
Programma 
13.30 oere  Untfangst mei kofje/tee
14.00 oere  Iepening fan it sympoasium troch 

Rob Leemans (foarsitter Wurkgroep 
Maritime Skiednis) en Peter Tolsma 
(deifoarsitter)

14.05 oere  Wolkom Maritieme Academie 
Harlingen troch direkteur Arjen 
Mintjes

14.15 oere  Het belang van Vliestroom en 
Texelstroom voor de Koopvaardij 
troch Paul van Royen

14.45 oere  De Marine-organisatie ten tijde van de 
Republiek troch Adri van Vliet

15.15 oere  De Engelse Zeeoorlogen troch Jaap de 
Kam

15.45 oere Skoft

16.15 oere  De Ramp op het Vlie troch Anne 
Doedens

16.45 oere  De Brand van West-Terschelling troch 
Frans Breukelman

17.15 oere  Holmes Bonfire als politiek-culturele 
clash troch Gijs Rommelse

17.45 oere  Ofsluting troch Rob Leemans
18.00 oere  Buorrel mei oanslutend buffet

De fiertaal fan it sympoasium is Nederlânsk.

Under lieding fan skout-by-nacht Robert 
Holmes foel in Ingelske float it Fly tusken 
Flylân en Skylge yn op 19 en 20 augustus 
1666. De Ingelsen foelen earst de foar anker 
lizzende keapfardijskippen oan en dêrnei 
it doarp West-Skylge. Alles gie yn flammen 
op. De skea wie tige grut. De goed 150 
keapfarders wiene laden mei fracht foar 
de Eastsee. De wearde waard rûsd op 2 à 3 
miljoen gûne. West-Skylge gie hast folslein 
troch brân ferlern. East-Flylân waard as in 
wûnder sparre troch opkommend min waar.

Dizze foarfallen foarmen it Nederlânske 

djiptepunt yn de Twadde Ingelske Oarloch 

(1665-1667). De Republyk naam revâns yn 

1667 mei de gong nei Chatham, wêrnei ‘t 

dizze oarloch mei in geunstige frede beëinige 

wurde koe. De Ingelske Fuery hat altyd folle 

minder omtinken krigen as de romrofte tocht 

nei Chatham. Neffens de Wurkgroep Maritime 

Skiednis fan de Fryske Akademy hat it doel om 

dy episoade út de skiednis te beljochtsjen mei 

de ynsjoggen fan no.

Utnûging

1666: De Ingelske Fuery op Flylân en Skylge

www.fryske-akademy.nl

Tagong en opjefte 
It sympoasium is foar elkenien tagonklik. 
Opjaan en betelling fia ynternet hat ús foarkar: 
www.fryske-akademy.nl/symposium-1666. Meidwaan 
oan it sympoasium kostet € 5,00. De kosten foar it 
buffet binne € 15,00.  
By opjefte kinne jo oanjaan oft jo allinne nei it 
sympoasium komme of ek meidogge oan it buffet. 
Tagelyk kinne jo eventuele dieetwinsken trochdwaan. 
As jo gjin ynternet hawwe, dan kinne jo jo telefoanysk 
opjaan by it sekretariaat fan de Fryske Akademy  
fia tel. (058) 213 14 14. Opjaan kin oant en mei  
snein 15 jannewaris 2017.

Sympoasium 

Sneon 21 jannewaris 2017, 14.00-18.30 oere  
Maritieme Academie Harlingen, Almenumerwei 1, 
8861 KM Harns, Tel. 06-51 66 95 27 (Jelle Jan Koopmans, 
skriuwer Wurkgroep)

21 jannewaris 2017

http://www.fryske-akademy.nl
http://www.fryske-akademy.nl/symposium-1666


Programma 
13.30 uur Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur Opening van het symposium 

door Rob Leemans (voorzitter 
Werkgroep Maritieme Geschiedenis) 
en Peter Tolsma (dagvoorzitter)

14.05 uur Welkom Maritieme Academie 
Harlingen door directeur Arjen 
Mintjes

14.15 uur Het belang van Vliestroom en 
Texelstroom voor de Koopvaardij door 
Paul van Royen

14.45 uur De Marine-organisatie ten tijde van de 
Republiek door Adri van Vliet

15.15 uur De Engelse Zeeoorlogen door Jaap de 
Kam

15.45 uur Pauze

16.15 uur De Ramp op het Vlie door Anne 
Doedens

16.45 uur De Brand van West-Terschelling door 
Frans Breukelman

17.15 uur Holmes Bonfire als politiek-culturele 
clash door Gijs Rommelse

17.45 uur Afsluiting door Rob Leemans
18.00 uur Borrel met aansluitend buffet

De voertaal van het symposium is Nederlands.

Onder leiding van schout-bij-nacht Robert 
Holmes viel een Engelse vloot het Vlie tussen 
Vlieland en Terschelling binnen op 19 en  
20 augustus 1666. De Engelsen vielen eerst 
de voor anker liggende koopvaardijschepen 
aan en vervolgens het dorp West-Terschelling. 
Alles ging in vlammen op. De schade was 
enorm. De ca. 150 koopvaarders waren 
geladen met vracht voor de Oostzee. De 
waarde werd geschat op 2 à 3 miljoen gulden. 
West-Terschelling ging bijna geheel door 
brand verloren. Oost-Vlieland bleef wonderwel 
gespaard door opkomend slecht weer.  

Deze gebeurtenissen vormden het Nederlandse 

dieptepunt in de Tweede Engelse Oorlog (1665-

1667). De Republiek revancheerde zich in 1667 

met de tocht naar Chatham, waarna deze oorlog 

met een gunstige vrede kon worden beëindigd. 

De Engelse Furie heeft altijd veel minder aandacht 

gekregen dan de glorieuze tocht naar Chatham. 

De Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de 

Fryske Akademy vindt het zinvol om deze episode 

uit de geschiedenis te belichten met de inzichten 

van nu. 

Uitnodiging

1666: De Engelse Furie op Vlieland en Terschelling

www.fryske-akademy.nl

Toegang en opgave 
Het symposium is voor iedereen toegankelijk. 
Opgave en betaling via internet heeft onze voorkeur: 
www.fryske-akademy.nl/symposium-1666. Meedoen 
aan het symposium kost € 5,00. De kosten voor het 
buffet zijn € 15,00. 
Bij opgave kunt u aangeven of u alleen naar het 
symposium komt of ook deelneemt aan het buffet. 
Tevens kunt u eventuele dieetwensen doorgeven. 
Mocht u niet beschikken over internet, dan kunt u zich 
telefonisch opgeven bij het secretariaat van de Fryske 
Akademy via tel. (058) 213 14 14. Opgave kan tot en met 
zondag 15 januari 2017.

Zaterdag 21 januari 2017, 14.00-18.30 uur
Maritieme Academie Harlingen, Almenumerweg 1,  
8861 KM Harlingen, Tel. 06-51 66 95 27 (Jelle Jan 
Koopmans, secretaris Werkgroep)

Symposium
21 januari 2017
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