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Miniatuur van een Reeuwijkse zeeheld

Imelda van der Linden
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Michiel de Ruiter, Maarten Tromp en Piet 
Hein; nog steeds worden zij beschouwd als 
nationale zeehelden. Maar naast dit illus-
tere gezelschap zijn er nog andere zeehel-
den, weliswaar wat minder bekend, maar in 
hun tijd zeer populair. Een daarvan is Johan 
Arnold Zoutman uit Reeuwijk. In museum-
goudA is een bescheiden selectie te zien van 
kleinoden die verwijzen naar deze streekge-
noot.

Zoutman werd geboren in 1724. Zijn geboortehuis, bui-
tenplaats ‘Cantwijk’, stond vlakbij de huidige Reeuwijkse 
brug. Op zijn dertiende jaar begon hij zijn carrière als 
marineman bij de Amsterdamse Admiraliteit. Vele jaren 
later, inmiddels opgeklommen tot de rang van schout-
bij-nacht, verwierf hij eeuwige roem tijdens de slag bij de 
Doggersbank in de vierde Engelse oorlog (1780-1784). 
Het gebeurde allemaal op 5 augustus 1781, toen hij met 
zijn eskader een konvooi koopvaardijschepen naar de 
Oostzee begeleidde. In de buurt van de Doggersbank 
stuitten zij onverwacht op een Engels eskader. Tot hun 
schrik vermoedelijk, want de Engelsen beschikten over 
een sterke oorlogsvloot die op alle zeeën gevreesd werd. 
Na wat wederzijdse uitdagingen en beledigingen kwam 
het tot een zeeslag. Zoutman met zijn veel lichtere en 
minder goed uitgeruste schepen moet gedacht hebben: 
“Wie niet sterk is moet slim zijn” en hij heeft de snellere 

Penning ter herinnering aan de slag op de Doggersbank. Links een al-
taar met onderscheidingen. Zichtbaar ook de logo’s van de wic en de 
voc, zinnebeelden van de koophandel, waarvoor Nederland de strijd 
voert. Rechtsonder de Hollandse leeuw klimmend over een anker en oor-
logstuig. De teksten luiden: ‘Door beledigingen gedwongen’ en ‘ Op Dog-
gersbank, 5 aug. 1781’.  J.G. Holtzhey. (foto I. van der Linden)

Miniatuur met portret van Johan Arnold Zoutman. Olieverf op ivoor. 
Einde achttiende eeuw (foto I. van der Linden)
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wendbaarheid van zijn kleine schepen gebruikt om de 
vijand te bestoken. Na een urenlange strijd waren zowel 
de Engelse als de Hollandse vloot flink gehavend en wa-
ren er vele tientallen doden en gewonden te betreuren. 
De zeeslag eindigde onbeslist omdat de twee eskaders 
zich ongeveer gelijktijdig terugtrokken, met als gevolg 
dat beide landen de overwinning claimden. Toen  Zout-
man terugkeerde op Texel, overigens zonder zijn missie 
naar de Oostzee te hebben kunnen voltooien, werd hij 
als nationale held binnengehaald, en bleef dat nog vele 
jaren tot ver na zijn dood in Den Haag in 1793. De slag bij 
Doggersbank was de laatste zeeslag onder de Republiek 
der Zeven Verenigde Provinciën en luidde ook het einde 
van de voc en van de Nederlanden als grootste zeeva-
rende natie in. 

Het eerbetoon dat Zoutman en zijn manschappen 
tijdens en ook na hun leven ten deel viel was overwel-
digend. Onderscheidingen werden hem uitgereikt door 
Stadhouder Willem V en de Staten Generaal. Voor alle 
manschappen was er een speciaal ontworpen eremedail-
le en een ‘bonus’. En het volk? Zij eerden hun zeehel-
den met optochten, ontvangsten, gedichten*, prenten 
en zelfs met toneelstukken. De vrouwen bonden zijden 
linten om hun hoed met de naam van Zoutman erop! 

Zoutman’s naam is later ook verboden aan een fort, 
een marineschip, evenals aan heel wat Nederlandse 
straten en wegen, waaronder in Gouda en Reeuwijk. 
Zoutman ligt begraven in de grote kerk van Geertruiden-
berg in het familiegraf van de familie van Heusden, zijn 
schoonfamilie.

De slag bij Doggersbank. Gravure (Rijksmuseum)

Gedicht van dichter/metselaar 
Jan Helmer uit 1812:

Men zegt, dat, toen de Brit, stoer op zijn overmacht,
Bij Doggersbank ’s Lands vloot dacht weerloos  

te verrassen,
De Ruiters’ schim met kracht opdenderde uit  

de plassen.
En, als een sterke God rondwarend door de vloot,
De kracht van Zoutman sterkte en ons bijstand bood.

Bronnen: 
Visser, S. Het Reeuwijkse land, Zutphen, 2007
Scheepvaartmuseum  Amsterdam
Rijksmuseum Amsterdam
Wikipedia

Breipenschede. De zilveren schede is versierd in stampwerktechniek wordt 
toegeschreven aan Isaac Lingenaar 1781. Te zien is o.a. een met een strik 
bekroonde medaillon met het borstbeeld van schout-bij-nacht Zoutman 
in admiraalsuniform. De schede kan met het oog aan de kleding worden 
vastgemaakt. (foto I. van der Linden)


