. Wol en zijde, 330 x 457 cm 
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Thomas Poyntz naar Willem van de Velde I
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Links 
Het uitbranden van de Royal James (detail)
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leven en ging zijn schip verloren. Dit moment wordt 
op het tapijt linksonder treffend weergegeven: het 
schip brandt en de Nederlandse schepen hebben hun 
aandacht verlegd. Meer centraal is te zien hoe de 
Nederlandse en Engelse schepen elkaar in linie bestoken.

Het grootste tapijt, waarop te zien is hoe de vloten 
zich opstellen voor het gevecht, toont de twee linies 
vanuit vogelvluchtperspectief. Op de voorgrond zijn 
de drie geallieerde (EngelsFranse) eskaders duidelijk 
waarneembaar. Het blauwe eskader (herkenbaar aan 
de blauwe vlaggen) is aan de rechterzijde en het rode 
eskader is in het midden van de voorstelling afgebeeld. 
Een van de schepen voert naast de rode vlaggen een 
koninklijke vlag. Dit is het schip van de Engelse kroon
prins James (16331701), hertog van York en de latere 
koning James II, die de leiding had over de geallieerde 
vloot. Het witte eskader aan de linkerzijde wordt ge
vormd door de Franse schepen. De Nederlandse vloot 
is nog net waarneembaar aan de horizon. 

OORLOGSCORRESPONDENT

De tapijten vormen een belangrijke schakel in het werk 
van de zeeschilder Willem van de Velde I. Samen met 
zijn zoon Willem (16331707) vertrok hij uitgerekend 
in het jaar dat de Derde Engelse Oorlog uitbrak naar 
Engeland om te gaan werken voor de Engelse koning. 
Inmiddels waren vader en zoon uitgegroeid tot befaamde 
zeeschilders. Van de Velde I ontwikkelde een nieuw 

genre binnen de schilderkunst, dat van het penschilderij. 
Een penschilderij had het detail van een gravure, maar 
werd gemaakt op paneel of doek op het formaat van 
een schilderij. Dikwijls was Van de Velde I zelf aanwezig 
als de Nederlandse vloot slag leverde. Vanuit een klein 
zeilschip, een galjoot, maakte hij als een ware oorlogs
correspondent schetsen en aantekeningen die hij later 
in het kleinste detail uitwerkte tot grote penschilde
rijen. Zijn zoon specialiseerde zich daarentegen in 
grote en kleurrijke schilderijen met overweldigende 
scènes, die hij vaak baseerde op de tekeningen van 
zijn vader. 

Het ontwerp voor de wandtapijten maakte deel uit 
van de eerste grote opdracht die vader en zoon Van de 
Velde kregen van de Engelse koning. Hun werd gevraagd 
schilderijen te maken en in aansluiting op die opdracht 
zouden tapijten worden gemaakt. Van de Velde I was 
bij de Slag bij Solebay aanwezig geweest, maar hij was 
daarbij toeschouwer aan Nederlandse zijde. Van het 
verloop van de zeeslag vanuit Engels perspectief wist 
hij maar weinig. De Engelse kroonprins James hielp 
hem uit de brand. In de collectie van Museum Boijmans 
Van Beuningen bevindt zich een situatieschets waarin 
James zelf toelichting geeft op de posities van de  
verschillende Engelse schepen tijdens de zeeslag. In 
verschillende andere Nederlandse collecties, waaronder 
die van de Universiteitsbibliotheek in Leiden, zijn  
tekeningen opgenomen die duidelijk zijn gemaakt  

Situatieschets van de 
Slag bij Solebay op  
7 juni 1672 om twee uur 
’s middags
James Stuart en Willem  
van de Velde I
ca. 1675. Pen in bruine  
inkt, 19 x 29,8 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN 

 BEUNINGEN, ROTTERDAM



als opmaat naar de wandtapijten. Op enkele van deze 
bladen staan aantekeningen door Van de Velde I die 
inzicht geven in het proces. Zo noteerde hij op één 
hiervan dat de tekening gebaseerd is op een naar het 
leven getekende voorstelling, maar dat hij hem ‘op 
hooger horisont’ had gesteld om hem geschikt te maken 
als voorbeeld voor de tapijten. 

De makers van de tapijten waren de Britse wevers 
Francis Poyntz (werkzaam ca. 166085) en Thomas 
Poyntz (werkzaam ca. 16751705). Waarschijnlijk waren 
zij familie, maar hun precieze relatie is nog onduidelijk. 
In eerste instantie zou Francis Poyntz de tapijten ver
vaardigen, maar hij overleed in 1685 en Thomas Poyntz 
nam de werkzaamheden over. Het is goed mogelijk dat 
zij al samen aan de tapijten hadden gewerkt – in welk 
jaar dit project van start ging moet nog verder worden 
onderzocht. Rond deze tijd werd waarschijnlijk een 
tweede set tapijten besteld als geschenk aan George 
Legge, 1e baron Dartmouth (16471691), die Thomas 
Poyntz volledig vervaardigde. De verworven tapijten 
zijn onderdeel van deze tweede set. De familiewapens 
van de baron en zijn echtgenote zijn midden boven in 
de randdecoratie  verwerkt; ook zijn de initialen van de 
Engelse koning James II te zien. Overigens bereikte deze 
set tapijten baron Dartmouth nooit. Nadat in 1688 de 
Engelse  ko ning James II was afgezet en de Nederlandse 
stadhouder Willem III en zijn Schotse vrouw Mary de 
Engelse troon hadden bestegen, raakte Legge uit de gratie.

ANDER PERSPECTIEF

De wandtapijten zijn een belangrijke aanvulling op de 
collectie van Het Scheepvaartmuseum en de Collectie 
Nederland. Ze tonen de zeeslag vanuit Engels perspec
tief en juist dat element ontbreekt vaak nog in ons beeld 
op de EngelsNederlandse strijd op zee in de tweede helft 
van de 17de eeuw. Het ontwerp en de productie van de 
tapijten was daarnaast een opvallende internationale 
samenwerking, waarbij de ‘Nederlandse’ ontwerpen 
werden uitgewerkt door Engelse wevers. Alle tapijten 
uit de twee series die door Francis en Thomas Poyntz 
geweven werden, zijn tegenwoordig onderdeel van 
Engelse en Amerikaanse museumcollecties, waarin ze 
op één uitzondering na overigens niet voor het publiek 
zijn te zien. De twee nu verworven tapijten waren de 
laatste die nog in particuliere handen waren. 

Sinds juni 2021 hangen de monumentale wandtapijten 
op hun nieuwe permanente plaats in Het Scheep vaar t
museum, in een eigen museumzaal. Vanaf 21 oktober  
zijn ze in de context van het brede oeuvre van de Van 
de Veldes te bezichtigen, want dan opent een grote 
tentoonstelling over de twee zeeschilders. Willem van  
de Velde & Zoon is vanaf 1 oktober 2021 te zien in Het 
Scheepvaartmuseum.    

Tim Streefkerk

Conservator kunstnijverheid en gebruiksvoorwerpen 
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De zeeslag bij  
Nieuwpoort in 1653
Willem van de Velde I
1654. Penschilderij, 96 x 147 cm
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