Kapitein Eland Du Bois
1642 – 1676
Hr. Ms. Eland Dubois (D)
Hr. Ms. Dubois (F 809)
Door Frits Rohling
Hr. Ms. Dubois was een van de fregatten van de Van Amstelklasse die door de
Koninklijke Marine in de jaren vijftig in bruikleen kreeg van de Amerikanen in het kader
van het Mutual Defense Aid Program (MDAP). Onder Amerikaanse vlag was haar naam
USS O Neill (DE 188). Op 15 september 1953 vertrekt Hr. Ms. Dubois onder bevel van
Ltz. 1 Jellema naar Korea onder de vlag van de Verenigde Naties.
Op 11 augustus 1642 wordt Eland Du Bois geboren als tiende kind van Govert Jansz. Du
Bois en Cornelia Adriaans Van der Elst. Er zijn hem reeds twee broers voorgegaan met
dezelfde voornaam (1634–1637 en 1637). Vader Govert was meerdere malen
burgemeester, vermoedelijk te Delfshaven. Broer Govert Du Bois (1635) wordt in 1658
commissaris van de monstering en van de recherche in Brielle, en was verbonden met de
Admiraliteit van de Maze waar Eland als zeeofficier in dienst zou treden.
Wanneer hij precies in dienst is getreden is niet bekend, maar in 1665 wordt hij voor het
eerst in de analen vermeld als luitenant op het fregat “Vrede” waarop hij deelneemt aan
de slag bij Lowestoft op 13 juni 1665. De nederlaag wordt gekend door de vele kapiteins
die tijdens het gevecht met hun schip zijn gevlucht, waaronder Laurens Heemskerk,
commandant van de “Vrede”. Heemskerk vlucht naar Engeland. Eland Du Bois blijft de
rest van het jaar het bevel voeren over de “Vrede”, bewapend met veertig stukken
geschut en met 127 matrozen en achttien soldaten. Toen al onderbemand.

Fregat de “Vrede”

Terugkeer van De Ruyter in de Wielingen vlak na de
Vierdaagse zeeslag in 1666

In 1666 is hij Kapitein ter zee en voert hij het commando over het fregat het “Wapen van
Utrecht”. Zowel vice-admiraal Johan Evertsz. De Liefde als opperbevelhebber De Ruyter
achten Du Bois bij uitstek geschikt om verkenningswerk uit te voeren en geven hem dan
ook persoonlijk schriftelijke opdrachten om inlichtingen te verzamelen over indelingen
van eskaders en smaldelen, rangorde bij het zeilen of voor een gevecht. De
administratieve staven aan boord van de opperbevelhebber en de eskadercommandant
verzorgen dan een inlichtingenplan voor alle kapiteins van de vloot. Een van die
verkenningstochten onderneemt Eland Du Bois samen met zijn naamgenoot Jan Du Bois,
sinds 1661 kapitein bij de Admiraliteit van Amsterdam.
Het “Wapen van Utrecht” is ingedeeld in het eskader van Michiel Adrieansz. De Ruyter in
het derde van de drie smaldelen, destijds een gebruikelijke samenstelling. Op de laatste
dag van de Vierdaagse Zeeslag (11-14 juni 1666) krijgt Du Bois zijn
smaldeelcommandant De Liefde aan boord, omdat zijn schip ontramponeerd (zwaar
gehavend(e tuigage)) is geraakt. Wanneer Du Bois aan het einde van de Tweedaagse

Zeeslag (4 en 5 augustus 1666) redelijk onbeschadigd uit de strijd weet te komen brengt
hij, met assistentie van andere nog goed bevaarbare schepen, de restanten van de
beschadigde vloot in veiligheid. Dat dit niet zonder kleerscheuren verloopt blijkt wel uit
het feit dat het “Wapen van Utrecht” serieuze schade oploopt en voor herstel naar
Vlissingen uitwijkt. Daarna voegt hij zich weer bij het smaldeel van Johan Evertsz. De
Liefde om tot half oktober aan de campagne deel te nemen.
Op 18 juni 1667 wordt Eland Du Bois met het fregat het “Wapen van Utrecht” ingedeeld
bij de speciale strijdmacht onder bevel van Luitenant-admiraal Willem Joseph baron van
Ghent om vanuit het Koningsdiep vóór de monding van de Theems de Medway op te
varen onder commando van vice-admiraal De Liefde. Als een van de eerste passeert Du
Bois op 22 juni de ketting over de Medway, om de dag daarop door De Ruyter te worden
aangewezen met drie andere kapiteins de branders te begeleiden om de Engelse
linieschepen tussen het kasteel van Upnor en Chatham in brand te steken.

Willem Joseph baron van Ghent tot Drakenburgh
(Jan de Baan)

Johan Evertsen de Liefde
(Bartholomeus van der Helst)

Ondanks het feit dat Eland Du Bois meent in aanmerking te komen voor het buitgeld in
verband met de verovering van het vlaggenschip de “Royal Charles”, besluit het bestuur
van de Admiraliteit Maze het verzoek van Du Bois af te wijzen.

De Tocht naar Chatham (Pieter Cornelisz. Van Soest)

Het opbrengen van de Royal Charles
(Jeronymus van Diest)

Na de tocht naar Chatham wordt de vloot gesplitst en wordt Du Bois met het “Wapen van
Utrecht” weer ingedeeld bij De Liefde. Bij het opvangen van de Oost-Indische retourvloot
wordt Du Bois weer opgedragen om verkenningen uit te voeren en wordt door de mist
overvallen waardoor hij de vloot van Van Ghent niet meer kan terugvinden. Door de
langdurige omzwervingen zijn de watervoorraad en victualiën tot bijna nul gereduceerd
en vaart hij ten einde raad de Maas op. Voor het “Wapen van Utrecht” betekent dit dat
het kort daarna uit de vaart wordt genomen.
In de vier jaren van vrede die volgen maakt Du Bois enkele kortere zeereizen. In 1669
vertrekt hij met het lichte fregat “Schiedam” voor een korte konvooireis die op 27 juni
alweer ten einde komt. Dat komt hem dan ook zeer gelegen, zodat hij op 17 juli in het
huwelijk kan treden met Maria van Bleyswijck, dochter van Hugo van Bleyswijck, lid van
de Schiedamse vroedschap en meermalen burgemeester.
In maart 1670 kan Du Bois aanwezig zijn bij de geboorte van dochter Cornelia.

Op 2 mei 1670 vertrekt de “Schiedam” voor de derde keer voor een korte reis onder
bevel van Du Bois tot 27 juni. Maar begin 1671 vertrekt hij voor langere duur op het in
1666 gebouwde linieschip de “Dordrecht”. Op 13 oktober 1670 begint de monstering van
170 opvarenden. Deze reis wordt gemaakt om de belangen van de handel en
scheepvaart in het gebied van de Middellandse Zee en in Cadiz te beschermen en
koopvaarders naar hun bestemmingen te begeleiden of op zoek te gaan naar Barbarijse
kaperschepen.
De tocht voert via Puerto Santa Maria en Cadiz, waar hij zijn stadgenoot Adriaan Poort
ontmoet en samen varen ze naar Alicante, Genua en Livorno. Op 5 augustus 1671
arriveren de schepen via Messina te Smyrna en blijven daar vier maanden liggen.
Waarschijnlijk zijn zij eind december of begin januari 1672 uit Smyrna vertrokken en
keren in februari terug in Cadiz. Hier vernemen zij dat een oorlog met Engeland en
Frankrijk in het vooruitzicht lijkt te liggen en wordt een konvooi bestaande uit zeventig
zeilen onder commando van de Zeeuwse kapitein Adriaan de Haze (Admiraliteit van
Zeeland) samengesteld.

(In 1670 sloot Koning Karel II met Lodewijk XIV het geheime Verdrag van Dover en in maart en april 1672 volgden oorlogsverklaringen
aan de Republiek)

Op 23 maart wordt het konvooi ter hoogte van het eiland Wight door een Engels eskader
aangevallen, maar mislukt ten dele. De Engelsen maken drie koopvaarders buit en een
van de oorlogsschepen zinkt. Bij deze aanval sneuvelt De Haze en neemt Eland Du Bois
het bevel over. Echter, de volgende dag verliest Du Bois door een vijandelijke treffer zijn
linkerhand en moet zich door een kapitein der mariniers laten vervangen. Eland Du Bois
overleeft deze zware verwonding en komt eind maart met twaalf koopvaarders,
waaronder vijf Smyrnavaarders, voor Hellevoetsluis ten anker.
De rest van het jaar zit Eland Du Bois thuis tot hij in 1673 het bevel krijgt over een van
de grotere schepen van de Admiraliteit van de Maze en zich inscheept op het linieschip
de “Ridderschap”, met 64 stukken met in totaal plaats voor 345 koppen. Helaas blijkt de
animo voor het zeemansleven op dat moment tot het nulpunt gedaald.
In 1673 vinden er drie zeeslagen plaats tegen een gecombineerde Engelse-Franse vloot,
op 7 en 14 juni, respectievelijk de Eerste Slag bij Schooneveld en de Tweede Slag bij
Schooneveld, het zeegebied voor de monding van de Westerschelde ter hoogte van
Zeeuws-Vlaanderen en op 21 augustus bij Kijkduin nabij Den Helder. Bij de zeeslagen
van 7 en 14 juni is Du Bois ingedeeld in het eskader van Adriaan Banckert en vanaf eind
juni is hij ingedeeld bij het smaldeel van Johan Evertsz. De Liefde, onderdeel van het
eskader van De Ruyter. Tijdens de Slag bij Kijkduin staat Du Bois dus onder bevel van
Michiel Adraensz. De Ruyter. In de periode voorafgaande aan het derde zeegevecht, de
Slag bij Kijkduin, schat Du Bois in dat men te maken zal krijgen met een Frans-Engelse
vloot die nog sterker wordt geacht dan voorheen, 92 schepen en 30 brandschepen. De
Nederlandse vloot bestaat uit 75 schepen en 30 brandschepen. Het wordt uiteindelijk een
strategische overwinning voor de Nederlandse vloot. Op 24 september komen de
schepen van de Admiraliteit van de Maze voor Hellevoetsluis ten anker.

Branderschepen

Verbranden van de Royal James 7 juni 1672
(Willem van de Velde)

De Slag bij Kijkduin 21 augustus 1673 (Willem van de Velde)

In 1674 wordt een vloot van 54 linieschepen en twaalf fregatten uitgerust voor twee
ondernemingen, expedities. Michiel De Ruyter houdt zich persoonlijk bezig met
voorbereidingen en medio april liggen elf schepen van de Admiraliteit van de Maze reeds
bij Hellevoetsluis voor anker. Eland Du Bois is commandant van een twintig jaar oud
schip, de “Groot-Hollandia” met 60 stukken, ook wel “Groot Holland” genoemd. Op 19
mei kunnen de schepen uiteindelijk vertrekken vanuit de Wielingen, koers Engelse
zuidkust, Torbay, waar men op 8 juni voor anker gaat. Dan wordt de vloot in tweeën
gesplitst en vertrekt Michiel De Ruyter met zijn vloot naar West-Indië, om aldaar Franse
nederzettingen aan te vallen en wordt Eland Du Bois ingedeeld bij de vloot die onder
bevel van Cornelis Tromp staat en koers zet naar de Franse Atlantische kust. Deze vloot
bestaat uit 36 linieschepen en fregatten en diverse kleinere vaartuigen met aan boord
drie- tot vierduizend soldaten en mariniers, onder bevel van graaf Willem Adriaan van
Hoorne, voor het uitvoeren van landingsacties. Helaas zijn de Fransen op de hoogte
gekomen van de Nederlandse oorlogsdoelen en moeten de aanvalsplannen vroegtijdig
worden losgelaten. Op 27 juni wordt nog wel een aanval gedaan op het eiland Belle Ile
en op 4 juli vindt een landing plaats op het eiland Noirmoutiers waar men drie weken
verblijft nadat de bevolking is gevlucht. Op 23 juli hebben de Nederlanders het eiland
verlaten.
Tromp en Van Hoorne overwegen of zij met de Spaanse bondgenoot een
gemeenschappelijke actie tegen de Fransen zullen ondernemen en varen met 24 schepen
via Cadiz naar de Middellandse Zee. De Spaanse vloot is echter in geen velden of wegen
te vinden, dus besluit men om de troepen van Van Hoorne aan land te zetten. Helaas
blijkt tijdens het verblijf in de Middellandse Zee de verstandhouding tussen de
Spanjaarden en de Nederlanders sterk te bekoelen en besluit Tromp om begin oktober
aan de terugreis te beginnen. Eland Du Bois wordt echter, onder bevel van Schout-bijNacht Philips van Almonde, aangewezen om de troepen na het ontzet van de stad Rosas
in te schepen. De zes achtergebleven schepen kunnen dan op 11 november vanuit Cadiz
aan de thuisreis beginnen.
Na terugkomst van zijn reis naar de Middellandse Zee heeft Eland Du Bois geen nieuw
commando aanvaard en wordt in 1676 regent van het Oude-Manhuis. Medio december
1676 reist hij met zijn vriend Adriaan Poort naar Den Haag om daar bij het
Admiraliteitsbestuur te pleiten voor de uitbetaling van achterstallige kostgelden. In die
tijd blijkt Du Bois al aan chronische nierstenen te lijden. Een acute afsluiting van de beide
ureters veroorzaakt niervergiftiging. Eland Du Bois overlijdt op 26 december 1676, 34
jaar oud. Zijn begrafenis vindt plaats op 31 december in de Grote Kerk te Schiedam.

Dat er in de Gouden Eeuw (1575–1675) door de zeelieden wel degelijk briefwisseling
plaatsvond met het thuisfront blijkt wel uit de brieven die Eland Du Bois schreef aan zijn
echtgenote Maria van Bleyswijck. Had men het schrijven of lezen nog niet onder de knie,
dan was er meestal wel een beroepsschrijver aan boord die al dan niet in
standaardformuleringen het gedachtengoed van een opvarende op papier wist te zetten.
De brieven van Eland Du Bois zijn waardevol in verband met de beschrijving van de twee
zeeslagen bij Schooneveld in 1673. Na zij huwelijk met Maria van Bleyswijck blijkt hij
met haar te corresponderen over de bevoorrading van de schepen en financiële
verantwoording van de handel, maar ook over zijn gevoelens voor zijn echtgenote.
Dat de brieven en bescheiden bewaard zijn gebleven is, naar het zich laat aanzien, te
danken aan Maria van Bleyswijck. Ook bewaarde zij een aantal orders die Du Bois van
een aantal vlagofficieren heeft ontvangen. Tevens behield zij een kopie van een medisch
rapport inzake de laatste levensdagen van Du Bois in 1676 en de sectie op zijn lichaam.
Kapiteins van oorlogsschepen waren zelf verantwoordelijk voor de inkoop van voedsel en
drank. Hiervoor waren richtlijnen en voorschriften geschreven die aangaven op welk
soort voedsel en hoeveelheid voeding een bemanningslid recht had. De financiële
vergoeding die de kapitein hiervoor per opvarende ontving was zes of zesenhalve stuiver
per man per dag. In de regel hield de kapitein hiervan een gedeelte over en mocht dat
als inkomen beschouwen, naast zijn traktement van dertig gulden per maand wat een
karig loon mocht worden genoemd. Het regelen van victualiën werd dus door de kapitein
geregeld, vaak in samenwerking met zijn echtgenote (of zaakwaarnemer), waarvoor hij
een voorschot van twee maanden ontving en achteraf de kostenpenningen na afloop van
de reis, maar dan pas jaren later. Dat het daarbij om grote bedragen ging kunt u zich
wel voorstellen en om dit te illustreren geef ik u hierbij enkele bedragen. Voor drie kleine
konvooireizen op de “Schiedam” in acht maanden ontving Du Bois rond de ƒ 6.400. Op
25 juli 1672, na terugkeer met de “Dordrecht” uit de Middellandse Zee ontving hij
ƒ 24.000, nadat hem voorafgaand aan de reis reeds ƒ 6.000 was betaald. Du Bois zelf
werd er niet slechter van want hij mocht een derde tot een vijfde van deze bedragen
voor zichzelf houden. De scheepsrol waarop de bemanning was geregistreerd was dan
ook van grote importantie en werd door, in dit geval, Maria van Bleyswijck zorgvuldig
opgeborgen. Zij zorgde er ook voor dat een tekort aan victualie aan boord werd
aangevuld en was op de hoogte van wat er voor vertrek uit Hellevoetsluis was ingekocht.
Eland Du Bois hield dat precies bij en zo weten wij bijvoorbeeld dat er 1475 roggebroden
waren ingekocht. Maria Bleyswyck moest hem dertig ton witte erwten nazenden. Het bier
dat werd meegenomen kon niet lang goed worden gehouden en moest redelijk snel
worden aangevuld. Hiervoor zorgde een neef van Maria, die bierbrouwer was, maar de
hoeveelheid werd besteld door Maria. Zij zorgde er ook voor dat de bestellingen bij
aankomst in een buitenlandse haven gereed stonden. De betalingen konden via het
trekken van een wissel bij Admiraliteit geregeld worden.
Als kapitein kon Du Bois zijn eigen voedselvoorziening regelen, temeer omdat hij
regelmatig gasten aan tafel uitnodigde. Ook hiervoor zorgde zijn echtgenote en kon de
tafel gedekt worden met tinnen borden, witte servetten en werd er levende have in
verzendkooien aan boord gebracht met onder andere hoenders (kippen) of lammeren.
(Zie het artikel over Marineschaften in NB …..)

Wijffje lief, Ul. behouft voorteerst geen hoenderen ofte lamme te sende, alsoo ick nu 11 lamme en 30 hoenders hebbe. Het goet is mijn
geworden. Soo Ul. gelegentheyt kunt krijge, soo sent noch 30 ton ofte 1½ last witte voor mijn rekening. Al had ick die over een maent,
daer was niet aen gelegen. Ick heb Poort noch niet van gelt hoore spreecken. Sen(t) mijn, als Ul. weer wat stiert, haver en boonen. Het
is hier noch wel. Heb veel officiers op en weynigh soldaten. Sende Ul. de hoendrekoeye met eenige lege vaten weder.

Niettemin kan gesteld worden dat Du Bois en zijn echtgenote niet armlastig waren en
genoeg eigen middelen hadden om rond te komen en de kinderen een appeltje voor de
dorst mee te geven.

Eland Du Bois als naamgever
Jan van Amstelklasse:
Hr. Ms. Eland Dubois was een stalen mijnenveger van de Jan van Amstelklasse, gebouwd
door scheepswerf Gusto te Schiedam. Er waren acht zusterschepen (in principe stonden
er twaalf gepland) waaronder de Hr. Ms. Jan van Amstel, de Hr. Ms. Abraham Crijnssen,
de Hr. Ms. Pieter de Bitter, de Hr. Ms. Willem van Ewijck, de Hr. Ms. Pieter Florisz, de Hr.
Ms. Jan van Gelder, de Hr. Ms. Abraham van der Hulst (1937-1949) en de Hr. Ms.
Abraham van der Hulst (1946-1961).
Tijdens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is de Eland Dubois gestationeerd in
Nederlands-Indië en is ze verbonden aan de 2e divisie mijnenvegers in Soerabaja. Op 6
maart 1942 vertrekt de Hr. Ms. Eland Dubois onder commando van Ltz. 2 de Jong samen
met de Hr. Ms. Jan van Amstel uit de haven van Soerabaja richting Australië. Een dag
later gaan zij voor anker bij Gili Radja om te bevoorraden maar worden dan gespot door
Japanse verkenningsvliegtuigen. Besloten wordt, vanwege het niet functioneren van een
van haar ketels en te weinig manschappen, om de Hr. Ms. Eland Dubois te vernietigen
door middel van het plaatsen van een dieptebom en het openzetten van de
buitenbandskleppen. Hierdoor zinkt het schip en ontploft de dieptebom op de ingestelde
diepte.

Hr. Ms. Eland Dubois

Jan van Amstelklasse mijnenvegers / -leggers

Van Amstelklasse:
In de periode 1950-1951 ontving de Koninklijke Marine in het kader van het Mutual
Defense Aid Program zes voormalige destroyers van de Bostwick- of Cannonklasse in
bruikleen van de Amerikaanse marine. De zes schepen vallen onder de categorie Van
Amstelklasse en ontvangen de naam Hr. Ms. Van Amstel (F806), Hr. Ms. De Bitter
(F807), Hr. Ms. Van Ewijck (F808), Hr. Ms. Dubois (F809), Hr. Ms. De Zeeuw (F810) en
Hr. Ms. Van Zijll (F811).

Hr. Ms. Dubois en Hr. Ms. Van Zijll zijn respectievelijk van 5 november 1953 tot 16 mei
1955 onder de vlag van de Verenigde Naties, ingedeeld bij de 7th US. Fleet, ingezet in de
Koreaanse wateren. In die periode lossen zij elkaar af op 7 september 1954.
In totaal zijn zes oorlogsschepen van de Koninklijke Marine ingezet waaronder de Hr. Ms.
Torpedobootjager ‘Evertsen’, Hr. Ms. Torpedobootjager ‘Van Galen’, Hr. Ms.
Torpedobootjager ‘Piet Hein’ (alle van de Admiralenklasse), Hr. M.s. fregat ‘Johan Maurits
van Nassau’ (F 802, ex HMS Ribble, River-klasse) en bovengenoemde schepen Hr. Ms.
Dubois en Hr. Ms. Van Zijll (Van Amstelklasse).

USS O Neill (DE 188)

Hr. Ms. Dubois (F 809)

Informatie uit Nederlandse Historische bronnen 5; Brieven van zeekapitein Eland Du Bois aan zijn vrouw (1669-1674)

