
TOELICHTING
Witte de With was ooggetuige van zware 
martelingen en zou daar op verzoek van de 
kapitein aan hebben meegewerkt.

TOELICHTING
Moeders (vaders waren meestal minder met 
de kinderen bezig) moesten hun zoons vaak 
op jonge leeftijd laten gaan, zonder zekerheid 
ze terug te zien. Maar als ze een zoon minder 
hadden om te voeden, scheelde dat in het geld 
voor het gezin.

TOELICHTING
Maarten Tromp werd gevangen genomen door 
Noord-Afrikaanse kapers. Hij leverde goed 
zeemanschap en de vorst van Tunis bood hem 
een hoge post op zijn vloot aan, maar Tromp 
weigerde die functie omdat hij niet rijk wilde 
worden in dienst van de vijand. (De vorst zou 
daar zo van onder de indruk zijn geweest dat hij 
hem vrijliet).

TOELICHTING
Witte de With heeft in negen weken alle 
kruidnagelplantages verwoest op de Molukken 
in opdracht van de gouverneur. Dit wordt 
tegenwoordig aangehaald om zijn mogelijk 
misdadige gedrag aan te tonen, maar in 
historisch verband is deze expeditie niet 
uitzonderlijk in een oorlog die van alle kanten 
zonder mededogen werd uitgevochten. 



TOELICHTING
Tromp kreeg van de Franse opperbevelhebber 
als geschenk een juweel met een waarde van 
24.000 gulden. De With kreeg een gouden 
keten, die veel minder waard was. Hierna werd 
Tromp door bekenden van de With belachelijk 
gemaakt, beledigd en beschuldigd van 
onwaarheden. Tromp trok zich hier weinig van 
aan.

TOELICHTING
Op de vloot van Tromp was er voortdurend 
onenigheid die voor veel vertraging zorgde. 
Moe van al deze problemen vroeg Tromp in 
mei 1634 plotseling ontslag uit de marinedienst. 
Privéomstandigheden zullen hem daar ook 
toe hebben gebracht. Zijn vrouw was eind 1633 
overleden en er moest gezorgd worden voor 
zijn drie jonge zoons.

TOELICHTING
De With kreeg een veel kleinere beloning na 
de grote slag met de Spanjaarden dan Tromp, 
hij belasterde Tromp door onwaarheden over 
hem te vertellen en zelfs te zeggen dat de 
vernietiging van het belangrijkste Spaanse 
schip aan hem te danken was.

TOELICHTING
Tromp krijgt niet de schepen die hij wenst en 
moet veel scheepsvolk ontslaan waarna ergens 
anders solliciteert. Hij krijgt de baan niet en blijft 
luitenant-admiraal en opperbevelhebber van 
de vloot.



TOELICHTING
Stadhouder Frederik Hendrik benoemde Tromp 
tot luitenant-admiraal en Witte de With tot 
vice-admiraal. De With was hier boos over 
omdat hij veel meer ervaring had.

TOELICHTING
Tromp was het niet gelukt om de Engelse 
vloot aan te vallen. Toen mocht De With het 
proberen.  Het schip van De With was op 
dat moment onbruikbaar, maar hij kon ook 
Brederode (het schip van Tromp) niet gebruiken 
omdat de bemanning daarvan hem weigerde 
aan boord te komen.

TOELICHTING
De With heeft in opdracht van de Staten-
Generaal goed opgetreden. De Staten-
Generaal waren zeer tevreden over het 
optreden van de vice-admiraal, die had 
bewezen niet altijd onbeheerst en onstuimig 
te zijn. Als dank kreeg hij een gouden keten en 
medaille.


