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ONZE VOOROUDERS OP DEN OCEAAN.

Haatnietdenvijand.

A. WÉRUMEUS BUNING.

ONZE VOOROUDERS
OP DEN OCEAAN.

NIEUWE, VERMEERDERDE, UITGAVE
met Platen

naar

Teekeningen van JAN

DE

JONG.

ROTTERDAM. — D. BOLLE.

HAAT NIET DEN VIJAND, MAAR HAAT
DEN OORLOG.

Hetgeen hier volgt, is eene min of meer idealistische vertelling uit de i7de eeuw, en dus in 17de-eeuwschen, ouderwetschen trant. Het is een oud-Hollandsch zeeofficier uit de
17de eeuw, die vertelt.

Ja, nog zie ik alles voor mijn oogen gebeuren !
Het was in den fare 1666, in den zeeslag bij
Cladderbay, in eene »rencontre" met den vijand,
waarin wij in het laatst, wegens de overmacht,
het onderspit moesten delven.
Het was te midden van het gevecht en in het
gewoel van den strijd, aan boord van het vijandelijk vaartuig, dat wij geenterd hadden ... en, tot
dusver, met een goeden uitslag ... Wij dreven
den vijand in het nauw en naar beneden, in het
ruim van zijn schip ...
V66r mij stond een jonge man, een jeugdige
Engelschman, evenals ik adelborst of appointé,
zooals wij ook wel genoemd werden.
Het was, alsof hij hetzelfde blonde uiterlijk had
als ik. Hij stond vóór mij, doch in hetzelfde oogenblik kwam hij te vallen — hoe, weet ik nog niet —
doch hij lag aan mijn voeten ... Ik hief de enterbijl
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om hem den genadeslag te geven ... doch in
dezelfde stonde blikte hij naar boven en zag mij
aan met zijn blauwe oogen ... en ik ... ofschoon
het mijn plicht was, hem te dooden .. , ik kon
niet en spaarde hem... de bijl viel uit mijn hand ...
En dat ... niettegenstaande ik was opgebracht
en opgevoed in haat tegen den Engelschman en
woede tegen den roodrok, die mijn vader, en
daardoor ook mijn moeder, gedood had, in zijn
alles verslindende hebzucht en eerzucht. Van kinds-been af aan was het mij ingeprent, dat ik den
roodrok, den Engelschman, moest haten en doo-den, waar ik hem zag.
op,

*

*

*

herinner ik mij dien laatsten avond, voorik voor 't eerst naar zee ging, toen mijn oude -dat
grootmoeder met mij voor het raam stond, dat
uitzag op het oude kerkhof, waar mijn moeder
begraven was, en waarop, in dat oogenblik, de
maan hare phantastische, min of meer doodsche
en stille tinten wierp. Het zag er alles zoo kou d .
en stil uit.
Ook het bleeke, door zorgen en verdriet gegroefde gelaat van mijne grootmoeder werd door
het koude maanlicht beschenen.
Zij stond daar als een standbeeld uit den tijd
der oude Romeinen, terwijl zij met haar rechterNod
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hand wees naar de plaats, waar het graf van mijn
moeder zich bevond.
»Gedenk dezen avond!" zeide zij eindelijk tegen
mij. »Gedenk dezen avond, en bedenk, onthoud,
dat daar uw moeder ligt, die in het draf is geboord door den bloeddorstigen zeeroover, die zich
Engelschman noemt .... die uw vader en uw
grootvader vermoord heeft, en, als ware dit nog
niet genoeg, ons bijna tot den bedelstaf heeft gebracht, door ons de schepen te ontnemen, waarin
zich bijna ons geheele vermogen bevond. Uw
grootvader is daarbij gesneuveld, met het rapier
in de vuist, om zijn eigendom, zijn geld en goed,
de toekomst van zijn vrouw en kind te verdedigen ... .
»Doch ook dat kind," vervolgde zij na een
kleine pauze, waarin ik haar zachtjes hoorde snikken ... »ook dat kind heeft de roodrok van mij
weggenomen ... Uw vader is in een Engelsche
gevangenis bezweken, uit gebrek en ellende.
»O, ik weet het nog zoo goed, hoe uwe moeder en ik ons naar Vlissingen begaven, waar een
schip met losgelaten gevangenen uit Engeland
was aangekomen.
»Het was na den laatsten oorlog ... O! nog
ijs ik bij de herinnering aan al de ellende, die
wij toen aanschouwden ... Voortdurend werden
uitgeteerde, vermagerde wezens, half dood, langs
kle loopplanken uit het schip naar den wal ge-
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dragen ... Honger en gebrek stond op hun gelaat geteekend ... Angstig bespiedden wij ieder
gelaat, of het ook iemand was, die tot het schip
van uw vader had behoord.
»Eindelijk kwam een oud zeeman naar ons
toe ... Ook hij verkeerde in den meest deerniswaardigen toestand — : gebogen onder den last
des ouderdoms niet alleen, maar ook onder den invloed van de uitputting, waaraan hij zeker maanden en maanden geleden had, kwam hij naar
ons toe ... Hij scheen ons dadelijk herkend te
hebben. Wij hem niet. Eerst toen hij vlak Ui}
ons was en ons een brief overhandigde, zagen
wij wie het was .. .
»Zwijgende gaf hij ons den brief ... »Hij is
gestorven, zooals het den christen betaamt." Dat
was al, wat hij ons omtrent het lot van uw vader
mededeelde.
»Uw moeder zonk naast mij neer, doch ik had
de kracht om haar op te tillen en in een nabijzijnd huis te brengen, waar wij onzen intrek
hadden genomen . . .
»Lang duurde het, voor zij weer tot zichzelve
kwam ... Langer nog duurde het, eer zij den
brief van uw vader, geschreven in de gevangenis, kon lezen ... Ik heb hem dadelijk gelezen
en lees hem dagelijks nog ... ook zonder dat ik
het schrift ter hand neem.
»Hoor wat uw vader schreef
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»Ik gevoel, dat mijn krachten minder worden ... men onthoudt ons het noodigste .. .
Niets anders dan een weinig vunzig stroo,
dat sterk riekt, om op te slapen, terwijl het
brood, dat ons niet dan zeer karig wordt
toebedeeld, bedekt is met de sporen van bederf, en dikwijls niet eetbaar is, vanwege
het onreine gedierte, dat men er zich op ziet
bewegen .. .
... Ik gevoel, dat het met mij op het
laatste loopt. Moge de goede God u allen
bewaren ! ... Mijn hand verzwakt meer en
meer ... ; ik hoop, dat gij dit nog zult kunnen lezen ... ; kus onze kinderen voor mij
en groet ze van hun vader ... ; ik zou ze
zoo gaarne ..."
»Verder gaat de brief niet; hier schijnt zijn
hand gevallen te zijn ... voor altoos. Gij weet,
dat ook uwe moeder van hartzeer gestorven is,
na het ontvangen van deze tijding ... Ik schijn
daarvoor te oud te zijn . .. In mijn hart is alleen
nog plaats voor afkeer en haat... haat! haat
tegen den Engelschman ... Och ja, ik zie het
wel, gij zijt als uw vader ... gij zijt te zacht van
inborst voor den haat, maar ik, ik zeg u bij dezen,
het is uw p 1 i c h t ! Gij zult, gij moet uw vader
wreken ! ... Ga, ga heen en sla den roodrok ne @r
Ik offer u aan den Engelschman op, om hem te
dooden. Ga, en —sterf desnoods ! ..."
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En nu ... daar, in het midden van den strijd...
daar stond ik ... met de bijl in de hand ... de
roodrok lag aan mijn voeten ... »Hak toe," zei
ik tegen mijzelf, en toch ... ik kon niet ... ik
kon dien jongen, blonden man . .. die mij aankeek met zijne blauwe oogen ... (het was, alsof
ik mijzelven zag), ik kon dien man niet dooden ...

De kansen van den strijd keerden weldra .. .
Niet lang duurde het, of wij werden vervolgd en
in het nauw gebracht .. .
*

*

*

Dienzelfden avond nog zat ik gevangen aan
boord van een Engelsch oorlogsschip, dat ons de
Theems opbracht en ons daar op het gevangenis -schip overleverde.
*

*

*

Veel ellende heb ik daar geleden en uitgestaan,
en menig keer dacht ik aan mijn armen vader,
die onder deze zelfde ellende vroeger bezweken
was .. ,
En ook ik zou zeker bezweken zijn, ware het
niet, dat ik uit die gevangenis verlost werd door
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denzelfden jongen man, dien ik het leven had
gespaard... Toevalligerwijze bezocht hij met zijn
vader het gevangenis - schip, waarop ik was, hij
zag snij en ... herkende mij oogenblikkelijk.
Hij vloog op mij toe .. .
»Daar is hij, vader !" riep hij ... »daar is hij,
dat is hij ..."
En Benige uren later was al de haat, die ook
bij mij langzamerhand, te midden van die ellende,
was opgekomen en zich ontwikkelde, verdwenen,
en ging weldra in de volgende maanden over in
vriendschap en in —liefde ! — want ziet : George,
zooals de Engelsche adelborst heette, had een
zuster, die sprekend op hem geleek en, evenals
haar vader en hij, alles in het werk stelde, om
mij te tonnen, hoe innig dankbaar zij mij waren .. .
Hun vader was iemand van hooge geboorte
en veel invloed. Van het gevangenis-schip werd
ik voor goed bevrijd, en ik bleef maanden en
maanden bij hen op hun buiten of »estate," zooals men het daar noemde, logeeren.
Toen ik, na het einde van den oorlog, weer
vertrok, was het met een groote smart en pijn
in mijn hart ... want ik vreesde wel, dat ik hen
en haar nooit terug zou zien.
"toch waagde ik het, na mijne terugkomst in
Hollend, toen ik een poosje thuis was geweest,
mijne grootmoeder van mijn liefde te spreken ...
Nog zie ik haar gelaat verbleeken, als ten minste

Io
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zoo iets bij haar nog mogelijk was, want zij zag
bijna altoos marmer-wit .. .
Zij zei geen woord, doch mond en oogen stonden strak geopend .. .
Zij staarde mij aan ; het scheen, alsof de spraak
haar had begeven.
Zij beefde over al haar leden, en een oogenblik dacht ik, dat zij dood voor mij zou nedervallen; doch eindelijk gaf zij geluid.
Met een heesche stem, zei ze langzaam deze
verschrikkelijke woorden
»Kind, wanneer gij deze liefde in uw hart niet
smoort, dan vloek ik u ! Ga heen ; ik wil u heden
niet meer zien ! Ga heen !"
*

*

*

Ik ging, en al werden ook in de volgende
dagen langzamerhand haar blik en haar stem
minder dreigend en hard ... toch scheen het,
alsof er tusschen ons iets gekomen was, als een
muur of wand, die ons scheidde. Helaas 1
Toen ik weer naar zee ging, was haar hand-.
druk nog altoos koud en kil.
*

*

*

Een paar jaren gingen zoo voorbij. Ik kwam
in dien tusschentijd van de kleine reizen en kruistochten, die ik deed, telkens weer terug, doch

maar haat den oorlog.

ii

altoos was mijn grootmoeder, ja, wel hartelijk
en goed voor mij, maar toch scheen zij mij nog
steeds te beschouwen als een soort van afvallige,
— totdat eindelijk — het was in den winter van
het jaar 1669 —totdat eindelijk het der Voorzienigheid behaalde, dat oude, versteende, maar
toch zoo goede hart weer zacht en goed te maken.
Het was in den winter, op een avond, toen
het den geheelen dag hard gestormd had. Ja,
't was bijna noodweer geweest.
Wij woonden aan zee en bijna vlak bij het
strand, zoodat wij den geheelen dag en ook nu
nog de branding buiten achter de duinen konden
hooren brullen.
...Even voordat het donker werd, waren wij
nog, met veel moeite, éen van de duinen opgeklommen, om naar de zee te zien ... want nog
altoos was de zee dat, wat mijn oude grootmoeder het liefst zag, al had zij dan ook daarop zooveel verloren .. .
Heel ver aan de kim was toen reeds een vaartuig te zien, dat, volgens de visscherslui, die met
ons het duin hadden beklommen, het misschien
dezen nacht hard te verantwoorden zou hebben ...
»Wat voor een landsman zou het zijn?" vroeg
mijn grootmoeder.
»Nou," zei er een, half lachend, »'k wil wel
'looven, naar zijn romp en tuigage, als dat het
een Engelsche bloedhond is."

I2
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Hij wist wel, hoe zij den Engelschen roodrok
haatte, en dacht misschien haar welgevallig te zijn.
Doch zij antwoordde hierop niet en ging zwijgend heen.
ry

Dien nacht, het was omstreeks twee uur, halfdrie, werd er hevig op onze deur geklopt.
Voordat ik nog beneden kon zijn — ik sliep
boven op een kamer, die wat achteraf gelegen
was — had mijn grootmoeder, die, naar het scheen,
opgebleven was, reeds opengedaan. Toen ik beneden kwam, zag ik, dat men juist bezig was
een vrouw of meisje, druipnat en met loshangende
haren, naar binnen te dragen ... Zij was, hangende op een stuk wrakhout, op het strand geslagen ... Dat was al, wat ik te weten kwam ...
Zooals gewoonlijk , had men bij mijn grootmoeder, die altoos Hereed was schipbreukelingen
te helpen, aangeklopt, en zooals gewoonlijk, had
zij ook nu opengedaan .. .
*

Wat nu verder gebeurde, is voor mij nog altoos als 't ware een droom. In de ziekenkamer
werd ik natuurlijk niet toegelaten, doch ik vernam
van mijn grootmoeder, dat het een jonk meisje
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was van nog geen twintig jaren ... Zij scheen
nog altoos buiten kennis te zijn ... en sprak zonderlinge woorden ... ; zooals mijn grootmoeder zei:
»Soms lijkt het, alsof zij iets zegt, dat klinkt,
zooals wij heeten ... Wat is dat zonderling ... ik
begrijp het niet ; maar het komt misschien omdat
ik die taal van haar, dat Engelsch, nooit kan
hooren of ik hoor er iets anders in .. .
»0, ik gaf wat, dat ik die taal kon hooren met
minder wrok, maar ik kan, ik kan niet .. .
»En toch heb ik zoon medelijden ... Steeds
roept zij om haar vader, die nu misschien reeds
lang gestorven is, want zij is de eenige, die gered werd, hier . . .
»Zij lijkt zoo sprekend op uw moeder, Willem, toen die nog jong was en nog niet zooveel
geleden had ..."
^^

*

*

Er gingen dagen en weken voorbij, voordat
er in den toestand van de zieke eenige verandering kwam, doch wel scheen de zorg voor haar
het hart van mijn oude grootmoeder weeker en
zachter te maken .. .
Meer en meer verdween het stroeve en harde
in haar blik en oog... Haar stem werd weeker a
met tranen in de oogen vertelde zij mij soms,
hoe het arme meisje daar lag, en wat zij soms
verstaan had van 't geen ze zei .. .

14

Haat niet den vijand,

Nog altoos is het mij een raadsel, dat ik niet
eerder op het vermoeden kwam, wie het was, die
daar in die kamer lag .. .
Toch, op zekeren dag, kwam plotseling dat
vermoeden in mij op, toen mijn grootmoeder
weer iets noemde van 't geen zij had gezegd.

Toen kon ik mij niet meer houden ... Ik wilde
haar zien .. .
Maar, neen, dat mocht nog niet ... lindelijk,
eindelijk, na vele dagen wachten nog, mocht ik
binnenkomen .. .
En daar — wat ik toen zag, gaf mij schrik,
ontsteltenis en smart, tegelijk met vreugde, en
geluk
Zij zat in een grooten stoel en leunde met
haar hoofd tegen de borst van mijn groEtmoeder ... Snikkende en schreiende verborg zij het
hoofd tegen hare borst ... Zij had zoo juist de
zekerheid van den dood van haar vader vernomen...
»Arm kind!" zei mijn grootmoeder, »arm kind;
schrei maar uit, dat zal je goed doen ..."
Doch ik, die dat zag, kon mij niet inhouden ...
Had ik er over nagedacht, dan zou ik mij misschien hebben ingehouden en het geheim nog
hebben bewaard, maar ik kon niet .. .
Plotseling vloog ik op haar toe.
Zij ... keek op, zag mij en ... gaf een gil ...
Ook mijn grootmoeder stond op .. .
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In eens begreep ook zij, wie en wat dat was ...
»Zij is het, grootmoeder," riep ik, »waarvoor

gij mij eens hebt willen vloeken ... Vergeef mij
ik heb haar zoo lief ...'."
Er gingen Benige seconden voorbij, die wel
uren geleken .. .
Een oogenblik stond mijn grootmoeder rechtop
en stijf; weer met denzelfden kouden en starren
blik in het oog.
Haar lippen beefden en het angstzweet parelde
op haar voorhoofd.
Eén oogenblik dachten wij, dat zij tegen den
grond zou slaan, en Ellen, zoo heette mijn meisje,
mijn alles, liep op haar toe, om haar te ondersteunen ; doch plotseling scheen er beweging te
komen in dat strakke, oude gelaat ... Tranen
kwamen er in haar oogen ... Tranen, zooals er
misschien in geen twintig jaren daar een plaats
hadden gevonden.
Zij breidde hare armen uit en haalde ons beiden
naar zich toe.
»Komt bij mij, mijne kinderen," zei zij ; »ik
heb willen haten, mijn geheele leven lang, maar
de Heer heeft het anders gewild. Mijn kind, mijn
dochtertje... ik heb u liefgekregen in uw ziekte,
toen ik u daar zoo zag liggen ... heelemaal net
alsof gij mijn eigen dochtertje waart, dat weer
levend was geworden ... Goddank, dat er weer
plaats is voor liefde in mijn hart .. .

I6
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»Ik dank U, o Heer, dat Gij mij deze ure hebt
gegund...
»Haat wèl den oorlog, maar haat niet dery
vijand ! .. .
»Dat is Uw begeerte en Uw wil, en zoo zij het."
*

*

*

Weldra traden wij in het huwelijk, en mijn
grootmoeder beleefde nog het geluk, haar achterkleinzoon ten doop te kunnen houden.
Zoo waren het de liefde en het huwelijk, die
den haat tegen den roodrok »op den kop wisten
te slaan" en — te dooden !

DE AANLEIDING TOT DEN
EERSTEN EN TWEEDEN ENGELSCHEN OORLOG.

Hoe kwamen wij eigenlijk in oorlog met Engeland ? — Het is een vraag, die zich niet in
twee regels laat beantwoorden. — Hoe krijgen
twee menschen ruzie met elkaar ? Gewoonlijk,
doordat de een den ander niet »zetten" kan, of
doordat ze jaloersch op elkaar worden. Dan komt
.er gewoonlijk eene aaneenschakeling van feiten,
samenloop van omstandigheden, enz. enz., totdat
er eindelijk toevallig iets gebeurt, waardoor de
bom losbreekt.
Zoo ging het ook ons met Engeland. Wij had-.
den ons goed geweerd tegen Spanje, waren in
't laatst van den tachtigjarigen oorlog hard vooruitgegaan en hadden in 1639 bij Duins, in het
Gezicht van Engeland, de geheele Spaansche vloot
verslagen. Dit feit alleen was voldoende, om den
naijver der Engelschen op te wekken. Zij zagen
het met leede oogen aan. Van oudsher was En-
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geland groot geweest op den Oceaan. Wij kunnen het ons dus best voorstellen, dat ze het niet
best konden hebben, dat er »concurrentie" kwam
en een andere groote zeemogendheid zich begon
te ontwikkelen, en dit vooral op handelsgebied.
De Hollandsche kooplui begonnen overal de Engelschen den loef af te steken. In de Oostzee
waren zij geheel meester van den handel, in de
Middellandsche Zee ging het denzelfden kant uit
en wat betreft Spanje, hadden zij bij den vrede
van Munster voorwaarden weten te bedingen,
die den Engelschman, vooral op het gebied van
den handel in lijnwaad, veel schade deden, omdat er alleen Hollandsche stoffen in den handel
gebracht mochten worden. Vooral als het op
geld verdienen aankomt, kunnen de meeste menschen geen concurrentie verdragen, waardoor te
verklaren is, dat de nijd en haat van de Engelsche kooplui met den dag toenam. Toen kwam
in Engeland de omwenteling en de onthoofding
van Karel den Eersten, den schoonvader van
onzen Prins- stadhouder Willem II , zoodat de
»prinsgezinden" bij ons te lande de Engelschen
beschuldigden van »koningsmoord" en dit zelfs .
later den Engelschen gezant in Den Haag, in zijn
rijtuig gezeten, achterna jouwden. — Nu ontstond
ook de kwestie, of men de nieuwe regeering, van
Olivier Cromwell en de zijnen, de zoogenaamde
»Roundheads" of »Rondhoofden", al of niet zou.

en
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erkennen. De Prins- stadhouder wist met zijne
partij te bewerken, dat de nieuwe gezanten niet
door de Staten- Generaal werden ontvangen, hoe
ook vooral de provincie Holland er op aandrong,
om toch met Engeland op een goeden voet te
blijven. Onze handel, en vooral die van Holland,
zou in een oorlog met Engeland schrikkelijk
moeten lijden. Doch er was niets aan te doen,
en — de toestand werd hoe langer hoe moeielijker. Een van de gezanten, een zekere Doreslaar, die indertijd in het proces tegen Karel I
als zoogenaamd »openbaar aanklager" was opgetreden , werd gedurende zijn verblijf in Den
Haag, in zijn logement »De Zwaan", terwijl hij
aan tafel zat, vermoord ; hoogstwaarschijnlijk door
Benige van de zich hier te lande bevindende »Cavaliers", Engelschen, die tot de Koningspartij behoorden. De daders werden echter nimmer officieel
ontdekt en men kon dus hiervoor aan Engeland
geen behoorlijke satisfactie geven, hoe men ook
zijn »innig leedwezen" betuigde. De verbittering
nam hand over hand toe.
Daar kwam in November 1650 plotseling onze
Prins te sterven, en dit bracht de zoogenaamde
»Staatspartij", die in de laatste jaren meer en
meer naar boven was gekomen, geheel op het
regeeringskussen. Zooals wij weten, was de Staatspartij, vroeger de aanhangers van Oldenbarnevelt
c.s. en later van De Witt, tegen de centralisatie

2
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van het regeeringsbeleid bij de Staten-Generaal
en den Prins-stadhouder. Volgens hen zouden de
Provinciale Staten eigenlijk de menschen zijn,
die het te zeggen hadden. — Nu wijlen Prins
Willem II was krachtig, en misschien wel wat al
te krachtig, tegen hen opgetreden, toen zij hem
zijn zin niet wilden geven op het punt van het
in stand houden van een behoorlijk leger. De
Prins had toen Benige voorname leiders op Loevestein gevangen laten zetten en een aanslag
willen doen op Amsterdam, om dit naar zijn zin
te dwingen.
Bij deze gelegenheid vooral had men gezegd :.
»zie, daar gaat het heen, wanneer de Prins en
de Staten-Generaal baas zijn in het land."
Toch was dit, tot zekere grens, wenschelijk
en —overeenkomstig de Unie van Utrecht, wat
betreft sommige punten, en vooral wat betrof het:
staatsbeleid in 's lands verdediging en de buitenlandsche politiek. Waar zou het heen, als iedere
provincie maar op eigen hand, zooals Holland.
gedaan had, zijn krijgsvolk ging afdanken, of,
zooals Holland later deed, een particulier gezant
naar Engeland zond, om maar den vrede te bewaren. Het zou toch niet gaan, dat iedere provincie of gewest er een afzonderlijke diplomatie
op nahield. — Maar Holland had zooveel te
zeggen, dat men zich aan deze bewering, die toen
ook gemaakt werd, niet veel stoorde. Holland
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kreeg meestal gedaan, wat het voor zichzelven,
voor zijn uitgebreiden handel wenschelijk achtte.
Zooals we weten, werd, ook weer voor een groot
deel door Holland's invloed, op de zoogenaamde
Groote Vergadering, na het overlijden van Prins
Willem II, besloten, de waardigheid van Prinsstadhouder voorloopig onvervuld te laten.
Nu begon dus het zoogenaamde stadhouderbooze tijdperk, van 165o tot 1672. — De staatspartij zit aan het roer en weldra zien we den
Kroaten Raadpensionaris Jan de Witt met krachtige hand den helmstok of de roerpen nemen, om
met vast en kalm beleid de Republiek der Vereenigde Nederlanden te sturen , zooals hij het
beste voor haar achtte.
Intusschen komt de oorlog steeds nader en
nader. Eerst was Cromwell meer geneigd tot
vrede, doch als hij straks zelf vast in den zadel
zit, na den slag bij Worcester in I651, waarin hij
de koningsgezinden geheel versloeg, begint hij
toe te geven aan den geest der Engelsche kooplui, die hun Hollandsche concurrenten er onder
wilden hebben. Weldra kwam de »acte van navigatie", die, wat ons betrof, hierop neerkwam,
dat onze schepen in de Engelsche havens geen
andere goederen mochten binnenbrengen dan die,
welke afkomstig waren uit ons eigen land. Voor
onze kooplui was dit een zware slag, want hun
»vrachtvaart" bestond juist voor een groot deel
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uit den invoer in Engeland van allerhande producten uit andere werelddeelen, en niet, of slechts
voor een heel klein gedeelte, uit hun eigen land.
Nu stond alles in eens stil en tal van kooplui en
schippers hadden niet meer te eten. En het werd
nog erger. Het Engelsche parlement werd opgestookt door een van de gezanten, die indertijd
hij ons te lande uitgejouwd en over 't geheel
alles behalve vriendelijk behandeld waren, om
zoogenaamde »brieven van scha.-verhaling" uit te
geven aan dezulken, die beweerden bij die of die
gelegenheid door Hollanders te zijn benadeeld.
En nu, met deze brieven van »scha.-verhaling"
in de hand, begonnen ze te plunderen. In minder
dan geen tijd werden tal van Hollandsche koopvaarders door Engelsche schepen genomen en
prijsverklaard, zoodat het meer dan noodig werd,
een vloot in zee te zenden ter bescherming van
den particulieren eigendom. — Doch men durfde
niet ; de regeerende »staatspartij" hoopte nog altoos den vrede te kunnen bewaren.
Onze gezanten waren nog altoos in Londen aan
het onderhandelen. Het punt, dat nu vooral ook
ter sprake kwam, was »de souvereiniíeit van
Engeland, ter zee". — Tot op zekeren afstand
van den wal is men gewoon de zee te beschouwen, als nog behoorende tot het gebied van het
rijk. Het ligt dus voor de hand, dat een vreemd
oorlogsschip dit erkent, door te salueeren met de
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vlag en met zijn kanonnen, wanneer het binnen
dien afstand een oorlogsschip ontmoet, dat tot dat
rijk behoort en dus als 't ware de natie vertegenwoordigt. Daar valt niets tegen te zeggen. —
De Engelschen echter gingen zoo ver, dat ze
het geheele Engelsche Kanaal, de Noordzee, en in
één woord al de zeeën, die Groot-Brittannië insluiten, over hun geheele oppervlakte als hun
eigendom beschouwden en dus wilden, dat daar
ieder voor hen den hoed af zou nemen : de vlag
strijken, salueeren met de batterij, enz. enz. Dit
is onrechtmatig, en in onze dagen is daar ook
geen kwestie meer van, doch in den tijd, waarvan wij nu spreken, in de zeventiende eeuw, was
dit langzamerhand, afgeleid van gewoonten en
gebruiken uit de grijze oudheid, een »recht" geworden, dat de Engelschen, vooral in den laatsten tijd, onder nu wijlen Karel den Eersten, sterk
hadden laten gelden. Onze regeering had hierin
tot dusverre altoos maar toegegeven, om maar
op een goeden voet met hen te blijven, omdat
men hen bijv. ook in den Spaanschen tijd meer
dan eens hoog noodig had. Zelfs had men vergunning gevraagd, om in die zeeën te mogen
visschen, en ook nu zouden onze gezanten deze
geschilpunten stilzwijgend behandeld hebben, ware
het niet, dat de Engelschen in hunne »souvereiniteit" zoover begonnen te gaan, dat zij niet
meer of minder eischten dan het recht van »visi-
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tatie", niet alleen van onze koopvaardijschepen,

neen zelfs ook onze oorlogsschepen zouden zich
desgevorderd moeten onderwerpen aan de »visitatie" van ieder Engelsch oorlogsschip, dat zulks
noodig achtte, om te zien of er misschien ook
een reden was tot »prijsverklaring".
Deze onbeschaamde aanmatiging ging te ver
en in Maart 1652 namen de Hoogmogende Heeren
Staten- Generaal dan ook eindelijk het besluit,
een vloot naar zee te zenden, ter bescherming
van onze bezittingen op den Oceaan. Toen de
Engelschen dit hoorden, durfden ze aan onze ge-.
zanten zeggen, dat wij zonder hunne vergunning geen recht hadden, om een oorlogsvloot in
zee te hebben, dat allen Engeland en niemand
anders het recht had zijn vlag te laten wapperen
van een oorlogsvloot op den Oceaan. Wij gaven
geen antwoord op deze bewering. In Mei I652
ging onze admiraal Maarten Harpertszoon Tromp
met de vloot naar zee. Dat was het antwoord.
Wij weten wat er verder gebeurde en hoe eindelijk de botsing kwam, die het begin was van
eene reeks van gevechten en oorlogen, die de
tweede helft van de zeventiende eeuw tot het
merkwaardigste tijdvak maakten in de geschiedenis van ons zeewezen.
Het was, geloof ik, in de maand Juni van het
jaar 1652, dat er hier te lande plotseling bericht
kwam, dat Tromp met den Engelschman slaags
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was geraakt. De berichten waren eerst nog onzeker, maar weldra werd alles bevestigd en hoorden wij, hoe de zaak zich had toegedragen.
Overeenkomstig zijn orders, stuurde Tromp,
toen hij met de vloot buiten was, met zijn schepen dadelijk om de Zuid, en liep onder de Vlaamsche kust, om daar op de hoogte van Duinkerken
en Nieuwpoort te blijven kruisen of ten anker te
komen, om uit te kijken naar 't geen er met
onze koopvaarders gebeurde. Doch nauwelijks is
hij voor een poosje onder den Vlaamschen wal
ten anker gekomen, of het begint hard te waaien
uit het Noord-Oosten en Noord Noord-Oosten.
Nu is dat een leelijke wind, als men daar ligt,
want, wanneer ge op de kaart kijkt, zult ge zien,
dat men met dezen wind den vollen golfslag krijgt
uit de Noordzee en er dus vrij wat zee en deining kan staan, als de wind uit het Noord-Oosten
blaast. Het duurde dan ook niet lang, of de
schepen van Tromp begonnen averij te krijgen
en daar waren er, die het werkelijk niet langer
houden konden, want het waaide dag aan dag,
vier dagen achtereen, maar steeds hard uit het
Noord-Oosten. Eindelijk, den 28en Mei, kreeg
Tromp zooveel klachten van zijn kapiteins, dat
ze 't niet meer gaande konden houden, dat ze
hun ankers verloren, en wat dies meer zij, dat
hij besloot te gaan schuilen onder den Engelschen
wal, waar hij, onder den hoek van Dover, wat
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meer beschut zou liggen tegen den wind ... Doch,
hoe nu met den Engelschman ? Wat zou die zeggen, wanneer men zijne kusten en zijne vloot
naderde?
En dan, nog dit : Hoe had hij zich te gedragen, wat betreft het saluut, bij eene »eventueele
rencontre" ?
Voor hij naar zee ging, had hij den Heeren Hoog
Mogenden ook omtrent dit punt om »orders" gevraagd. De Heeren Staten hadden hierop geantwoord met eene vraag, eene »manoeuvre", die
de menschen wel meer gebruiken, wanneer ze
iemand met een kluitje in het riet willen sturen,
of, met andere woorden, als ze liever in 't geheel
geen antwoord willen geven. De Heeren Staten
wilden niet graag hun vingers branden en liefst
de verantwoordelijkheid van alles schuiven op
ieder ander dan op zich zelf. Zij vroegen, hoe de
admiraal in vroegere jaren deze zaak behandeld
had, en toen Tromp hierop moest bekennen, dat
meestal voor den Engelschman »de vlagge was
gestreken", vooral wanneer de vloot van dezen
talrijker was dan de onze, zeiden de Staten, dat
de admiraal dan ook, bij voorkomende gelegenheid, verzocht werd »naar zijne bescheidenheid"
(volgens zijn dunken) te handelen, waarbij hij
slechts had te zorgen, dat de vlagge van den
Staat, »geene kleinigheid leed", niet vernederd
werd.
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En met deze nietszeggende instructie was Tromp
naar zee gegaan. De oude admiraal, de zeeman,
was tegen de bedaarde, fijne voorzichtigheid van
de regeeringsmannen niet opgewassen. Ook durfde
hij misschien niet veel tegenspreken en op een
flinke, duidelijke instructie aandringen, omdat het
bekend was, dat hij behoorde tot de partij der
Prinsgezinden, die verdacht werden, belust te zijn
op een oorlog met Engeland, of liever, tegen
Cromwell, in de hoop, dat deze hierdoor de handen te vol zou krijgen om den toekomstigen Karel
den Tweeden tegen te houden. En als deze op den
Engelschen troon kwam, hoopten ook de Prins••
gezinden met het Prinsje weer op het regeeringskussen te komen. Tromp durfde dus niet op meer
positieve orders aandringen, uit vrees, dat men
hem als »Prinsgezinde" zou verdenken, dat hij
vischte naar een order van »niet strijken", om
hiermeê bij gelegenheid het vuurtje aan te blazen.
Zoo kwam het, dat hij in dit oogenblik, nu hij
onder den Engelschen wal moest gaan schuilen,
niet weinig in ongerustheid verkeerde, of alles
zonder »moeielijkheden" zou afloopen. Zooals we
zullen zien, nam hij alle mogelijke maatregelen
van voorzichtigheid; hij zond eerst twee schepen
voorgit , om den Engelschen admiraal Bourne,
die onder Duins met 12 oorlogsschepen ten anker
lag, met eereschoten te begroeten en den admiraal te zeggen, dat Tromp niets kwaads in den,
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zin had, maar alleen verzocht, om voor den harden wind een poosje onder den Engelschen wal
te mogen schuilen.
Volgens het zeggen van de kapiteins van de
twee vooruitgezonden schepen, werden zij door
den Engelschen admiraal recht vriendelijk ontvangen. De Engelsche berichten echter zeggen,
dat Bourne hun verteld moet hebben , dat de
vredelievende bedoeling van Tromp hem het beste
zou blijken, wanneer deze, zoo gauw dit mogelijk was, den Engelschen wal weder verliet. Beide
berichten kunnen waar zijn, aangezien ook het
laatste gezegde »vriendelijk" geuit kan worden.
Hoe dit zij, er gebeurde vooreerst niets bijzonders; Tromp bleef met zijn schepen tot den volgenden dag onder den Engelschen wal en ging
toen weer onder zeil, met het plan om met de
vloot de Noordzee in te loopen en naar de Hollandsche kust over te steken, omdat sommige van
zijne schepen noodzakelijk van nieuwe ankers en
touwen moesten worden voorzien.
Doch ziet, wat gebeurt ? Voordat hij het Kanaal uit is, krijgt men een vaartuig in 't zicht,
dat blijkt te zijn het schip van den kapitein Joris
van der Zaen, die rapporteert, dat hij den aten
Mei 11. verderop in het Kanaal slaags is geweest
met een Engelsch fregat, over de kwestie van
het strijken van de vlag, terwijl nu in dit oogenblik zeven koopvaarders, die uit de Middellandsche
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Zee komen en eene lading hebben ter waarde
van wel 5o tonnen gouds, niet ver van hier zonder bescherming liggen, terwijl eene vloot van
twaalf groote Engelsche oorlogsschepen en nog
Benige kleinere zich op een korten afstand van
hen bevindt, zoodat zij ieder oogenblik aangevallen kunnen worden.
Overeenkomstig zijne instructie besluit Tromp,
op dit bericht, zijn roer om te gooien en deze
koopvaardijlui, zoo noodig, te beschermen. Hij
stevent Dover voorbij en verder het Kanaal in.
Weldra ziet hij nu ook de Engelsche oorlogsschepen, waarvan één de admiraalsvlag voert. (Dit
blijkt later de vlag te zijn van den Engelschen
admiraal Blake.) Vreezende, dat de Engelsche
schepen onze koopvaarders reeds genomen hebben, besluit Tromp naar hen toe te sturen en ze
den pas naar Dover af te snijden. Als een bewijs echter, dat hij op 't oogenblik nog vredelievende bedoelingen heeft, begint Tromp, bij wijze
van saluut, zijn bovenzeilen te strijken, »laat den
wimpel innemen", en zet iemand klaar bij de
vlag ... Om die te strijken ? Ja, dit is twijfelachtig ; we komen nu aan iets, waarover heel wat
verschillende meeringen zijn. Dit is zeker, de
vlag was nog niet gestreken, toen er van den
Engelschen admiraal op het schip van Tromp
geschoten werd. De kogel vloog over de Brederode, het schip van Tromp, heen.
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Waarom Blake dit deed ? Waarschijnlijk, omdat hij gewoon was, dat de Engelsche vlag door
de Hollanders met schoten en het strijken van
hun vlag werd gesalueerd. Met het oog op deze
»gewoonte" was het niet voorzichtig en zelfs niet
goed van Tromp, dit nu in eens achterwege te
laten. Volgens mijn idee is dit het Benige, wat
men in dezen tegen hem kan aanvoeren. In het
verdere verloop van de zaak handelde hij, zooals hij handelen moest.
Hij begon met een sloep klaar te laten maken
en gaf den kapitein van de Byedeyode, het schip
waarop hij zich bevond, order om naar den Engelschen admiraal te roeien en dezen opheldering
te vragen van het kanonschot, dat daar straks
gevallen was. Doch, voordat deze sloep zijne bestemming bereikt heeft, schiet de Engelsche admiraal voor den tweeden keer op de Brederode,
en dezen keer was het raak : de kogel vloog door
het schip en schoot een van de matrozen den
arm af, terwijl verschillende anderen door de links
en rechts vliegende splinters gekwetst werden.
Nu werd het toch te erg. Tromp liet onmiddellijk het schot beantwoorden, maar riep toch nog
den kanonnier toe
»Schiet ver genoeg mis !" Hij zou zoo gaarne
gewild hebben, dat eerst zijn sloep nog bij den
Engelschman aan boord kwam ... Doch, helaas,
neen.
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De Engelschen beweren , dat het schot van
Tromp juist door de Engelsche vlag is gegaan,
terwijl anderen zeggen, dat de kogel een heel
eind vóór den boeg langs ging. Hoe dit zij, het
schot werd beantwoord door een »volle laag" uit
de dalnes, het Engelsche admiraalschip, en nu,
dat behoef ik niet te zeggen, gaf Tromp den Engelschman zijn bekomst terug, en het duurde niet
lang, of ook enkele andere schepen van hen en
van ons raakten aan den dans. Tromp gaf in den
beginne alleen »antwoord" aan den Engelschman,
hij gaf alleen eene laag terug, als de 7ames hem
er een gegeven had, altoos nog hopende, dat
Blake, de Engelsche admiraal, niet verder zou
gaan, doch weldra bleek het, dat deze er geen
oogenblik aan dacht, het gevecht te staken, zoodat Tromp dan ook eindelijk besloot, het sein te
geven voor den algemeenen aanval, de ronde,
bloedronde vlag, »onder den Prins", de prinsenlag.
Tot 's avonds negen uur duurde het gevecht ;
eerst toen het donker werd liet men elkaar los.
Gedurende den nacht, die op deze eerste worsteling volgde , bleef Tromp met zijn schepen
»drijvende", zooals men dat noemt, onder klein
zeil. Op ieder schip brandde een licht, zoodat ze
elkaar konden zien, terwijl tevens de vijand hieruit mocht besluiten, dat men geen plan had, zich
voor hem te verbergen.
Toen het den volgenden morgen begon te dagen,
3
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zag Tromp de Engelsche schepen onder de lij,
benedenswinds van zich. Zij schenen echter geen
plan te hebben, het gevecht te hervatten ; Blake
stuurde met zijn schepen verder onder den Engelschen wal en zette koers naar Dover, waarschijnlijk om de geleden schade te herstellen en
zijn dooden ter aarde te bestellen. Van weerszijden was veel geleden. Wij aan onze zijde hadden twee schepen verloren, die 's avonds, na het
invallen van de duisternis, door de Engelschen
waren afgesneden van de vloot en genomen. Een
van de twee kwam den volgenden dag masteloos
weer naar ons toedrijven. De Engelschen hadden
het weer verlaten , omdat zij dachten, dat het
zinkende was.
Daar kwam de oorlog, nu was er niets meer
aan te doen. Men zond nog een afzonderlijk gezantschap naar Londen, en onder deze »vroede"
lieden bevond zich ook vader Cats, doch hoe
groot ook het »rijmvermogen" van dezen ouden
heer geweest zij en hoe hij zich uitputte in allerhande sierlijke vergelijkingen van »sterken azijn,
voortkomende uit edelen wijn" — »aarden potten, die al drijvende tegen elkander stooten en
breken", en meer dergelijke dichterlijke beelden
— in dezen toestand wist zelfs vader Cats het
rijmwoord niet te vinden. Den toen Juli verlieten
onze ambassadeurs Londen en niet lang daarna
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werd ons door het Engelsche Parlement de formeele oorlogsverklaring thuis gezonden. Feitelijk
was van hunne zij de oorlog reeds lang begonnen, want de Engelschen kaapten alles weg, wat
zij maar krijgen konden.
Donker zag men bij ons de toekomst in ; en
terecht, want onze zeemacht was op verre na
niet opgewassen tegen de Engelsche zeemacht
met hare zware, forsche schepen, waarbij onze oorlogsschepen, voor een groot deel slechts gehuurde
koopvaarders, bitter afstaken en het moet ons werkelijk verwonderen, dat wij met deze armzalige
vloot, altoos slecht voorzien van ammunitie en
levens- of andere scheepsbehoeften, het nog zoo
goed hebben kunnen uithouden. In den eersten
Engelschen oorlog, die nu volgde, was het onze
oude Maarten Harpertszoon, aan wie p ons vaderland zijn behoud te danken had, hoe schandelijk
men hem ook behandeld heeft, toen hij in het
begin van den oorlog, door stormweer en andere
omstandigheden buiten zijn beleid, ongelukkig was
geweest. Maar de oude Tromp was, evenals later
zijn zoon Cornelis Tromp, prinsgezind en dat was
voor een zeeofficier in den tijd van Jan de Witt
niet wenschelijk. De Heeren Staten wilden zelfs
het woord »prinsenvlag" niet hooren en namen
het den ouden admiraal hoogst kwalijk, toen hij
dat woord gebruikte in zijn rapport omtrent de
ontmoeting met Blake in het Kanaal, die aan het
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uitbreken van den oorlog den grooten stoot had
gegeven. Men nam het hem kwalijk, den ouden
admiraal, dat hij deze botsing niet had weten te
vermijden. Men scheen niet te beseffen, of liever,
men wilde het niet erkennen, dat deze oorlog
moest komen, evenals al wat later volgde. Al
hadden ook de regeeringsmannen met diplomatiek
beleid den oorlog nog eenigen tijd tegen weten
te houden — toch zou eindelijk het volk losgebarsten zijn, want de Hollandsche zeeman begon
den Engelschman te haten om zijne aanmatiging,
zijne onbeschaamdheid. De twee oorlogen, die nu
volgden, waren niet alleen het gevolg van »diplomatieke verwikkeling", zij waren de uiting van
het rechtsgevoel van den Nederlandschen zeeman,
telkens weer aangevallen door den »roodrok",
den Engelschman. Wij, kleine Republiek, vochten voor de groote, heilige waarheid, dat buiten
op het groote water, waar het brullen en huilen
kan, als de stormwind raast, waar de natuur vrij
is in al haar laten en doen, waar zij het zilte
water tot hemelhooge golven weet te verheffen,
die elkander, al rollend en donderend, en schuimend van woede, vervolgen — of wel zich langzamerhand weer laten bedaren tot een spiegelgladde, langzame, eentonige deining, het »stille"
perpetuum mobile van de waterwereld —dat.
daar op dat groote, onafzienbare, beweeglijke zilte
grijs en blauw, ieder mensch, die er zich voor een
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oogenblik bevindt, even vrij is als de andere ; dat
daar geen Engelschman, omdat hij is geboren op
een eiland dat wat grooter is dan een ander plekje
van de wereld, heeft te gebieden over zijn naaste ;
dat daar ieder zeeman, zeeman is ; niets meer
en niets minder. Wij, Nederlanders, trokken het
zwaard voor de vrijheid op den Oceaan!
Dat gevoel bezielde ons ; ook toen wij voor den
tweeden keer tegen Engeland moesten vechten,
tegen Engeland en zijn trouwelozen koning Karel
den Tweeden ; zeker een van de meest karakterboze gekroonde figuren uit de geschiedenis van
de wereld. Helaas, waren wij ook nu in den beginne ongelukkig geweest in den oorlog en was
bij Lestoffe ons vertrouwen op ons zelf een gevoeligen slag toegebracht, doch toen De Ruijter
weer in het land was teruggekeerd, van zijn roemrijken tocht naar Guinea en West-India, herleefde
onze moed en alles maakte zich gereed, om krachtiger dan ooit den vijand te lijve te gaan, en,
dank zij het beleid van Jan de Witt en De Ruijter,
mocht het ons gelukken den Engelschman in het
hart van zijn land te treffen.
Al moog' de overwinning bij Chattam, als wapenfeit, niet zoo belangrijk zijn als menig andere
bladzijde uit de geschiedenis van onze zeeoorlogen
— als indruk makende gebeurtenis en als aanleiding tot den vrede, staat zij zeker in de geschiedenis van die dagen bovenaan.
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Al zijn wij ook nooit op den Oceaan de overheerschende partij geworden, toch komt ons, kleine
natie, de eer toe, dat wij den overmoed van den
Engelschman in die dagen hebben weerstaan en
de tirannie op zee in beginsel hebben gedood.
Hoezeer ik ook den oorlog haat en het in de
meeste gevallen een van de grootste menschelijke
dwaasheden acht, dat men, zonder elkaar te kennen of persoonlijk iets tegen elkaar te hebben,
toch als gekken en dollemannen op elkaar invliegt, om elkaar het licht uit te blazen —toch
kan ik met genoegen dit gedeelte van onze geschiedenis lezen en er mij in verheugen, dat wij,
Nederlanders, zonder overdrijving mogen zeggen,
dat wij het geweest zijn, die in de 17e eeuw den
Oceaan hebben vrijgevochten 1
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Ik houd niet van een breedvoerige inleiding of
een lange preek vooraf, ik val dus maar in eens
met de deur in huis.
Het is mijn plan u wat te vertellen van hetgeen wij op het water tegen de Spanjolen uitvoerden.
Ik wil beginnen met het jaar 1607, toen Heemskerk de Spaansche vloot vernielde in de baai van
Gibraltar, doch eerst moet ik u vertellen, wat er
gebeurde in het najaar van 16o6, dus in het midden van den tachtigjarigen oorlog.
Onze Admiraal Hautain kruiste al een heelen
tijd onder den Portugeeschen wal, in afwachting
van de Spaansche zilvervloot, die alle dagen uit
Amerika werd verwacht. Doch dat liep niet best
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af. Half September kreeg hij al dadelijk zwaar
stormweer, waardoor zijn schepen heelemaal uit
elkander werden gedreven en zes van de grootste
en beste voorgoed uit het gezicht raakten.
Met de dertien, die hij nu nog overhad, ging
hij op en neer houden, zooals we dat noemen,
op de hoogte van Kaap Vincent. Dat is, zooals
ge wel weet, de Zuidwestelijke hoek van Portugal, waar men omheen draait, als men uit den
Atlantischen Oceaan komt en door straat Gibraltar de Middellandsche Zee in wil sturen.
Ziezoo, dacht Hautain, hier blijf ik vooreerst
maar doodbedaard liggen wachten, want hier moeten de Spanjolen met hun zilverbakken in elk
geval passeeren. En daar had hij ook gelijk in,
maar er gebeurde iets, waarop hij volstrekt niet
gerekend had.
's Morgens van den zesden October, (het kan
ook wat later geweest zijn, dat weet ik niet precies) komen er aan de kim ettelijke schepen in
't zicht. Eerst één, toen weer twee, toen weer
een paar, en ... een heele vloot komt van om de
West opzetten.
Hoera, daar komt de zilvervloot ! Doch helaas...
neen ... nu de schepen wat dichterbij komen, en
men beter den romp en het tuig kon onderscheiden, is het niet de zilvervloot, het zijn geen koopvaardijlui, maar geregelde Spaansche oorlogsschepen, het is de Spaansche Admiraal Don Louis
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de Fiasciardo, die met achttien galjoenen, acht
galeien en nog Benige kleinere schepen op de
onzen afkomt.
Wat nu gedaan ? Goede raad was duur. De
overmacht was groot.
De man die op den Admiraal Hautain volgde
in het commando, zijn vice-admiraal, was de man
wiens naam wij, en zeker ieder ander met ons,
altoos met eerbied zullen noemen : dat was Reinier Klaassens van Amsterdam.
Met dezen en met de andere kapiteins besluit
Hautain, dat men met kracht van zeil beproeven
zou, boven den wind van den Spanjool te komen
en dan te handelen naar omstandigheden, al naarmate de sterkte van den vijand.
Het woei een vrij stevige bries, maar toch werd
er op gezet, zooveel als het maar lijden kon;
zoodat de Nederlanders onder een vracht van
zeilen bij den wind opknepen om boven den Spaanschen Admiraal te komen, die al vrij dichtbij
was en nu met zijn achttien zware galjoenen,
(groote bakbeesten van schepen) vlak voor het
lapje op ons instuurde. De galeien, die hij bij
zich had (lichte vaartuigen en alleen geschikt voor
kalm, slecht water) waren, omdat er te veel zee
voor hen stond, onder den Portugeeschen wal
geloopen. Maar Don Louis had aan zijn achttien
galjoenen meer dan genoeg.
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Daar kwam hij, de trotsche Spanjool! Vol moed,
en stout door zijn overmacht.
Helaas, onze meneer Hautain raakte met zijn
heele vloot in de war, het eene schip gierde links,
het andere rechts ; ze liepen weg en door elkaar
dat het akelig was om te zien.
Maar één bleef er op zijn plaats en dat was
onze Reinier Klaassens, de vice-admiraal. Moedig
bleef hij staan waar hij was en wachtte de voorhoede van de Spanjolen af.
Ze loopen op hem in, zijn schip kraakt en steunt
onder den schok van de Spaansche galjoenen, de
schepen liggen boord aan boord, en het gevecht
begint.
Hevig wordt er gevochten en het duurt niet
lang of het begint er voor Klaassens leelijk uit
te zien. Hij krijgt een schot in zijn grooten mast,
de splinters vliegen links en rechts ; de mast kraakt,
waggelt, breekt, en komt met al zijn tuig, stengen en ra's naar beneden.
In dit hachelijke oogenblik komt Hautain met
vijf schepen, vijf van zijn verwilderde schapen,
zijn vice-admiraal te hulp. — En nu heeft Klaassens voor een oogenblik rust, en gelegenheid om
zich een weinig te herstellen, terwijl de Admiraal
nu op zijn beurt het tegen de Spanjaards hard
heeft te verantwoorden.
Doch lang duurt het niet, of Reinier Klaassens,
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wiens schip reeds in zoo treurigen toestand verkeert, raakt, zoowat een half uur vóór zonsondergang, weer met den vijand aan den dans. Het
begint weer opnieuw, en nu ... helaas ! dat wij
het moeten zeggen, nu geeft Hautain het op, hij
pakt met de andere schepen zijn biezen en laat
zijn vice-admiraal met zijn kleine oorlogsgaljoot
midden tusschen de vijanden, alleen, aan zijn
lot over.
Daar is Reinier Klaassens alleen. Terwijl de
anderen hem verlaten, zijn er nog onder, die »excuses" maken, doch de meesten zeggen zonder
eenigen omslag : »we zijn bang voor de Spanjaarden, we gaan aan den haal en hebben de eer
u te groeten."
Daar gaan de ellendelingen !
Het wordt donkerder, de nacht valt, doch het
gebulder van het geschut houdt nog niet op.
Hoe Klaassens het dien geheelen nacht nog
heeft weten vol. te houden, dat weet geen mensch;
doch dit is zeker, dat den volgenden morgen, toen
het weer licht begon te worden, de kleine galjoot nog altoos midden tusschen de Spanjolen
werd gezien.
Heel in de verte, aan de kim, liggen nog een
paar van zijn landgenooten, en hooren hoe hij
nog steeds den vijand telkenmale de volle laag
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geeft met zijn geschut. Nog altoos is de kleine
Hollander boven water.
Doch het wordt minder en minder. Tevergeefs
roepen de Spanjolen, en Don Louis aan het hoofd,
hem toe om zich over te geven. Nooit ! roept
Klaassens hun toe.
Zijn schip wordt hoe langer hoe meer reddeloos geschoten, de vijand heeft hem slechts te
enteren, hem aan boord te klampen en — het
ware nu reeds met hem gedaan geweest. Doch
dat durven de Spanjaards niet doen, want ze
begrijpen, wat de kleine Hollander in den zin
heeft, ze begrijpen, wat er gebeuren zal als zij
het wagen, met hun Spaansche voeten dien bodem
te betreden, ze weten wat hij doen zal, en, al is
een Spanjaard ook dapper misschien ... het lust

hem niet, met zijn vijand de lucht in te vliegen.
Twee dagen en twee nachten blijft zoo het
kleine wrakgeschoten vaartuig ronddrijven te midden van de Spaansche galjoenen, die begeerig er
naar kijken, maar het niet durven naderen .. .
Twee etmalen drijft het kleine helsche vaartuig
rond, terwijl het met moeite boven water wordt
gehouden. Nog altoos waait de Hollandsche vlag
aan een stomp van zijn mast .. .
Eindelijk begint toch Don Louis te begrijpen,
dat er een einde aan moet komen, dat hij met al
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zijn scheepsmacht toch dat kleine nesterige ding...
Voor 't laatst eischt hij van Klaassens, dat hij
zich zal overgeven ; hij belooft hem en zijn manschappen »kwartier", vrijdom van hun leven...
»Kwartier" ? Ja, kwartier, geen moord!
Neen, edele Spanjool, wij kennen u wel beter,
wij weten wel, hoeveel we op uw woord kunnen
vertrouwen . . .
Overgeven ? N o o i t! roept Klaassens andermaal. Nooit en nimmer, en ook nu niet!
Doch nu weet hij ook, wat gebeuren zal. Zie,
daar komen al de Spanjolen.
Zijn laatste ure is geslagen. —
Rustig en bedaard roept hij zijn weinige getrouwen om zich heen, die nog in het leven zijn
gebleven. Zij weten alien wat hij wil en wat zijn
plan is.
Z i e, daar knielen allen achter op het dek van
het vaartuig, dat nu al harder en harder begint
te zinken. Voor 't laatst richten zij zich in den
gebede tot hun »V ader die in de hemelen is"...
De admiraal staat langzaam op, grijpt een brandende lont ... en .. .
Met een slag, waarvan »rondom heel de
wereld dreunt," vliegt Reinier Klaassens met
zijn vaartuig in de lucht!
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Een half uur later.
Daar liggen twee matrozen, de eenigen die door
de Spanjolen nog levend uit het water werden
gehaald. Daar liggen ze, gruwelijk verminkt, op
het dek van een der Spaansche galjoenen.
Nog Benige oogenblikken, en, met de uitdrukking van haat en verachting nog op hun stervend
gelaat, blazen zij den laatsten adem uit.
Zoo schrikkelijk is de oorlog !
^
De admiraal Hautain kwam behouden met
zijn schepen in het vaderland terug. Ook de zes
vaartuigen, die vroeger door het stormachtige
weer van hem afgeraakt waren, kreeg hij weer
onder zijn vleugels en bracht heel lief en kalm
alles behouden en wel binnen de haven. Doch
dat hij bij zijn thuiskomst niet erg vriendelijk
ontvangen werd, behoef ik zeker niet te zeggen.
»Als die arme kerel, die nu niet meer is, als
Reinier met zijn ééne vaartuig het twee dagen
tegen de Spanjaarden kon volhouden, dan hadt
gij, admiraal Hautain, met al uw schepen de heele
bende wel op de vlucht kunnen jagen."
Dat zeiden ze tegen Hautain, en, toen in het
volgende jaar door de Heeren Staten besloten
werd een flinke vloot uit te rusten en den Spanjaard in zijn eigen land op zijn tabernakel te
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spelen, toen werd het bevel over deze onderneming niet opgedragen aan Hautain , maar aan
een man, die, hoewel betrekkelijk nog jong, zich
toch reeds een grooten naam had gemaakt in het
Zeewezen van die dagen.
Die man was Jacob Heemskerk.
Hier begin ik een nieuw hoofdstuk. Want dat
is hij wel waard ! —

4

II.
ONZE VICTORIE IN DE BAAI VAN GIBRALTAR.

Het was in de maand April van het jaar 1607.
Over het geheel waren de menschen toen niet zoo
heel veel anders als tegenwoordig ; dat wil zeggen : het waren niet allemaal edele ridders, wien
het alleen te doen was om eer en roem, of het
welzijn van het vaderland ; evenals tegenwoordig vroegen de meeste menschen, voordat ze op
zoon karweitje uitgingen : »wat kunnen we er
mee verdienen, wat valt er te halen?" en, »als
we het winnen, een hoeveelste gedeelte krijg ik
dan van den buit ?" De verdeelmg van den buit
was altoos een voornaam punt van overweging.
De admiraal, met wien men dezen keer te doen
had, was op dit punt al heel gemakkelijk.
Jacob van Heemskerck ; een ridder, een edelman van geslacht tot geslacht ! Het was hem
om geen geld te doen, hij diende zijn vaderland,
zijn eer, den naam en de glorie van zijn geslacht.
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Geld ? Hij glimlachte, en zei : »neen, behoudt
:gij den buit, doch i k zal mijn plicht doen en, 't
.zij ik dood of levend in uw midden wederkeere,
mijn vaderland zal mij danken voor 'tgeen ik
heb verricht."
Met deze woorden aanvaardde hij den last hem
opgedragen, en het bevel over de vloot, die tegen
Spanje werd uitgerust. Eerst dan, wanneer de
Staat, na aftrek van de buitgelden voor de minderen, een half millioen guldens in haar schatkist
had gestort, dan eerst zou hij een deel voor zich
willen nemen ; eerder niet.
Het was eigenlijk een heel eigenaardig man,
iemand waar heel wat meer in zat, dan men oppervlakkig zou denken. Als er niets bijzonders aan
de hand was, bleef hij altoos dezelfde bedaarde,
eenvoudige persoon, en was er niets aan hem te
zien ; maar als er iets gedaan moest worden,
waar het er op aankwam, iets dat groot was, een
kolossale onderneming, iets waar het een kwestie
was van »doen en durven", stoutheid, moed en
kracht ! — dan kwam hij in vervoering, dan begonnen zijn groote bruine oogen, anders zoo zacht
en vriendelijk, te schitteren ; 't was of er vuur in
kwam. Dan richtte hij zich in zijne volle lengte
op, dan kwam er op eens in zijn fijn besneden
gelaat eene geheel andere uitdrukking, dan keek
hij fier en trotsch en stout uit zijn oogen —dan
was hij de ridder Jacob van Heemskerck.
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En die vervoering en opgewondenheid was niet.
van voorbijgaanden aard of tijdelijken duur. Neen,
dat had hij bewezen op zijn tocht naar het Noor-.
den, naar de Pool en de eeuwigdurende kou.
Daar had hij, met Barents, te midden van de
sneeuw en het ijs een langen, strengen winter'
doorgebracht in eene kleine, armzalige, rookerige
hut op Nova Zembla. Daar had hij bewezen, dat
zijn moed niet was eene tijdelijke opwelling van
het dichterlijke, het poetische, dat in hem gloorde,
maar dat hij ook wel degelijk behoorde tot de
oude, ouderwetsche, taaie vaderlandsche natuur.
Zoon man was dezen keer de admiraal van de
vloot.
In het begin van April liepen de schepen naar
buiten. Daar waren er een-en-twintig in het geheel:
Ze stuurden langs Dover en door de Hoofden,
het Engelsche Kanaal binnen tot op de hoogte
van het eiland Wight, waar nog een stuk of
wat schepen uit Zeeland, onder bevel van den
vice-admiraal Alteras, zich bij de vloot voegden,
zoodat deze nu in het geheel 26 oorlogsschepen
en 4 transportvaartuigen sterk was. Met deze
macht liep Heemskerck verder het Kanaal uit,
over de zoogenaamde Gronden heen, stuurde eerst
nog wat om de West, de golf van Biscaije voorbij , (waarvan men altoos zorgen moet vrij te
blijven) en zette het toen langzamerhand wat meer
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om de Zuid. Omstreeks half April werd hij gezien, »kruisende onder de Portugeesche kust voor
den mond van de rivier de Taag," dus op de
hoogte van Lissabon.
Hier begon hij nu eerst poolshoogte te nemen,
hoe het met de zaken stond. Een vaartuig, heele-.
maal als een koopvaardijman verkleed, werd de
rivier opgezonden. (Hij zelf lag met zijn schepen
natuurlijk een eind uit den wal, buiten het »zicht"
van de kust.) De spion moest net doen alsof hij
van den prins geen kwaad wist en alleen de rivier
opliep om handel te drijven, doch op die manier
van deze en gene te weten zien te komen, hoe
ver het was met de Portugeesche schepen. Zooals men ons verteld had, lagen deze klaar om
naar India te vertrekken. Op deze hadden wij
het vooral gemunt ; en dan, natuurlijk weer op
de groote Zilvervloot. Die moesten we hebben,
daarop hadden we altoos een oogje gevestigd.
En we kregen haar ook, maar ... dezen keer niet.
Later.
Ook in andere richtingen werden verspieders
uitgezonden, terwijl men tevens van tijd tot tijd
een koopvaardijman praaide en »met vriendelijken
drang" *) hem verzocht, te vertellen wat hij ge.zien had of wist te zeggen.
Alle berichten kwamen hierop neer, dat de Portugeesche vloot nog aan geen uitzeilen dacht, en
*) Ze waren nogal hardhandig in dien tijd.
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dat er ook vooreerst nog geen Zilvervloot in aantocht was. Daaromtrent waren wij dus bij ons te
lande verkeerd ingelicht. Maar, er kwamen andere
tijdingen. Schepen, die uit straat Gibraltar kwamen,,
vertelden, dat ze daar de Spaansche vloot hadden
zien kruisen ; ettelijke zware Spaansche galjoenen.
Deze lagen daar natuurlijk op de loer, om onze
koopvaardijlui te snappen, die uit de Levant kwamen, uit het Oostelijke deel van de Middellandsche zee ; of wel, die de straat in mochten loopen
met bestemming derwaarts. In één woord , zij
lagen daar natuurlijk om in te rekenen, alles wat
er van ons voorbijkwam. En, zooals de berichtgevers zeiden, er waren onder de vloot van deallerzwaarste galjoenen die Spanje bezat.
De Spanjool! Met zijn galjoenen in de straat
van Gibraltar
Hoerah, zei Heemskerck, daar moeten we
h e en! Dat was een kolfje naar zijn hand.
Dadelijk werd er zeil gemaakt op de vloot en:
het duurde niet lang, of men zag onze schepen,
met alles wat ze maar konden voeren aan zeildoek, onder de Portugeesche kust aan het opwerken, kruisen, laveeren, of zooals ge dat wilt.
noemen. Naar straat Gibraltar hadden ze het bijna.
vlak in den wind. Heel gauw ging het dus niet.
Het plan was eerst geweest om de Taag op
te loopen en daar het lawaai op te steken en den
boedel te verbranden ; doch ik denk wel, dat de

Onze victorie in de baai van Gibraltar.

55

andere admiraals en kapiteins het dadelijk met
Heemskerck eens waren, dat zoo'n kloppartijtje
tegen die galjoenen in de Straat beter werk was
voor iemand die van vechten hield, dan zoo'n
vuile plunderpartij. Het waren allen flinke kerels,
die Heemskerck bij zich had ; menschen, die wat
gezien en gedaan hadden in de wereld.
Daar was in de eerste plaats de commandant
van die schepen uit de vloot, die in Rotterdam
thuis behoorden. Dat was de vice-admiraal Lambrecht Hendriks, die tegen Frederik Spinola gevochten had en een paar jaar geleden vooral
zijn naam had gemaakt in een wanhopige kloppartij tegen de Duinkerkers. Deze hadden de
overmacht , maar Lambert (»Mooie Lambert"
noemden ze hem gewoonlijk) durfde ze wel aan,
ging vlak naast het Duinkerker admiraalschip
liggen, enterde, sloeg alles neer wat hem tegenkwam en nam den -admiraal in eigen persoon met
zijn heele gezelschap gevangen.
Daarmeê vooral had hij zijn naam gemaakt.
H ij was de man op ween Heemskerck het meest
vertrouwde. 't Was een reus van een kerel, een
knap en een flink uiterlijk ; een schaap van goedheid voor zijn vrienden, maar in 't gevecht, als
hij kwaad werd, —dan was het een levende duivel.
Ja, er waren kerels op de vloot in dien tijd.
Het volk hield veel van »Mooie Lambert." Hij
was algemeen bemind.
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Op de schepen uit Zeeland commandeerde,
zooals ik straks al zei, admiraal Alteras, terwijl
onder de kapiteins o. a. voorkwam de dappere
Marinus Hollaere.
Onder de Amsterdammers was ook nog iemand,
die naam had, namelijk : kapitein Hendrik Jansz.,
bijgenaamd »Lange Hein".
(Ze hielden er veel van in dien tijd, om de menschen mooie namen te geven. Net als tegenwoordig, maar nu worden ze niet meer zoo »historisch" bekend.)
Uit Enkhuizen waren drie schepen gezonden;
uit Hoorn ook drie, waaronder het schip van den
vice-admiraal Bras.
Uit Friesland was er bij de vloot een zoogenaamde »Pinas" die werd gecommandeerd door
Antonie Woutersz.
Dus, bijna alles wat »naam" had in die dagen,
nam aan deze expeditie deel.
Maar, nu nog iets.
Een van de schepen van »Mooie Lambert", uit
Rotterdam, werd gecommandeerd door een zekeren kapitein Tromp, uit den Briel, die ook al zijn
heele leven gevaren had en tegen de Spanjaards
in gevecht was geweest. Hij stond bij de heeren
van de Oost-Indische Compagnie goed aangeschreven en was ook dezen keer als commandant
van een flinken Compagnievaarder meêgezonden.
— Deze kapitein nu had een jongetje thuis van
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een jaar of tien, die ieder keer, als vader 's avonds
zat te vertellen van zijn reizen en gevechten, met
open mond en noren er naar zat te luisteren. Dan
begonnen zijn oogen te schitteren en hij zei:
»Vader, den volgenden keer ga ik ook meê. Ja
moedertje, ja wel ... ik wil meê, ik wil die Spanjolen op hun jak zitten, ik zal ze wel raken."
En dan ging de kleine dreumes bovenop zijn
stoel staan en was den heelen avond niet weer
tot bedaren te brengen.
Zijn moeder kreeg dan soms de tranen in de
oogen, want, och, ze zag het wel aankomen,
daar zat zoon natuur in dat kind, daar was
niets aan te doen ... Als haar man weer naar
zee ging, zou ze ook haar Benig jongske moeten
missen .. .
Misschien is ze in dien tijd 's nachts wel eens
stilletjes opgestaan, om zachtjes naar de bedsteê
te loopen, waarin de kleine snaak lag te slapen;
gerust en zacht, met den glimlach op 't gelaat.
Dan drukte ze misschien even zachtkens een kus
op zijn wangen en snikte, al was het nauwelijks
hoorbaar, in de stilte van den nacht: »Moge God
u bewaren, mijn kind!"
Dan zagen haar oogen den volgenden morgen
nog rood van het schreien, maar ... toch kwam
er een glimlach door haar tranen, als de kleine
Maarten, die al lang op zijn beenen stond, met
een sprong naar haar toekwam! »Moedertje, 'k
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heb gedroomd van de Spanjolen ... En gij waart
ook in het gevecht."

En nu ... Het is gebeurd, wat moeder voorzag:
Op een van de schepen die daar aan het laveeren zijn onder de hooge steile kust van Portugal
(ze zijn nu ongeveer op de hoogte van Kaap
St. Vincent), daar, vooruit op de bak van een
van de schepen van de Compagnie, daar staat
een kereltje van een jaar of tien, tusschen een
hoop van dat zware ouderwetsche volk ; met gezichten bruin gebrand door de zon, maar met
eerlijke blauwe oogen in hun hoofd. Het oude
Compagnieschip ligt »met bijgebraste ra's", zoo
hoog mogelijk aan den wind, maar gaat toch nog
met een aardig gangetje door het water en neemt
van tijd tot tijd vooruit een »zeetje" over, zoodat het wat nat wordt van voren ... In 't Westen
begint de lucht al langzamerhand roodachtig te
worden (het water heeft al den weerschijn er van)
en het wordt hoe langer hoe donkerder en stiller,
terwijl daar vooruit op de bak van het oude
vaartuig ... het kleine zoontje van den kapitein
zit te luisteren naar 'tgeen die oude zeemonsters,
met hun zware baarden en in het gevecht gehavende tronies, vertellen van de groote dingen
die ze beleefd hebben.
Dat jongske, dat daar zit, is de kleine Maarten
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Harpertzoon Tromp, die eens ... ad m i r aal zou
worden van de vloot! —
*

*
*

We gaan weer verder.
Op de hoogte van Kaap St. Vincent praaide
Heemskerck een landsman, een Vlissinger schipper, die uit de Straat kwam en hem vertelde
Ik heb den heelen nacht midden tusschen de
Spaansche schepen gezeten, maar ze hebben mij
goddank niet in de gaten gehad, en met den
morgen, toen het dag werd, raakte ik gelukkig
weer buiten de vloot."
En de schipper wrijft in zijn handen en maakt
zeil wat hij kan om verder den wal uit te komen,
buiten 't zicht van de Spanjaarden ; en dan, recht
uit recht aan, naar 't Engelsche Kanaal en verder naar huis.
Hij vertelde ook nog, dat volgens zijn idee, de
Spaansche schepen wel naar Cadix zouden sturen,
omdat ze met den Oostelijken wind het in de
Straat niet konden houden. Ook zei hij, dat de
Spaansche vloot heel wat sterker was dan de
onze, en het dus misschien .. .
»Dat kan mij net zooveel schelen als niets en
niemendal," zei Heemskerck. Dadelijk maakte hij
sein voor de schepen, om hun koers en bestek
te zetten, recht op Cadix aan. Nu behoefde hij
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geen oogenblik meer te twijfelen , dat was de
Spaansche oorlogsvloot.
Zij »ronden" nu Kaap St. Vincent, of, zooals
wij zouden zeggen, ze gingen den hoek om bij
Kaap St. Vincent, en hadden weldra dien steilen,
rotsachtigen hoek van Portugal's west- en zuidkust achter zich uit het gezicht verloren.
Ze stuurden nu niet recht op straat Gibraltar
aan, maar liepen de bocht in, die eerst de Portugeesche en daarna de Spaansche kust hier maakt;
de Portugeesche zeeprovincie Algarvië en daarna
het Spaansche land van Sevilla en van den schoonen Guadalquivir.
Den 24en April waren zij voor den mond van
deze rivier, waaraan het stadje San Lucar ligt.
Er was hier niets van een Spaansche vloot te
zien. Le liepen verder onder den wal langs Cadix
(of eigenlijk Cadiz), dat daar zoo schilderachtig
mooi op een eilandje ligt, aan de rechterzij bij
den ingang van de baai. Ze keken hun oogen uit
het hoofd, naar het prachtige gezicht dat de wal
hier biedt, met zijn groene valleien, witte huizen
en het nevelachtig blauwe hooge bergland op den
achtergrond. Maar ... wat of ze ook zagen —
geen Spaansche oorlogsschepen. — Wie weet,
misschien waren ze elkander 's nachts al vrij dicht
gepasseerd, zonder dat iemand ... Maar neen,
want zie, daar praaien zij 's avonds (ik geloof,
even voor zonsondergang) een Franschman, die
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van Gibraltar komt en vertelt, dat hij ze voor de
stad, op de reê, voor anker heeft zien liggen.
Eindelijk ! en , dicht in de buurt ; want van
Cadiz. naar Gibraltar is het nog maar een klein
eindje naar beneden om de Zuid langs den wal,
dan Z.O, O.Z.O, Oost t. Z. ; dan den hoek om,
en ... ge ziet Gibraltar met zijn rotsen en kasteelen, de reê en de stad, aan de kim reeds voor u
liggen, terwijl ge rechts daarvan, in de verte, het
blauwe water van de Middellandsche zee ziet kabbelen en vloeien.
*

*

*

Het was in den morgen van den aken April
1607, dat onze vloot den hoek om kwam en, niet
alleen Gibraltar , maar ook de lang gezochte
Spaansche galjoenen voor zich zag.
Daar zijn ze ! daar liggen de Spanjolen ! In
eens was alles in rep en roer en iedereen in beweging. Heemskerck seinde dadelijk de andere
admiraals en kapiteins bij zich aan boord, om
krijgsraad te beleggen. Hij zelf behoefde zich geen
oogenblik te bedenken, maar —hij was niet alleen, hij moest ook het gevoelen van de anderen
hooren.
»Krijgsraad aan boord van de Aeolus." (Het
schip waarop Heemskerck zijn vlag had geheschen
als admiraal van de vloot.)
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Na Benige deliberation beneden in de kajuit
kwam Heemskerck met al zijn vlagofficieren en
kapiteins van de schepen aan dek. — De vloot
dreef nu met den stroom, die hier altoos in dezelfde
richting loopt, uit den Atlantischen Oceaan naar
de Middellandsche zee, langzaam de Straat binnen.
Gibraltar kwam hoe langer hoe dichter bij en
ze konden nu al heel duidelijk de schepen onderscheiden, die in de baai, onder de stad en het
»Kasteel" ten anker lagen. Het waren, net zooals de Vlissinger schipper hun gezegd had, van
de allerzwaarste galjoenen, die de Spanjaard had.
Ook konden ze nog een paar andere schepen zien
liggen, een paar galeien, terwijl men een eindje
dieper de baai in een paar vaartuigen meende te
ontdekken, die van vaderlandsche makelij schenen
te zijn. Dat waren misschien wel de twee Enkhuizers en de galjoot van Rotterdam, die de Spanjaard onlangs had buitgemaakt. Jawel, daar lagen
ze ... Toen ze nog `vat dichter bijkwamen en de
»takelage" konden onderscheiden, bleef er geen
twijfel meer over : dat waren ze, twee van Enkhuizen en één van Amsterdam. Met ieder oogenblik konden ze meer onderscheiden van de schepen en van den wal
Heemskerck stond op het achterdek van de
Aeolus, met zijn officieren om zich heen. Naast
hem stond een zware, breedgeschouderde officier,
die n u al iets in zijn uiterlijk begon te krijgen,
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dat aan een wilde, onbeteugelde woestheid deed
denken. Dat was de admiraal »Mooi-Lambert",
in wiep nu al »de levende duivel begon te varen."
Daar stonden ook de anderen, die ik hierboven
heb genoemd : De admiraals Bras en Alteras met
»Lange Hein" tusschen hen in ; daarnaast de kapitein over het Zeeuwsche voetvolk, Joris van
Spilbergh, die ook lid was van den krijgsraad.
(Dezelfde die later zoo beroemd zou worden als
de man van groote ontdekkingstochten en zee
reizen, en die nu met de vloot meê was gezonden, zooals men dat noemde, als »commissaris
generaal"). Dan zag men verder onder de kapiteins de Zeeuw Marinus Hollaere, kapitein Roest,
commandant van het schip »De Zwarte Beer", en
kapitein Cornelis Madder , bijgenaamd »Mooie
Boer", die over het schip De Witte Beer het
bevel had. Daar stond natuurlijk ook de oude
kapitein Tromp, die misschien wel zijn kleinen
jongen, den kleinen Maarten, had meêgenomen
naar het admiraalschip. Misschien stond deze kleine
toekomstige held bij deze gelegenheid onder het
scheepsvolk van de Aeolus, dat daar nu omlaag
vóór den grootgin mast, in den zoogenaamden
kuil van het schip en vooruit op de »bak", het
oog gericht had op den wal, op de rotsen van
Gibraltar, op de Spaansche vloot en ... op hun
.admiraal, die daar achteruit boven op het achterdek of op de kampanje, met zijn officieren het
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plan van aanval beraamt, en nu blijkbaar geheel
onder den indruk is van het oogenblik; onder
den indruk van den diepen ernst van deze ure
en het schilderachtige, het opwekkende en het
romantische van de natuur en de wereld, die hier
samenwerken tot het stille en plechtige, van de
»stonde vóór het gevecht!"
Het is nu zoowat één uur namiddag ... 't Is.
mooi weertje, bladstil, bijna geen aasje wind, de
zeilen slaan van tijd tot tijd tegen het tuig en
staan maar eventjes vol; er is bijna geen gang
in de schepen, maar met den stroom drijven ze
langzaam verder de Straat in.
Daar aan de overzij boven den Afrikaanschen
wal, die barre, woeste en onherbergzame kust,.
hangt een zwarte, onheilspellende lucht. Die hooge
berg, die daar boven alles uitkijkt, die ze den
Apenberg noemen en die nu zijn kop in de wolken heeft verborgen, steekt met zijn lichtere kleuren scherp af tegen de sombere lucht, tegen de
zware hui die daar achter en er boven hangt.
Een weinig verder naar voren, verder de Straat
in en er doorheen, tusschen Gibraltar links en
de »Punt van Afrika" rechts, voorbij het witte
Moorsche stadje Ceuta, — daar spiegelt het water
van de Middellandsche zee ; kalm en glad, geen
golfje dat er spat, het is alsof men het ziet »vloeien'
om den hoek van Gibraltar heen, die grijze ouderotsklomp .. .
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Ja, wèl is het een oude grijsaard, die al veel
gezien heeft op dit plekje van de wereld ; het is
een oude, grijze, reusachtige, langwerpige rots,
door een smalle strook lands met den vasten wal
van Spanje verbonden. — Van boven ziet de rots
er erg afgebrokkeld uit. Tn het »profiel" van zijn
rug is iets phantastisch, iets waarin 1 e v en is ;
rechts loopt die lijn steil naar beneden, als iets
dat plotseling valt, plotseling naar beneden in het
water, dat kabbelt en schuurt langs zijn voet.
Aan dezen kant, uit den Atlantischen Oceaan
komende, ziet men tegen de linkerzij van de rots
de stad Gibraltar liggen, met haar witte huizen
en kasteeles, min of meer »amphitheatersgewijze,"
de eene straat achter en boven de andere gebouwd. Rechts, heelemaal naar boven, in de rots,
ziet men de batterijen, waar de kanonnen naar
buiten steken ; het »kasteel"... Daar is nu al beweging genoeg : de Hollanders zijn lang al in 't
gezicht, en er staat een menigte menschen naar
te kijken.
Verder de baai in, langs het witte strand, liggen
eerst een paar dorpjes en dan komt , bij den
anderen hoek van de Golf, de kleine stad Algesiras. Daarom heet het hier ook wel de baai van
Algesiras. —Ook hier is reeds alles in beweging,
want ze hebben 't van morgen vroeg al gehoord,
dat er een Hollandsche vloot in aantocht is. Er
is een bode gekomen over land uit het stadje
5
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San Lucar, aan den Guadalquivir, waar ze gisteren buiten op zee, voor den mond van de rivier,
den Hollander hadden zien kruisen.
En nu, daar zijn ze al; van morgen »met den
dag" hebben de visscherlui ze al ontdekt en »gerapporteerd", zoodat al heel vroeg in den morgen
alles in de baai in beweging was. In het stadje
Algesiras , in de dorpen, in de stad Gibraltar,
overal is men in de weer. Tal van edelen, vrijwilligers om meê te doen als er gevochten moet
worden, laten zich naar de Spaansche vloot roeien,
die vlak onder de stad en onder bescherming van
de kanonnen van het kasteel rustig ten anker ligt.
De oude, grijze bevelhebber maakt het zich
hoegenaamd niet moeielijk en trekt zich heel weinig van de zaak aan. Wat zouden die kleine
Hollandsche scheepjes tegen zijn zware galjoenen
vermogen te doen ! En dan, hij was voor geen
kleintje vervaard; hij , de Admiraal Don Juan
Alvarez d'Avila was een oud gediende, die reeds
in het jaar 1572, dus nu al vijf en dertig jaar
geleden (we schrijven nu 1607), in den slag bij
Lepanto, onder den aartshertog Don Juan van
Oostenrijk en tegen de Turken, zich een naam
had gemaakt waarvoor iedereen eerbied had. —
Zou h ij zich een oogenblik bevreesd maken voor
die Hollanders?
Het scheen hem belachelijk, onverbeterlijk grappig, en met zijn zoon, die onder hem kapitein
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was van het vlaggeschip (de bodem waarop zich
de admiraal bevindt), het prachtige, trotsche galjoen en zeekasteel de St. Augustijn — m e t
zijn zoon vermaakte hij zich over de dwaasheid
van het volk aan den wal, hoe zij op het denkbeeld konden komen, dat die kleine Hollandsche
vloot hem zou durven aantasten met zijn groote
overmacht, buitendien nog beschermd door de
kanonnen van het sterke kasteel in de grijze rotsen daar boven, die, over zijne schepen heen, den
Hollander in den grond konden boren of wel
zoodanig havenen, dat ze hulpeloos en reddeloos
naar den wal zouden drijven en stranden in de
kom van de baai, waar de Spaansche soldaten,
geholpen door het gespuis van het landvolk, hen
welkom zouden heeten en hen op de ouderwetsche
Spaansche manier zouden afmaken en vermoorden.
»Laat ze maar komen," riep de oude admiraal,
terwijl hij met zijn zoon en nog een paar andere
Spaansche »Don's" op het achterdek van de St.
Augustijn heen en weer liep, en zijn oog liet
gaan over de andere schepen van de vloot.
Dicht bij hem lag het galjoen van den »viceadmiraal" ; het heette Nostra Senliora de la
Vega. Daar verder en een weinig meer naar
binnen, lag het schip van den »schout bij nacht"
van de vloot, de man die de achterhoede commandeerde ; zijn vaartuig heette de Madre de Dios.
Behalve deze en nog andere galjoenen lagen
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er nog tal van kleinere vaartuigen. Ook nog
vreemde koopvaardijschepen ; vier Fransche, en
één Lubecker, die daar als »bijlegger" binnengeloopen was, wachtende een goede gelegenheid,.
Oostelijken of Luidelijken wind, om naar Cadix te
komen. —Helaas, deze arme Lubecker moest hei
duur bekoopen, dat hij hier binnengeloopen was.
Nog een korten tijd en gij, arme Lubecker, zult.
verpletterd en doodgedrukt worden in het gewoel
van den strijd, die op het punt staat van hier te
beginnen ; nog een paar halve uren en het men-schelijk onweêr zal met donder en weerlicht zijn
groote orkest-ouverture beginnen, evenals nu daar
aan de overzij, boven de kust van Afrika, van
tijd tot tijd reeds de donder wordt gehoord ea
men van het weerlicht den weerschijn ziet flikkeren op het oude, grijze Gibraltar.
Hier werd in de oudheid het vasteland van
Europa en Afrika door de goden van elkander
gescheurd. Daar aan de overzij wonen nu demannen van Afrika, die zwart zijn van huid, en.
tot aan hun jongsten snik, haten wat tegenover
hen ligt, achter de rots ... die haten al wat
Spaansch is, al wat van Europa, al wat niet zwart,
is evenals zij.
Hier kwam »Afrika's" Koning Mozes met zijn:
onderbevelhebber Tarik, zoon van Abdallah, met
zijn leger en zijn schepen over de zeeengte heeni
om de blanken te bevechten. Hij verbrandde
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zijn schepen en bleef hier vooreerst, want de
Afrikanen versloegen het ras van de blanken van
huid, en maakten zich meester van hunne rots
en de stad die zij daarachter gebouwd hadden.
— Toen noemden zij het naar hun bevelhebber
Gib-al-Tarik, of de rots van Tarik ... En zoo
heet het nog.
Hier ... was de grenspaal, waarom zij eeuwen
lang vochten en elkander haatten met een doodelijken, bloedigen haat, en hier, op deze zelfde
romantische plek, in het gezicht van deze zelfde
oude rotsen »de zuilen van Hercules" zou ook
nu weer een gevecht geleverd worden tusschen
twee volken, die elkander een eeuwigen haat
radden gezworen, tusschen het trotsche en machtige Spanje en het kleine plekje dat Nederland
heet ; nederig, maar toch dapper, als het in beweging wordt gebracht .. .
Daar komen de Hollanders met hun schepen,
zoo klein en gering in vergelijk met de Spaansche, die, zwaar en breed, daar zoo trotsch en
veilig onder hun rots ten anker liggen. Doch wee
hen ! evenals daar boven de kust van Afrika een
'onweer broedt en het dondert en weerlicht in die
donkere loodkleurige wolken, zoo pakt zich ook
een onweêr saam boven de rots van Gibraltar
en de vloot van het machtige Spanje.
De onzen komen nader en nader ; Heemskerck
.heeft zijn plan van aanval gereed en nu ... Fier
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en stout staat hij als »de ridder van Heemskerck" op de kampanje van zijn schip, Viereed
om tot zijn officieren en minderen een woord te
spreken, dat geheel teruggeeft wat in dit oogenblik in hem omgaat. Daar staat hij in zijn volle
wapenrusting. Hij ontbloot zijn hoofd, wijst eerst
naar Gibraltar , en dan naar Afrika's Noordkust, waar men het onweer in de verte hoort
rommelen.
»Mannen, vaderlanders !" roept hij, »hier op de
grens van twee werelddeelen, houdt heel Europa
het oog op ons gevestigd; terwijl daar aan de
overzij ... de Mooren , de mannen van Afrika
zullen zien, wat kerels de Batavieren zijn.
Wij moeten overwinnen of sterven. Gij kunt
niet terug. Ik heb u gebracht in eene stelling,
waaruit gij niet kunt keeren ; doch ik weet, gij
zult mij volgen. — Wel zijn de Spanjolen sterker
en zwaarder dan wij, maar hun dekken zijn vol,
en opgepropt met soldaten en allerlei landvolk,
dat misselijk wordt van den reuk van een ruim
en het slingeren van een schip ; terwijl wij ... wij
zijn allen zee 1 u i, wij hebben ons land en onze
vaderen gediend op het water, van kindsbeen af
aan, wij zijn zeelui, wij zijn vaderlander s, die
vechten voor onze vrijheid ... ! Van hier beginnen
onze overwinningen op het groote veld van den
Oceaan... Hier zullen wij tonnen, dat wij, Batavieren, den Spanjool zijn kop te pletter kunnen.
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loopen. Mannen, broeders, heft, al is 't voor het
laatst ook, den beker in de hoogte I
Een ieder doe zijn plicht ! Maakt het sein voor
den aanval gereed."
Daar, op de kampanje van de S/. Augusljn,
liep nog altoos de admiraal Don Juan d'Avila
en snoefde op zijn macht en zijn vloot. Voor hem
stond een arme gevangene, dien ze beneden uit
het ruim van het schip hadden gehaald. Het was
de kapitein, de »schipper" van het Rotterdamsche
vaartuig, dat de Spanjaarden onlangs hadden genomen en dat nu, bemand door Spanjolen, in de
baai ten anker lag. De Hollanders lagen, met de
bemanning van de andere prijsgemaakte schepen, beneden tusschendeks of in het ruim. —
»Govert den Engelschman", zooals de Rotterdammers hem noemden, de schipper, was nu naar
boven gehaald, en zag ... zijn landgenooten, Nederlandsche, vaderlandsche schepen voor den ingang van de baai.
»Wat komen die scheepjes hier doen ?" vroeg
hem de admiraal met een vriend'lijk medelijdenden lach.
»Zij komen u bevechten," zei Govert.
De admiraal en de Spaansche Don's, die gekomen waren om de »grap" bij te wonen, begonnen hartelijk te lachen.
»Mij bevechten! ? — Ge ziet, ik lig met mijn
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schip hier geheel alleen vooraan buiten de linie
van de vloot, ik alleen met de St. Augustijn zal
uw landslui naar den kelder helpen."
En de oude Don Juan d'Avila wees wederom
trotsch en medelijdend naar de vloot die daar
naderde, streek en draaide zijn grijze knevels op
echt Spaansche wijze naar boven, lachte hartelijk
om het dwaze van zulk een aanval op hem, en
minachtte zeker in dat oogenblik alles wat niet
tot de Spanjolen behoorde .. .
Maar ziet, wat is dat ! ?
Ja waarlijk, ze zullen het wagen, de Hollanders:
de ra's op de schepen warden gebrast, ze draaien
hun roer aan boord, ja, 't is toch waar, ze zullen
het wagen ... ze komen.
Zij komen.
Heemskerck heeft zijn laatste woord gesproken:
»maakt het sein voor den aanval gereed." Dat
is de roode, -bloedronde vlag.
Is alles klaar ? Alles in orde en gereed voor
iet gevecht ? Klaar achter en voor ?
Hoerah, dan ! Naar boven met de vlag, met
het sein. Daar gaat zij de lucht in, alsof zij zelf
er pleizier in heeft, langs het tuig naar boven tot
in den top van de bovenste steng. Daar wappert
en fladdert zij met haar roode, helle kleuren en
steekt scherp af tegen de donkere, buiige lucht,
die van den Afrikaanschen wal over komt zetten.
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Daar komt de bui, er vallen een paar droppels
regen, er komt wind, de zeilen staan vol, er komt
vaart in de schepen. Allen tegelijk leggen ze hun
roeren aan boord, de trompetters beginnen te
blazen ... en met een hoerah ! stuurt alles naar
binnen, de baai in, en rechtaan op de vloot van
de Spanjolen !
Strijk nu uw knevels op, held van Lepanto,
Don Juan, admiraal, d'Avila, daar komen de Hollanders, zij durven, daar komt de Hollandsche
vloot ... en Heemskerck, onze Heemskerck met
de Aeolus voorop !
Boven in het tuig van de Aeolus, aan de toppen, ziet men de kleuren van de vaderlandsche
vlag ; in 't midden de bloedvlag. Het vuur van
de hel zit er in het stukje doek dat daar waait.
op de kampanje staat Heemskerck ; beneden
aan het roer, de stuurman zelf in eigen persoon.
Ze sturen vlak op de St. .e4ugustijn aan, het
Spaansche admiraalschip, dat daar vooraan ligt
buiten de andere schepen.
Dat was de afspraak : Heemskerck, en Mooie
Lambert met de Tijger, op de St. Augustijn aan ;
Alteras en kapitein Bras met hunne twee schepen
tegen het galjoen van den Spaanschen vice-admiraal. — Twee aan twee zouden ze één van
de dikke galjoenen op de huid vallen. De rest
kwam van zelf.
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't Is nu half drie. Heemskerck stuurt recht op
d'Avila a4n. Het anker hangt klaar voor den
boeg, het volk staat klaar bij de stukken, de soldaten staan gereed met geladen musketten, alles
is vaardig om op 't eerste bevel ... Nog niet,
zegt Heemskerck, eerst dan, als we den Spanjool
in zijn ribben loopen en gij den boedel hoort
kraken, dan begint het gevecht.
Ik denk dat er in dit oogenblik een eigenaardige stilte moet geheerscht hebben, een angstige
spanning en wachten, op wat straks zal gebeuren ...
Honderd gulden belooning voor hem die de
Spaansche admiraalsvlag naar beneden weet te
scheuren! »Honderd gulden", had Heemskerck
gezegd.
Ze zijn nu al dicht bij de St. Augustijn gekomen, nog een paar scheepslengten .. .
Daar zien ze, dat de groote admiraal Don Juan
d'Avila, die nu toch den beetje anders begint
te worden, zijn ankertouwen laat slippen en met
zijn trotsch galjoen, dat eerst vooraan lag, buiten de andere schepen, zich stilletjes laat drijven,
eerst tusschen de andere galjoenen en daarna nog
verder naar achteren, nog dieper de baai in, zoodat hij zijn vice-admiraal en nog twee andere
galjoenen tusschen zich en Heemskerck kreeg.
Maar dat lukte zoo niet. »Neen," zei Heemskerck, »zoo kom je er niet af, oude heer." Hij
liet de andere galjoenen rechts en finks liggen,,
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stuurde er netjes door en volgde den held van
Lepanto met zijn St. Augustijn, die nu natuurlijk niet zoo hard kon d r ij v e n, als Heemskerck,
met alles wat maar doek was er op, kon zeilen.
In eens, daar flikkert een lichtstraal, en .. .
bang ! bang : de St. Auguslijn, het Spaansche
galjoen, brandt in eens los. Vuur, rook, de heele
batterij, de volle laag... Men hoort de echo van
de rotsen van Gibraltar . .. Het gevecht is begonnen...
Maar Heemskerck heeft niet veel geleden .. .
hij geeft den Spanjaard zijn lading terug uit zijn
twee boegstukken, twee zware kanonnen vóóruit
onder den bak, en zeilt recht op hem in ... Nog
een paar oogenblikken, en met vaart loopt de
Aeolus het dikke Spaansche galjoen even voor
den grooten mast »met een geweldig kraken ..."
dwars in zijn romp. Alles breekt ; ra's, allerhande
tuig komt naar beneden :.. »Laat vallen je anker !"... Musketvuur, kanonnen, alles breekt los,
het is een schreeuwen en huilen, donderen en
weerlicht, alles door elkaar ... Nu is in waarheid
het gevecht pas begonnen . .. Van weerszijden
geeft men elkander beurtelings en woedend de
laag. — Daar komt ook Mooie Lambert met zijn
schip De 7er en bespringt van de andere zij,
de St. Augustijn als zijn zekere prooi.
Het galjoen zit in de klem.
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Tegelijk zijn ook de andere schepen in het gevecht geraakt.
Admiraal Alteras van Zeeland zou met zijn
schip, De Roode Leeuw, den Spaanschen viceadmiraal voor zijn rekening nemen, maar omdat
de wind uit- en inliep en nu meest van de landzij
woei, had hij de Nostra Senkora de la Vega
niet kunnen bezeilen, en was er reneden geraakt,
»onder de lij". Hij werd hier door twee andere
galjoenen aangevallen, dien dit echter slecht bekwam, want Alteras gaf ze met zijn éérie schip
zoodanig katoen, dat beide weldra schadeloos
waren en beproefden onder de rots te loopen,
onder bescherming van de kanonnen op het. kasteel. Maar Alteras liet ze niet los, dreef me@ tot
dicht onder den wal en liet ze niet glippen voordat hij de eene in den grond had geboord en
de andere reddeloos geschoten, en daarna het
strand opgejaagd. De een naar den kelder, en
de andere tegen de rotsen op. — De batterijen
van het kasteel konden niet veel uitvoeren, al
schoten ze van tijd tot tijd hunne kanonnen ook
af. Onze schepen en de Spanjaarden zaten zoodanig door elkaar heen, dat het moeielijk viel
om zoo te schieten, dat ze alleen ons, en niet
dun eigen landslui met hun kogels raakten.
Ook de Spaansche vice-admiraal blijft niet gespaard. Drie schepen, De Zwarte Beer, kapitein
Roest, het schip van Marinus Hollaere en De
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Fitte Beer, kapitein Madder, die alle drie bovens-.
winds van hem waren, komen nu op het prachtige galjoenschip de Nostra Senhoya de la
Vega af. Het duurt niet lang, of het zit midden
tusschen de Hollanders in.
Er wordt woedend gevochten, doch eindelijk
kan zij het niet meer houden, de Spaansche viceadmiraalsvlag gaat naar beneden. De onzen springen aan boord ... en ... steken de Senho ya in
den brand. De vlammen slaan al uit den romp,,
uit de geschutpoorten, en lekken zich kronkelend
naar boven langs het tuig ; ook de zeilen staan
weldra in lichtelaaie vlam. Doch nu wordt het
een Teelijk geval voor onze eigen schepen, want.
zij zitten nog altijd aan de Senhoya vast. De
brand begint over te slaan. Natuurlijk. De zeilen
van het schip van kapt. Roest en ook van De
Witte Beer bij kapt. Madder, overal begint de
boel al te schroeien en vallen er brandende lap-pen zeildoek naar beneden.
Eindelijk na veel moeite en gevaar raken onze
schepen los en nu ... Daar drijft de NosiraSen/bra ...
Alleen ... brandende ; de vlammen slaan aan
alle kanten uit.
Dichtbij ziet men een van de andere galjoenen
in zinkenden toestand ; door drie Hollanders (waar- .-onder de Friesche pinas) aangevallen en in den,
grond geboord.

78

Onze victorie in de baai van Gibraltar.

Nog een andere werd aangevallen door de schepen van Lange Hein. Arme kerel ! hij is gesneuveld, Lange Hein. Zooals gewoonlijk, was hij
weer de voorste en stelde zich te veel bloot. Hij
kreeg een musketkogel in den schouder en viel
dadelijk dood op het dek. Doch zijn volk merkt
dat niet dadelijk in de hitte van het gevecht,
het gaat zijn gang en weldra staat ook dit galjoen in den brand. Dat is nummer twee, die als
een vuurklomp door de baai drijft .. .
Het gevecht, het gebulder van het geschut is
nu op zijn hevigst. — 't Is verschrikkelijk wat
men nu in de baai van Gibraltar en Algesiras
aanschouwt. —Handenwringende loopen de menschen aan den wal langs het strand en maken
zich gereed om te vluchten ; ze zien het, hun
vloot wordt vernield. De heele baai is in één wolk
van kruitdamp gehuld. Op de reê is alles in vuur
en in vlam. Nog altoos hoort men het gebulder
van het geschut en het ratelende geluid van het
musketvuur ; zien kan men bijna niet, maar men
hoort het huilen en jammeren van het volk en
de soldaten, het schreeuwen en hoerah roepen
van de overwinnaars .. .
Als vurige, brandende kasteel gin, drijven de galjoenen rond in de baai. De kanonnen, die nog
geladen waren, gaan van zelf af en slingeren en
bulderen hun schoten wild in de lucht en in het
rond, treffende vijand en vriend .. .
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Plotseling, een hevige slag ! De grond, alles
dreunt, breekt, vliegt .. .
't Is een galjoen. Het kreeg een schot in de
kruitkamer en vliegt in de lucht .. .
Voor een oogenblik wordt alles door een ronden
weerschijn verlicht ; alles wat men ziet, ook de
rots van Gibraltar ... Er slingert van alles door
de lucht ; masten, kanonnen, soldaten ... matrozen ... De heele wereld is in rep en roer ; alles
davert en dreunt. Vuur, vlammen, weerlicht en
donder ... De hel is hier los .. .
Een paar oogenblikken slechts, en dan is het
weer duister, maar het gehuil van den strijd duurt
nog voort ; al wordt het langzamerhand ook wat
minder .. .
Het vuren , de kanonschoten ... alles wordt
flauwer .. .
De Spanjool is geslagen .. .
Nog één is er over. De SI. flugaistijn, het
galjoen van Don Juan d'Avila, ligt nog te zieltogen, tusschen drie Hollandsche schepen.
De commandant, de held van Lepanto, de oude
admiraal, is gevallen. Al dadelijk in het begin
van het gevecht werd hij getroffen en stierf.
Doch ook onze admiraal, onze Heemskerck...
is niet meer. — Daar ligt hij. Men heeft zijn lijk
met een mantel bedekt.
Al dadelijk bij de tweede laag van den Span.
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jool... Een kogel trof eerst een matroos, die
dicht bij den admiraal stond, toen hem, en toen
ook nog een kanonnier .. .
Heemskerck viel. Verhoeff, zijn vlaggekapiteinr
vliegt op hem toe ... De admiraal is al stervende,
hij voelt het zelf, dat hij doodelijk is gewond.
Nog een paar woorden kan hij fluisteren ... Zijn
zwaard valt uit zijn hand — hij is niet meer.
Vooruit weer ! men heeft nu geen tijd om te
treuren ; zijn laatste gefluister nog waren woorden van moed ! Vooruit ! Een mantel, een kleed
over het lijk. Dat zijn geest ons nog leide, als
ware hij niet gestorven ; zeg niemand, dat h ij
niet meer is. Vooruit ! met de sabel in de vuist,,
of desnoods tusschen de tanden, slaat den Spanjool op zijn kop ! Raak hem en geef hem katoen!
*

*

*

Nog altoos ligt de St. Augustijn tusschen de
Aeolus, de T ijgey, het schip van Mooie Lambert,
en de Grffioen, kapitein Kleinzorg.
Het loopt op zijn laatst. De andere Spanjolen
zijn allen verbrand, in den grond geschoten of
de bemanning heeft ze op het strand gezet en is,
zelf op de vlucht geslagen.
Geef u maar over, St. Augustijn. Uw laatste
ure is geslagen. — 't Wordt later. De ondergaande zon schemert rood, bloedkleurig, maar
flauw slechts, met haar laatste schuine stralen„
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door den loodkleurigen kruitdamp, die op het
water en over de omliggende bergen ligt.
't Is uit met uw rijk ... Gij wordt geënterd,
St. August. 't Is gedaan. Daar komen ze, woedend en verhit door den strijd. Nu hijscht ge de
witte vla g. Helaas ! het is te laat, die menschen zijn dol door den kruitdamp, dien zij hebben ingesnoven, door het bloed en den dood van
hun kameraden. Zij weten nu dat hun admiraal,
dat goeie Heemskerck is gesneuveld, ze hebben
zijn lijk gezien, zij zijn woedend, de duivel is in
hen gevaren.
Het galjoen dreunt en kraakt, helt over naar
de eene zij, als de bestormers, de heele bende
Hollanders van al de drie schepen, in eens op
haar valt. Daar vliegt er al dadelijk één het tuig
in en naar boven. Dat is de trompetter van kapitein Kleinzorg, die de admiraalsvlag daar boven
van den top haalt en zich er mee naar beneden
laat glijden. Honderd gulden belooning!
Geld ! Plunderen ! Moord en doodslag, het bloedbad begint.
Helaas ! hadde Heemskerck nog geleefd, dan
was zeker niet gebeurd wat nu volgt, want Heemskerck, al vocht hij als een leeuw in het gevecht,
was zacht en week van natuur als hij den vijand
als gevangene vbór zich zag staan. Dat had hij
immers bewezen in India, bij het nemen van een
Portugees.
6
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Hadde hij nog geleefd, hij zou die toomelooze
bende hebben weten te beteugelen, doch nu —
rennen zij omlaag en verdeelen zich door het
schip.
»Eerst naar de gevangenen !" roepen er sommigen, die nog het beste gezind zijn, »naar onze
landslui ! Misschien zijn ze gedurende het gevecht
wel vermoord ..."
Neen, goddank neen. Wel heeft d'Avila twee
keer een Spaansch soldaat naar beneden gezonden, om hen te dooden, doch ook tot twee keer
toe nam telkens een kogel den man weg, die
deze schandelijkheid moest volvoeren. Zoo wonderbaarlijk werden zij gered. Maar het is verschrikkelijk wat zij hebben geleden, daar beneden
in het ruim, gebonden, geboeid aan de stijlen;
hulpeloos, machteloos moesten zij telkens hooren
hoe de eene kogel na den anderen scheurend en
krakend het schip trof of er doorheen ging, zoodat ze ieder oogenblik konden denken te zinken.
Daar achter in de prachtige kajuit van het gal-'
joen, waar alles schittert van goud en zilver, en
de wanden prijken met sierlijk beeldhouwwerk
— ook dáár is de woeste bende van onze vloot
aan den gang. Zij hakken met hunne enterbijlen
in de mahoniehouten deuren, als zij ze niet gauw
genoeg open kunnen krijgen, of uit pure brooddronkenheid trappen de soldaten, met den hiel
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van hun laarzen tegen een paneel of op het blad
van een tafel dat zoo glad was als een spiegel,
en kunstig beschilderd met beelden van geheiligde personen. De rijkdom, die hier heerscht,
wordt gescheurd, verpletterd en vermorst.
Buiten de kajuit, om den hoek van de deur,
ligt nog de gesneuvelde held van Lepanto... Arme,
oude grijze admiraal... Schrikkelijke tegenstelling met van morgen
Onder hen, die straks gevangen zijn genomen,
is ook zijn zoon, de jonge d'Avila, de jeugdige
kapitein van de St. Augustijn, het vlaggeschip
van de vloot door zijn vader gecommandeerd.
Met eenige andere edellieden , vrijwilligers, die
van morgen aan boord waren gekomen, is hij
straks gevangengenomen en ... Maar hoor ! wat
is dat in eens voor woest geschreeuw en gehuil
in de kajuit ? 't Is of in eens de woede van het
volk nog grooter wordt, en losbarst. In eens hoort
men de verschrikkelijkste vloeken en verwenschingen ... Zij hebben iets gevonden, het ligt voor
hen op de tafel, het zijn eenige papieren of perkamenten; de een scheurt het den ander uit de
handen ... Al kunnen ze 't niet allen lezen, toch
willen zij de letters z i e n.
Onder staat geteekend met een Koninklijke
hand »Jo el Reij" Ik de Koning!
En daarboven staan geschreven de woorden,
die het bevel geven tot moord, mishandeling,
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marteling, tot alles wat onmenschelijk is — tegen
ieder Nederlander of dengeen die hem helpt.
En daaronder, laat ons het nog eens zeggen,
staat: »Jo el Reij!"
*

*

*

Hadde Heemskerck nog geleefd ... misschien
had hij zelfs nu nog de woede van het volk kunnen temmen.
't Is verschrikkelijk wat nu volgt.
Daar waren er onder die menschen, die veel
geleden hadden ; niet alleen naar het lichaam, maar
ook diep in hun binnenste, in hun hart ... Een
vader misschien ... een kind ... een zuster ... De
Spanjaarden waren dikwijls bij ons den man wel
waardig geweest die op dat perkament schreef
Jo el Reij."
Terwijl dit alles in de baai, op de reê van Gibraltar gebeurt, heerscht aan den wal onder de
Spaansche familin de grootste schrik en ontsteltenis. Men denkt algemeen, dat de Hollanders zoo
meteen zullen landen. Ieder is bezig zijn bezittingen bij elkander te pakken. Langs de smalle
landtong die de rots en de stad Gibraltar met
den vasten wal verbinát, krioelt het van allerhande volk en wagens met paarden en muilezels.
bespannen, beladen met allerhande bagage. Alles
schreeuwt en huilt door elkander, schreiende vrou-
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wen en kinderen zitten boven op de wagens, schrik
en ontsteltenis ligt op aller gelaat. Alles beweegt
zich in é é n e richting, naar den vasten wal en

dan verder het gebergte in ... De dorpen aan
den zoom, in de diepte van de baai loopen leeg,
de vaartuigen op het strand zijn in den brand
gestoken. Er spoelde van alles saam. Het witte
zand is bedekt met overblijfselen van schepen en
menschen.
Ook in het stadje Algesiras, aan den anderen
hoek van de baai, is de boedel in de war en
slaat alles op de vlucht. Heel de Zuidkust van
Spanje raakt dienzelfden nacht nog in beweging
en onrust. Renboden komen door de dorpen vliegen, overal hoort men het kraken en knarsen
van de wielen der voertuigen die van de kust

gekomen zijn. Zelfs heel in Cadiz heeft men aan
de lucht den weerschijn gezien van den vuurgloed
en de vlammen in de baai van Gibraltar, en ook
hier zelfs neemt men de noodige maatregelen.
De poorten worden gesloten en alles klaargemaakt voor het gevecht, want iedereen denkt dat
de Hollanders zullen landen .. .

Waarlijk, het zou de onzen niet veel moeite
gekost hebben om het te doen, en niet alleen
Gibraltar, maar misschien zelfs ook Cadix te veroveren, want de heele bevolking op de Zuidkust
was verlamd van ontzetting en verbijstering ; ze
wisten niet meer wat ze deden en waren niet in
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staat zich tot een behoorlijke tegenweer te vereenigen. Doch helaas, onze vloot had haar leidsman verloren. Heemskerck zou hen verder hebben
gevoerd tot eer en tot roem, maar nu hij er
niet meer was, nu zijn geest dit alles niet meer
bezielde, kreeg de zucht tot plundering en buit
weer de overhand.
Een paar dagen bleven zij nog liggen op de
plaats van de victorie, voor anker in de baai, en
keken naar het veld der verwoesting, het geraamte van de galjoenen op het strand. Bijna
allen door het vuur verteerd en verkoold. Ook
het wrak van de St. ^4ugustijn was daarheen
gedreven en door een paar Spanjaards verbrand,
die zich, zooals men later vertelde, beneden in
het ruim hadden weten te verbergen.
Ook onze schepen waren natuurlijk deerlijk gehavend, (al was er geen enkele »gebleven"). Alleen een paar kleinere vaartuigen waren door
Heemskerck bij den ingang van de baai achtergelaten en hadden dus niet meegevochten en
niets geleden. Zij waren daar gestationneerd, om
de Spanjolen, die beproefden te vluchten, tegen
te houden. —Twee van deze schepen werden
dadelijk naar Holland gezonden om de tijding
van den uitslag van het gevecht over te brengen,
alsmede een zestigtal gewonde matrozen, en .. .
het lijk van den admiraal. Achter in de kajuit
van een van de vaartuigen stond een kist, geheel
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met rouwfloers omhangen en met een eerbiedwekkende stilte om zich heen ; niemand werd hier
toegelaten, de luiken en lichten waren half gesloten, en boven zijn hoofd, op het dek, mocht niet
dan behoedzaam en zachtkens worden geloopen.
*

*

*

Onze vloot zeilde eerst naar Tetuan op de
kust van Afrika, een klein eindje de Middellandsche zee in. Tegenover Gibraltar ligt Ceuta, dit
gaat ge voorbij en zeilt dan een mijl of wat bijna
recht zuid de bocht in, voorbij Kaap Negro, en
komt onder Castel Aduana ten anker voor den
mond van de rivier waaraan Tetuan ligt, een
eind nog naar binnen.
Het opperhoofd of de koning, de »Bey" van
Tetuan, was heel vriendelijk en recht in zijn schik
onze vloot te zien. Hij had natuurlijk al van de
overwinning gehoord, en was volkomen bereid
om de onzen bij de reparatie van hunne schepen
behulpzaam te zijn.
Een dag of wat geleden hou dat heel anders
geweest zijn, want tot nu toe hadden wij in de
Middellandsche zee en op de kust van Afrika
niet veel te beteekenen. Alle onderhandelingen
moesten gebeuren onder bescherming van Frankrijk en Engeland. Doch nu waren in eens de
borden verhangen. Afrika, de heele Middelland-
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sche zee, de Levant, had eerbied voor ons gekregen. De Turken, die na den grooten slag van
Lepanto zoo bang waren voor de Spanjaarden,
hadden met verbazing gezien dat wij Nederlanders deze helden zulk een pak slaag hadden gegeven. Van nu af bogen zich hunne getulbande
hoofden voor de Nederlanders, die nog grootere
vechtersbazen bleken te zijn dan de Spaansche
lawaaimakers.
Dat was één van de groote voordeelen van
deze overwinning ; men had eerbied gekregen
voor de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden.
De Bey van Tetuan stelde de onzen nog een
kleine onderneming voor , waarin hij bijzonder
veel lust had, de verovering namelijk van het
stadje Ceuta, dat in de macht van de Spanjaarden was en dat deze bezet hielden.
De onzen echter hadden daar volstrekt geen
zicht op. Zij lapten hun schepen en hun tuigage
weer wat in elkander, bleven maar heel kort,
zeiden den Bey dank voor zijn vriendelijkheid en
gingen toen weer onder zeil, om, ieder op zijn
gelegenheid, te zien wat er hier en daar te plunderen viel. Ze liepen de straat van Gibraltar weer
door en naar buiten in den Atlantischen Oceaan.
Een groot deel van de vloot ging kruisen onder
de kust van Portugal om daar Spaansche koopvaardijschepen te snappen. Anderen weer liepen
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heelemail om de Zuid, langs Madera en de Kanarische eilanden tot op de hoogte van Kaap
Verd. Weer anderen stuurden, uit straat Gibraltar komende, recht om de West naar de Azorische, Vlaamsche, of zooals wij ze gewoonlijk
noemen, de Westereilanden ; waar het zoo gemeen hard kan waaien. Alles was er op uit om
maar koopvaardijlui te pakken : geld , dat was
ook toen al »de ziel van de negotie".
En terwijl zoo de schepen van onze vloot links
en rechts verstrooid raken, stuurt het transportscheepje, waarop zich het lijk van den admiraal
bevindt, langzaam om de Noord en de Oost,
langs den weg dien men gekomen is, de Gronden
op, het Engelsche kanaal, de Noordzee in, en
zoo verder naar huis. Langzaam en statig ... er
is een doode aan boord.
't Was victorie en hoera! door het heele land,
maar toch was men treurig en bedroefd, diep bedroefd over het verlies van den beminden admiraal.
Nog geen 40 jaar was hij oud.
Den Ben Juni had zijn plechtige uitvaart plaats.
In de Oude Kerk te Amsterdam werd hij in een
grafkelder bijgezet en hier is nog zijn praalgraf.
Hier ligt Heemskerck!

Laat ons een oogenblik wachten ... en dan
verder lezen wat er staat
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„Heemskerck, die dwars door 't ijs en 't ijzer durfde streven,"
„Liet de eer aan 't land, hier 't lijf, en voor Gibraltar 't leven."

Arme, goede Heemskerck ... neen ... e d e 1-.
a n, ridder! ... zooals een man van adel behoort te zijn,
*

*

*

Dit alles gebeurde in den fare 1607.

DE DADEN VAN PIET HEIN.

I.

Zoo iemand is er, geloof ik, niet in ons heele
vaderland, of hij heeft wel eens gehoord van Piet
Hein ; en dan weten we ook allemaal dat hij de
Spaansche zilvervloot veroverd heeft ; maar wat
hij verder al zoo uitgevoerd heeft —daarvan
weten de meeste menschen niet heel veel te vertellen.
Dat's eigenlijk jammer, want dat »andere" is
veel mooier dan de historie met de zilvervloot.
Vooral zijn tocht naar Brazilië en zijn gevechten
in de baai van San Salvador zijn wel de moeite
waard om er eens iets van te vertellen.
Piet Hein deed zijn reis naar Brazilië. in dienst
van de West-Indische maatschappij, eene vereeniging van kooplui met een groote hoeveelheid
dubbeltjes, om schepen uit te rusten voor den
hardel op de Amerikaansche gewesten. Het was
iets in denzelfden geest als de Oost-Indische
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maatschappij, die hare schepen zond naar de
landstreken gelegen ten oosten van de Kaap De
Goede Hoop.
Deze West- Indische maatschappij was verdeeld
in vijf kantoren of zoogenaamde »Kamers":
De Kamer van de Maas te Rotterdam.
De Kamer van Noord -Holland of het Noorderkwartier, te Hoorn of Enkhuizen.

De Kamer van Friesland en Groningen, in de
stad Groningen.
De Kamer van Zeeland te Middelburg; en
De Kamer van Amsterdam, te Amsterdam.
De maatschappij was in I62I opgericht, en,
zooals ik boven reeds zei, was haar hoofddoel
de handel op Amerika, en den Spanjaarden en
Portugeezen zooveel mogelijk afbreuk te doen.
Hierbij hadden ze natuurlijk ook weer in de eerste
plaats het oog op de zilver- en suikervloot, die
telkens uit Amerika naar Spanje en Portugal
over kwam steken. Nu ja, als ze die te pakken
konden krijgen . .. dat zou een buitenkansje wezen
Eindelijk, in 1623, hadden ze een flinke vloot
gereed om de zaak te beginnen. Na lange redeneeringen en overwegingen werd vastgesteld, dat
de eerste onderneming gericht zou wezen tegen
Brazilië, een land dat rijk was aan alles wat voor
een handelsman maar wenschelijk kon zijn.
Brazilie hoorde eigenlijk aan Portugal, maar
toen in 1580 dit koninkrijk onder de Spaansche
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kroon was geraakt, waren de Portugeesche bezittingen ook onder het beheer van Spanje gekomen. De Spaansche regeering echter hechtte
meer waarde aan haar eigen bezittingen dan aan
de Portugeesche. Ze keken er bijna niet naar
om, en het zou dus veel gemakkelijker wezen
om in Brazilie iets uit te voeren dan op de
Westkust van Amerika. Ook is Amerika's Westkust een heel eindje verder van huis dan Brazilie en zou het heel wat tijd kosten om daarheen
versterking te sturen met troepen, schepen of
ammunitie, wanneer het noodig mocht wezen.
Daarbij kwam nog, dat Brazilië als een oord van
ballingschap werd beschouwd ; ieder jaar werden
er een paar scheepsladingen gevangenen heengezonden. Deze nu zouden zich voor hunne overheden wel niet doodvechten, en ook de inboorlingen van het land, de Indianen, waren alles
behalve vriendschappelijk gezind tegen de Spanjaarden en Portugeezen, die hen op eene barbaarsche wijze uit hunne bezittingen verdreven
en dikwijls afschuwelijk mishandeld hadden.
Summa summarum — we zouden naar Brazilië
en wel naar de Allerheiligen-baai, om daar de
kolonie in het hart aan te tasten en de hoofdplaats San Salvador- met de gewapende macht
in te nemen.
Dat dit de bestemming was van de expeditie,
werd echter nog niet dadelijk bekend gemaakt;
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de admiraal van de vloot kreeg geheime instructies met, die hij eerst op een zeker punt van de
reis aan de andere bevelhebbers mocht mededeelen.
De vloot bestond uit zeven en twintig groote
schepen en jachten, en werd gecommandeerd door
Jacob Willekens, admiraal, en Pieter Pietersz.
Hein, vice-admiraal.
In December 1623 en Januari 1624 gingen de
schepen achtereenvolgens, de een na den ander,
naar zee. In onzen tijd zou dat natuurlijk heel
anders gegaan zijn, maar in de jaren i600 en
zooveel was er nog geen telegraaf of postwezen,
en de schepen kwamen uit verschillende plaatsen
van ons land ; die klaar waren voor de reis, liepen dus maar vast naar buiten.
Den 25en Januari gingen de laatste schepen
naar zee, doch omstreeks dienzelfden tijd was de
admiraal Willekens met een groot gedeelte van
de vloot al een heel eind op de reis. Den 28en
Januari was hij al bij St. Vincent, één van de
Kaap-Verdische eilanden. Hier liep hij met de
schepen de reé op en kwam er ten anker, om te
wachten totdat de heele vloot bij elkaar was en
dan de reis samen te vervolgen.
Nu , dat duurde nogal een poosje , want de
laatste schepen waren eerst den 25en Januari uit
Holland vertrokken, en St. Vincent is niet vlak
bij de deur. Het ligt zoowat even ver Straat
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Gibraltar voorbij, als de afstand van de breedte
van Gibraltar tot de breedte van Texel of Amsterdam. Zoo precies rekenen wij dat natuurlijk
niet. 't Is maar een idee om u te vertellen waar
het zoowat ligt.
St. Vincent ligt op 26° 24 Noorder Breedte,
dus binnen de keerkringen en op dezelfde breedte,
als de West-Indische eilanden, de Antilles, en de
Caraïbische zee. Die eilanden, waarvan St. Vincent er één is, heeten, zooals we allemaal weten,
de Kaap-Verdische eilanden, omdat ze dicht bij
dat Westelijke gedeelte van Afrika liggen, waarop
Kaap-Verd te vinden is , de meest westelijke
punt van het ronde bovengedeelte van Afrika.
Als ge Kaap-Nerd voorbij zijt, begint de kust al
heel gauw naar binnen te loopen, eerst zoowat
ZZO, ZO en dan draait hij in eens naar het
Oosten toe, en ge komt in de bocht van Guinea.
Dus, onze schepen lagen voor anker onder St.
Vincent. Iederen dag kwamen er weer een stuk
of wat bij ; één voor één of soms ook meer te
gelijk, kwamen ze aan de kim te voorschijn, liepen de reê op, en voegden zich bij de vloot.
Admiraal Willekes maakte intusschen van dit
oponthoud gebruik, om het volk, dat hij aan boord
had, te oefenen in den wapenhandel en in alles
wat er bij de belegering van een stad al zoo te
pas komt ; het was den heelen dag exerceeren en
manoeuvreeren even alsof ze al tegenover den
7
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vijand stonden. Ook werden verschillende dingen,
die ze noodig hadden bij den aanval, in orde
gebracht ; zooals schanskorven , sloepen, bijlen,
enz. enz. Men had voor de landings-manoeuvre
zeven groote sloepen meêgenomen uit Holland,
doch, om zoo maar eens te zeggen, »in stukken
en brokken", omdat de reusachtige dingen anders
te groot waren om meê te nemen. Deze vaartuigen werden nu hier in elkander gezet.
Zoo was het, zoetjes aan, den alien Maart geworden. Op dien dag was eindelijk de heele vloot
bij elkaar, op één na.
Die ééne, dat was de Hollandia. Daar had
men al een heelen tijd naar uitgekeken, want zij
had al lang hier kunnen zijn. En het leelijke van
het geval was, dat daar aan boord zich bevond
de man, die de soldaten moest commandeeren als
de expeditie den wal opging. Dat was Jonkheer
Johan van Dorth. Deze was door de bewindhebbers van de West-Indische Maatschappij aangesteld tot bevelhebber over al het voetvolk dat
voor deze gelegenheid aan boord was (en over
verschillende schepen was verdeeld).
De 26e Maart kwam in 't land, maar nog niets
van de Hollandia te zien, en dus ook niet van
meneer Van Dorth. Ook geen bericht van schepen die hem gepraaid hadden.
Admiraal Willekes besloot in overleg met Piet
Hein (die nu ook bij de vloot was) om maar niet
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langer te wachten, de ankers te lichten en de
lappen er op te zetten. Zoo gezegd, zoo gedaan.
De vloot liep naar buiten en stuurde ongeveer
om de Zuid-Zuid-West.
Niemand wist nu nog precies, waar het eigenlijk heenging, al begrepen ze wel dat het de be-.
doeling niet was om naar de Noordpool te gaan
en visschen te vangen.
Eindelijk, den alen April, op 6° Zuider Breedte
(ze waren dus de linie al gepasseerd) ging er op
het admiraalschip sein op voor de kapiteins om
aan boord te komen tot het beleggen van scheepsraad. En nu nam de admiraal het deksel van de
doos , of met andere woorden, hij openbaarde
zijn geheime instructies en »annonceerde" : »wij
moeten naar San Salvador."
Hoerah 1 Dat was een kolfje naar hun hand!
Al de kapiteins legden de plechtige belofte af dat
ze hun best zouden doen ; dat ieder zich zoo
goed zou houden als in zijn vermogen was en
— dat ze elkander trouw zouden helpen en bijstaan. — Juist aan dit laatste haperde het wel
eens een beetje, en daarom was het niet kwaad,
met een enkel woord daarvan melding te maken.
Er werd dus koers gezet naar Bahia. Heel ver
waren ze er niet meer af.

II.

Bahia of San Salvador. Wij zeggen gewoonlijk »Bahia".
De baai waaraan de stad ligt, de Allerheiligenbaai (Bahia de Todos os Santos) kunt ge vinden
op de kaart, even om den Oostelijken hoek van
Zuid-Amerika heen, een eindje naar beneden.
De punt van dien hoek heet Kaap San Roque
en ligt op 5° 28' Zuider Breedte. — Naar beneden
gaande, ziet men eerst de stad Pernambuco, en
dan, ongeveer op 13° Zuider Breedte, de groote
Allerheiligenbaai.
Als men de baai inloopt, draait men heelemaal
den hoek om en het gaat bijna recht Noord,
naar binnen, het land in. — Het is een heele
plas water. Als ge aan den ingang zijt, kunt ge
van den achterkant van de baai niet veel zien,
en is het alsof daar ook eene opening is, waardoor ge weer in den Atlantischen Oceaan zoudt
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komen. Maar dat is zoo niet. Er liggen daar
achter in de baai tal van kleine, lage eilandjes,
gevormd door rivieren die boven van het gebergte komen, in het binnenland van Brazilie, en
die hier in de baai uitloopen.
Vooraan bij den ingang ligt een heel groot
eiland, het Itaparica-eiland genoemd. Als men
met een schip de baai in wil, gaat men tusschen
dit eiland en Kaap San Antonio door ; het eiland
links en Kaap San Antonio rechts.
Men zorgt vrij te blijven van de groote St.
Antonio-bank, loopt langs de Kaap, bijna vlak
onder den wal langs, naar binnen, en ziet al heel
gauw de groote stad Bahia vóór zich liggen.
Het is nogal een groote plaats ; ruim 150,c00
inwoners. Er is een boven- en een benedenstad.
In de bovenstad, in de »Cidade Alta", zijn mooie
straten met flinke huizen, waarin de heeren kooplui hun verblijf houden, want er wordt hier heel
wat handel gedreven in : suiker, katoen, rum,
tabak, koffie, cacao, hout, huiden, enz. enz., en
nog weer eens enzoovoort. De pakhuizen, magazijnen en kantoren zijn alle in de benedenstad,
die »Cidade Baxa" wordt genoemd en hoofdzakelijk bestaat uit ééne lange straat, een heel eind
lang, en een aantal smalle kleine straatjes, die
daarin uitkomen en zoo vuil en onhebbelijk zijn
als een hoop negers en half-negers of kleurlingen
ze maar maken kunnen. Schilderachtig, maar vuil!
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Hier is ook de landingsplaats voor de sloepen en
vaartuigen die van de reê komen, en eene vischmarkt, alsmede het »arsenaal" of de Rijkswerf.
De stad is gesticht in het jaar 1549 door een
Portugees, Thomas de Souza, die hier eene kolonie begon te stichten. Hij kwam met zes schepen, die bemand waren met driehonderd kolonisten
en vierhonderd misdadigers. De tegenwoordige
inwoners kunnen zich dus niet allen beroemen op
eene schitterende afkomst. Ik heb wel eens hooren
zeggen, dat het nog altoos merkbaar is, dat het
volk in Bahia van misdadigers afstamt, vooral
wanneer men met een schip op de reê komt en
omringd wordt door eene bende van diefachtige
waschbazen en vruchtenverkoopers.
Vruchten ! Ja, die zijn hier te krijgen, want we
zijn hier midden in het gebied van de keerkringsstreek ; heerlijke vruchten en weelderige plantengroei. 't Is dan ook een schilderachtig gezicht als
men de baai binnenkomt, en de groene, donkere
en lichte kleuren ziet van de tropische natuur.
Vooral wanneer men een heelen tijd in zee geweest is en niet anders heeft gezien dan het water
van den grooten Oceaan, dat op den duur wel
eens wat vervelend blauw kan worden, ... dan
maakt het een mensch gelukkig wanneer hij weer
groene bladeren en boonren ziet. Onze voorouders
zullen dus ook wel erg in hun schik zijn geweest,
toen ze eindelijk den Ben Mei van het jaar iózq.
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in de nabijheid van de baai, een mijl of negen
uit den wal, het anker lieten vallen.
In dien tijd was natuurlijk de stad Bahia nog
lang niet wat het tegenwoordig is. De bovenstad
bestond toen ook al, maar beneden aan het strand
Waren alleen nog maar een stuk of wat pakhuizen. Bahia was toen de hoofdplaats van heel
Portugeesch Amerika en de zetel van den stadhouder en den aartsbisschop van Brazilie. Er was
eene bezetting van een vijfhonderd soldaten en
een duizendtal Indiaansche krijgslieden. Verder
waren er twee kerken, verschillende kloosters en
een college van de geestelijke orde der Jezuïeten.
Zooals ik zei, de onzen lagen een heel eind uit
den wal ten anker, opdat men, zonder gezien te
worden, eerst alles voor den aanval gereed kon
maken en het plan van de onderneming behoorlijk met elkaar kon afspreken. Daar lagen ze
achter hun ankers te stampen en te slingeren en
zagen de omtrekken van de hooge bergtoppen
van de Sierra Grande als blauwe, nevelachtige
wolken ver in het verschiet en hoog in de lucht.
Deze bergen liggen uren en uren ver het land
in. Dichterbij zagen ze scherp en duidelijk het
vóórland van San Salvador, donkergroen van
kleur, veel donkerder nog dan het eiland Itaparica, dat gedeeltelijk daarachter uit de baai kwam
kijken. Tusschen dat eiland en het vóórlijke land
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moesten ze morgen al vechtende naar binnen.
Wij moeten niet vergeten, dat het binnenloopen
onder zulke omstandigheden in dien tijd nog heel
wat anders was dan thans, nu ieder schip, dat
naar Bahia bestemd is, voorzien wordt van uitstekende kaarten, en er overal op de gevaarlijke
punten boeien liggen, terwijl 's nachts de vuren
branden en men door middel van den lichttoren
precies kan zeggen : »dat licht dáár is San Antonio
en dat draaivuur, of wat het anders zij, is het
licht van dit of van dat." — Toen, in 't jaar 1624,
was er van dat alles natuurlijk nog niets, doch
wel hadden de Portugeezen de noodige forten
gebouwd, waaruit morgen, zoo gauw de Hollanders in 't zicht kwamen, zeker moorddadig gevuurd zou worden.
De commandant van de soldaten, Jonkheer
Johan van Dorth, was nog altijd afwezig ; er was
nog niets van de Hollandia te zien. Waar dat
vaartuig gebleven kon zijn , was een raadsel
Enfin, daar kon men niet op wachten. 's Nachts
werd in den krijgsraad besloten, dat men den
volgenden morgen den aanval zou wagen.
Het plan was aldus
Men zou, als uitgangspunt van de onderneming,
beginnen met eene landing bij Kaap St. Antonio.
Daartoe werd al het voetvolk overgebracht op
vier groote schepen en een jacht. Deze moesten
bij het naar binnen zeilen dicht bij den hoek van
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St. Antonio ten anker komen, terwijl al de andere
schepen, de geheele vloot, verder de baai in zou
sturen, alsof men plan had de stad in eens van
de reê en van de zeezijde aan te vallen.
De zeven groote sloepen, waarvan ik vroeger
al gesproken heb, en die bestemd waren om de
soldaten van de schepen naar den wal te brengen, zouden eerst door de vloot een heel eind
op sleeper meegenomen worden. Dit was ook eene
schijnbeweging, die de Portugeezen in het denkbeeld moest brengen, dat die schepen daar, onder
St. Antonio ten anker, niets te beteekenen hadden en dat ze den grooten schok op de reê zouden moeten afwachten.
Maar dan zou de admiraal in eens, als hij het
oogenblik gunstig achtte, een vlaggetje hijschen
aan den vóbrtop van zijn schip. Dat was het
sein dat de vloot de zeven sloepen moest loslaten, opdat deze onmiddellijk naar de schepen
onder St. Antonio konden roeien, om de soldaten
naar den wal te brengen en daar de landing en
het gevecht te beginnen. Ondertusschen zeilde
dan de vloot door naar de reê, opende daar het
vuur en zorgde tevens dat de schepen, die er
mochten liggen, de plaat niet konden poetsen,
maar door ons behoorlijk ingepakt werden.
Zoo gebeurde het ook den volgenden dag. Met
het doorkomen van den zeewind werden de ankers
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gelicht, de vloot ging onder zeil, en stuurde weldra
de baai in en naar binnen.
De Portugeezen hadden hen al gezien. Bij Kaap
St. Antonio, op het fort, was alles reeds in beweging en toen het eerste schip dichtbij kwam,
begon men er lustig op te vuren. Maar de een
na den ander zeilde rustig door. Het fort en de
kanonnen lagen op zoon hoogte tegen de bergen
op, dat de kogels bijna allemaal boven over de
schepen heenvlogen en gierden en suisden door
de lucht, doch zonder andere schade aan te richten, dan dat er hier en daar een stuk van het
bovenste lichte rondhout van het tuig weggeschoten werd. Nu, dat had niet veel te beteekenen.
Maar erger werd het, toen ze dichter bij de stad
kwamen, want hier kregen ze het vuur van alle
kanten tegelijk. De kogels vlogen in en tusschen
de schepen door ; de splinters vlogen links en
rechts, en ze kregen tal van dooden en gekwetsten. Toch zeilden allen bedaard door en beantwoordden het vuur niet, voordat ze vlak voor
de stad waren gekomen.
De schepen met de soldaten waren natuurlijk
volgens afspraak bij St. Antonio ten anker gekomen en lagen daar als onnoozele schapen en
alsof ze niets in den zin hadden. Het fort lag te
hoog om hun kwaad te doen, en trouwens de Portugeezen hadden nu alle aandacht gevestigd op de
reê, waar nu straks schrikkelijk gevochten wordt.
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Het is nu al na den middag.
Toen onze schepen de reê opliepen, kregen ze
een hevig vuur uit een fort, dat nu juist eenigen
tijd geleden door de Portugeezen gebouwd was.
Eene batterij midden in het water en van arduin
gebouwd ; het fort St. Marcello do Mar. Dat was
een kwade korporaal, die het ons moeielijk maakte
en dien we tot eiken prijs tot zwijgen moesten
brengen.
Nu kwam Piet Hein met zijn schepen te voorschijn. Met zijn eigen schip, de Gelderland (waarop hij zijn vlag als vice-admiraal had geheschen)
en met de Groningen en de Nassau, komt hij
ten anker vlak onder de batterij, niet verder er
van af dan men met een musket of een geweer,
uit die dagen, kon schieten. In zijn onmiddellijke
nabijheid liggen de Portugeesche schepen, die
natuurlijk op hem beginnen te schieten, evenals
nog een andere batterij op het strand, die het
hem ook vrij wat lastig maakt. Het is een vuur
uit alle streken van het kompas ; Piet Hein zit
er midden tusschen in. Maar hij geeft den vijand
zijn portie terug.
Zooals gewoonlijk bij zoon gelegenheid, zitten
ze weldra allemaal in rook en damp, en is het
moeielijk vriend of vijand van elkander te onderscheiden. Menig Portugeesche kogel komt in een
Portugeeschen romp terecht. Het is weer een
schreeuwen en huilen, gebulder van het geschut,
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kraken en splinteren van masten en stengen .. .
Het is weer het orkest van den strijd.
Dit duurt een geruimen tijd zoo voort, zonder
dat het tot eenige beslissing komt.
Terwijl Piet Hein hier bezig is, en de vijand
er al zijn kracht »concentreert", acht admiraal
Willekes het oogenblik gekomen om de landing
bij St. Antonio te beginnen. Hij laat het sein
hijschen, het vlaggetje aan den vóórtop. De sloepen roeien naar de schepen, de soldaten worden
naar den wal gebracht en ... de landing gelukt
zonder slag of stoot. Wel zag men in de verte
Benig voetvolk van de Portugeezen en eenige
Indiaansche hulptroepen, maar deze kiezen al heel
gauw het hazenpad, en de onzen marcheeren ongehinderd op naar de stad.
Omdat de commandant Van Dorth afwezig was,
werden de troepen nu gecommandeerd door een
zekeren Allart Schouten. Deze trok met zijne
macht langs een smallen weg voort, totdat hij
tegen het vallen van den avond in de voorstad
van Bahia kwam, zonder nog een oogenblik slaags
te zijn geweest.
Dat ging dus al heel gemakkelijk, doch op de
reê zag het er anders uit. Daar werd nog altoos
van weerszijden hevig geschoten. Onze schepen
hadden het hard te verantwoorden ; vooral de
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Groningen, die het dichtste bij den vijand lag
en gedurende eenigen tijd er bijna heelemaal
onder geraakte.
Dat begint Piet Hein te vervelen, hij besluit
een einde te maken aan de zaak. En nu zien we
hoeveel het waard is, wanneer de commandant
iemand is, die wat durft.
Piet Hein laat drie sloepen klaarmaken, ieder
met ongeveer twintig man, en deze kleine macht
stuurt hij los op al de Portugeesche schepen, om
ze te enteren. Dit is zoon vermetele aanslag, dat
de Portugeezen buigen voor het zedelijke overwicht van zooveel stoutheid en moed — ze gaan
aan den haal en laten hun schepen in den steek.
Vóórdat ze echter naar den wal roeien, steken
ze het grootste schip in den brand, en dit deelt
zijn vuur nog aan drie anderen meê, doch de
andere acht worden door de onzen van onder
den wal, onder het vuur van de strandbatterijen
weggesleept en in victorie naar onze vloot gebracht.
»Nu zullen we nog verder gaan," denkt Piet
Hein. Hij vraagt en krijgt van den krijgsraad
verlof, om het steenen fort stormenderhand aan
te vallen.
Dit is geen gemakkelijke taak. De steenen batterij loopt steil uit het water naar boven, zoodat
het niet gemakkelijk is om er tegen op te klimmen. Binnen er in zitten 5 à ó0o man, die met
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hunne musketten naar buiten vuren en met pieken en bijlen klaarstaan om op de bestormers
los te hakken, terwijl de kanonnen, die naar buiten
steken, nog altoos duchtig aan het bulderen zijn.
Toch gelukt het. Met veertien sloepen vallen
ze te gelijk de batterij aan en klimmen en klauteren er tegen op. Het is een gevecht op leven
en dood. De commandant van de Groningen
wordt doodelijk getroffen en sneuvelt. Toch houden de onzen vol. Piet Hein, de admiraal, is zelf
een van de eersten en komt vlak achter een
trompetter aan, die het eerst boven op de borst..
wering staat en op zijn hoorn het »Wilhelmus"
blaast. »Hoerah !" roept het volk. Piet Hein springt
ook op den muur en de matrozen volgen hem;
de een klimt op de schouders van den ander. Al
wat Portugees is, wordt neérgesabeld, ... de vijand
vlucht, en wij zijn in de batterij.
Daar gaan ze, de Portugeezen; 't is laag water
en al zwemmende en wadende zien we ze naar
den wal vluchten, naar het strand.
Hier echter houdt de vijand stand, en nu begint het voor ons in de batterij lastig te worden,
want aan de landzij is het fort heelemaal open
en de Portugeezen staan nu op het strand ons
met hunne musketten te beschieten.
»Dat moet uit wezen," zegt Piet Hein, »ik zal
jullie wel mores leeren!"
Hij geeft last om twee van de grootste stukken
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van de batterij los te maken en ze zoodanig te
versjouwen en te draaien, dat ze met hun mondingen naar het strand gericht staan, vlak op de
heeren Portugeezen. Dit wordt gedaan, al gaat
het niet gemakkelijk, onder het vuur van den
vijand van den wal.
Alles klaar ? —Laadt. — Vuur
Daar gaat het zoodje van het strand, ze vliegen als een hoop musschen uit elkaar. We geven
ze nog een paar schoten achterna, en — ook
deze zaak is in orde ; wij zitten rustig in de batterij. — We hooren het volk in de stad nog
huilen en schreeuwen, daar is natuurlijk alles in
rep en roer.
Ofschoon wij nu meester zijn van het steenen
fort, vindt Piet Hein het toch niet geraden, om
hier den nacht over te blijven. Het fort is aan
de landzij heelemaal open, men kan niet weten
wat er gebeurt ; de avond begint te vallen, het
volk is mod en het kruit is op. — Dus, laat ons
stilletjes weer naar boord gaan en morgen in de
vroegte, zoo gauw het licht is, weer beginnen.
Zoo wordt besloten en gedaan, nadat men eerst
de kanonnen van de batterij onbruikbaar heeft
gemaakt ; voor het geval dat de Portugeezen er
's nachts weer in mochten komen.
Zooals naderhand bleek, bestond echter daarvoor niet het minste gevaar, want in den nacht
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die nu volgde, liep de heele stad Bahia leed. De
heele boedel was er in de war, alles liep en
schreeuwde door elkaar, ieder pakte zijn boeltje
bij elkander en vluchtte zoo gauw als de paarden of de ezels maar loopen konden, het land in,
of; zij verscholen zich in de groote bosschen die
daar in de buurt liggen. 't Was den heelen nacht
een leven van wonder en geweld, maar, toen het
's morgens licht werd, was de heele stad leeg en
verlaten. Alleen de gouverneur van de stad bleef
met zijn zoon en eenigen van zijn gevolg in
Bahia. Dat was een flinke kerel, hij zag wel dat
alles verloren was, maar hij vond het misselijk
en beneden de waardigheid van een edelman, om
op zoon manier aan den haal te gaan. Hij heette
Don Diega Furtado de Mendoca.
Zooals wij weten, was Allart Schouten, de tijdelijke commandant van het voetvolk, tegen het
vallen van den avond in een van de voorsteden
van Bahia aangekomen. Hij had besloten om
daar 's nachts te bivakkeeren en den dag af te
wachten. Hij maakte zich dus den volgenden
morgen gereed om den aanval te beginnen, rukte
met twee veldstukken op naar de poort van de
stad, en was op het punt van het bombardement
te beginnen, toen hij in eens het hoofd van een
Portugees boven den muur ziet verschijnen, met
een groote vredevlag in de hand.
»Kom maar binnen, en maak het je zelf niet
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moeielijk ; er is niemand meer hier, alles is weg."
De commandant Schouten vertrouwde de zaak
eerst maar half en dacht aan een krijgslist. Misschien lagen de Portugeezen ergens in hinderlaag
om de Nederlanders bij het naar binnen marcheeren, plotseling op het lijf te vallen. Zoo iets
gebeurde in dien tijd wel meer. Hij liet dus de
troepen eerst behoorlijk in slagorde opstellen en
alles klaarmaken om zoo noodig er op te slaan.
Doch neen, het was alles in orde. De poorten
gaan open, de onzen trekken naar binnen en zien
tot hun groote verbazing, dat werkelijk de stad
heelemaal leeg is ; geen sterveling komen ze tegen.
Eindelijk, op de markt, zien ze een paar menschen staan. Dat zijn : de gouverneur de Mendoca,
met zijn zoon en diegenen van zijn gevolg, die
hein trouw en bij hem zijn gebleven. Een treurig gezicht ! Arme edelman ! Ik hoop dat de onzen
hem met eerbied behandeld zullen hebben, al
moest hij ook gevangengenomen worden.
Terwijl dit in de stad gebeurde, waren natuurlijk de Hollanders aan boord van de schepen op
de reê ook al druk in de weer. Al vroeg in den
morgen maakte Piet Hein zich gereed om met
een aantal sloepen naar het strand te roeien en
eene landing te beproeven vlak voor de stad.
Doch (zooals de romanschrijvers zeggen) »wie
schetst ons zijne verbazing" toen hij de landslui
al op het strand ziet staan en men hem komt
s
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vertellen, dat onze troepen al in de stad zijn en
er niets meer te vechten valt, want ook van de
omliggende forten en batterijen zijn de Portugeezen weggeloopen, toen zij zagen dat de stad in
onze handen was.
*

*

*

En dus, Bahia de Todos os Santos was in ons
bezit. Ik moet helaas hier vertellen, dat nu een
groot deel van de onzen bij deze gelegenheid
zich van eene min gunstige zijde deed kennen,
namelijk, toen het gevecht ten einde was en men
aan het plunderen sloeg. Zij drongen in de kantoren en pakhuizen en plunderden en stalen dat
het een schande was. Gelukkig kwamen de admiraals gauw tusschenbeide, en maakten een einde
aan de bandeloosheid van het volk. De commandant van de soldaten, Allart Schouten, was de
man niet om dit te doen ; zooals, vooral later,
duidelijk bleek.
Ik behoef u niet te zeggen dat er heel wat buitgemaakt werd : bijna vierduizend kisten met suiker, en verder allerhande kostbare waren die in
de pakhuizen en de veroverde schepen gevonden
werden. Ook nog verscheidene stukken geschut.
Het was natuurlijk in de eerste dagen een heele
drukte en beweging om alles te bergen en behoorlijk orde te stellen op den toestand aan den
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wal. Dit laatste vooral was dringend noodig. Ofschoon het wel wat beter ging dan in het allerterste begin, wist toch de commandant Schouten
zijn onderhebbenden niet in den band te houden.
Gelukkig kwam eindelijk, den toen Mei, plotseling de Hollandia de baai binnenzeilen met den
eigenlijken commandant aan boord : Jonkheer Jan
van Dorth.
Daar was dan eindelijk de Hollandia I
Ze hadden een heele rondreis gemaakt. De afgesproken verzamelplaats, het eiland St. Vincent,
hadden ze niet kunnen bezeilen. Ze waren misschien benedenswinds van het eiland gekomen.
Zooals we weten, waait daar meestal de wind
uit den Noordoostelijken of Oostelijken hoek
(Noordoostpassaat), en als men dan eens ten Zuiden of ten Westen van St. Vincent is, komt men
zoo gemakkelijk niet in den wind op. Het kan
ook zijn dat ze onder de Afrikaansche kust geraakt zijn, in de stilte en de variabele winden.
Enfin, hoe het precies geweest is, kan ik u niet
zeggen ; dit is echter zeker, dat de Hollandia
niet te St. Vincent verscheen, maar op zekeren
datum zich bevond onder den Afrikaanschen wal
en wel voor de kust van Sierra Leona, een heel
eind bezuiden Kaap Verd en de Kaap Verdische
eilanden.
Na hier eenigen tijd geweest te zijn, stak Van
worth met de Hollandia over naar de kust van
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Zuid-Amerika en kreeg den p oen April de kust
van Brazilië in 't gezicht.
Zooals ge u waarschijnlijk herinnert, hebben
wij hierboven gezien dat admiraal Willekes op
dien datum nog niet eens zoo ver was. Hij kreeg
eerst den Oen Mei de Braziliaansche kust in het
gezicht. De Hollandia was er dus nog eerder
dan het gros van de vloot. Het is dus wel jammer
dat ze elkaar niét gezien hebben, maar, wanneer
men buiten op den Oceaan naar elkander zoekt,
is er maar heel weinig noodig om elkander niet
te vinden. Daarbij komt dat de groote vloot,
steeds een heel eind uit den wal bleef om niet
gezien te worden, terwijl Van Dorth met zijn
ééne schip gerust vlak onder de kust kon blijven
zonder den vijand wakker te maken, en misschien
juist op den dag dat de vloot naar binnen liep,
een eindje uit den wal was geloopen om een.
schip te vervolgen of iets anders van dien aard..
Zoo onder anderen veroverde hij den iaen April
een groot schip, dat opgepropt vol zat met negerslaven voor Bahia. Hij nam den kapitein gevangen en liet de negers gaan waarheen ze wilden.
Eindelijk, den zoen Mei, besloot Van Dorth om
zelf op zijn eentje de baai maar in te zeilen. Wij
kunnen hieruit zien, dat ze aan boord van de
Hollandia ook niet bang waren, want het is
waarlijk geen kleinigheid om moederziel alleen
in een vijandelijk land ergens binnen te loopen.
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Maar ziet, hij loopt Vinnen, komt bij St. Antonio den hoek om en ... daar waait de vaderlandsche vlag. Juist den vorigen dag had het
gevecht plaats gehad (den 9en Mei, zie boven).
Hij kwam dus juist 's middags toen Schouten
met het voetvolk 's morgens de stad was binnengetrokken. Juist één dag te laat.
De vloot bleef nu nog een geruimen tijd voor
de stad liggen. Van Dorth nam van Allart Schouten het bevel over en deed al zijn best om de
zaken aan den wal weer in orde te brengen, doch
helaas, de dood kwam tusschenbeide ; hij overleed
kort na zijne komst te Bahia, en Schouten werd
andermaal commandant.
In den zomer verlieten de admiraals Willekes
en Piet Hein met hunne schepen de baai van
San Salvador. Schouten bleef als commandant
alleen achter, en de toestand van verwarring van
vroeger begon weer opnieuw.
De gevolgen bleven niet uit

»De gevolgen bleven niet uit." — Toen de
Spaansche regeering hoorde dat Bahia in onze
handen was, werd er natuurlijk dadelijk een sterke
vloot uitgezonden om ons weer weg te jagen, en,
helaas ! ze hadden gemakkelijk werk, de Spanjolen. Toen ze in het voorjaar van 1625 de baai
inliepen en vóór de stad ten anker kwamen, waren
daar aan den wal de zaken zó6 in de war, dat
de heele troep van meneer Schouten zich zonder
slag of stoot overgaf.
Hadden ze zich nog maar een tijdlang weten
te verdedigen ! Er was een vloot in aantocht om
hen te hulp te komen. Maar neen, op een misselijke manier gaven ze heel den rommel weer aan
den Spanjaard terug. — Het waren niet allen
helden zooals Piet Hein en zijn vrienden, er waren
ook lafaards onder »Onze Voorouders".
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De vloot, die hun ter hulpe gezonden was, had
een lange reis gemaakt en kwam eerst den zoen
Mei vóór de baai ; dus een week of drie nadat
de stad zich aan de Spanjaarden had overgegeven
(3o April 1625). Ze zagen al heel gauw dat de
Spaansche vlag van de forten woei, en er werd
nu krijgsraad belegd »wat men zou doen?" Na
veel gehaspel werd besloten om maar weer weg
te gaan, ofschoon menigeen er vóór was, de
schepen aan te tasten die achter in de baai lagen.
De meerderheid echter besliste : ze gingen weg.
Er kwam niet veel terecht van deze expeditie,
ze kruisten nog hier en daar rond tusschen de
West-Indische eilanden en ook nog op de kust
van Guinea, maar het eind van het lied was, dat
ze met leêge handen thuiskwamen.
Vóórdat ze nog terug waren, had de WestIndische maatschappij alweer een andere vloot
uitgezonden, die zich met hen zou vereenigen en
hen voorzien van versche levensmiddelen, ammunitie en manschappen, om dan verder gezamenlijk te kruisen op de Spaansche zilvervloot. Als
we die konden krijgen waren we »boven Jan".
Deze nieuw uitgeruste vloot werd gecommandeerd door Piet Hein en verliet den 26en Mei
a 626 het vaderland.
Bij de West-Indische eilanden hoopte men de
andere vloot te vinden en daarheen werd dus
koers gezet ; doch toen Piet Hein met zijn schepen
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op de hoogte kwam van Guadeloupe, een van
die kleine eilanden, die daar om het Oosten van
de Caraïbische zee liggen, hoorde hij dat de vloot
van den admiraal Boudewijn Hendrikz (zoo heette
die admiraal) al weg en naar huis was. Hij vernam ook, dat de admiraal was gestorven, en dat
het volk op de vloot oproer had gemaakt, »aan
het muiten was geslagen". — Enfin, hij hoorde
dat die zaken slecht uitgevallen waren.
Daar lag hij dus met zijn negen schepen en
vijf jachten. Alleen ! — Ja, hij kon met zoon
kleine macht toch niet de heele Zilvervloot aanvallen, al kreeg hij haar in 't vizier. — Toch wou
hij niet onverrichterzake terugkeeren ; hij besloot
om de Zilvervloot af te wachten, op een grooten
afstand te blijven, en dan te beproeven of hij
niet één van de luiste zeilers (die van de hoofdmacht afgeraakt mochten zijn) kon inrekenen.
Doch ook dit gelukte hem niet. Den qen September, 's morgens, kreeg hij zeven vreemde
zeilen in 't zicht, en naarmate het later op den
dag werd, al meer en meer, totdat er 42 bij
elkaar waren.
Helaas, hij moest ze wel laten zeilen ; al was
het ook wel degelijk de Zilvervloot. Hij kon niet
anders machtig worden dan een paar onnoozele
vaartuigen met huiden en meel ; de rest ging ongehinderd door. De Spanjaarden maakten ook
geen beweging om hem aan te vallen, want als
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iemand zijn zakken vol geld en kostbaarheden
heeft, is hij gewoonlijk niet erg vechtlustig, maar
doet zijn best om zoo gauw mogelijk thuis te
kamen. Zóó is het altoos geweest in de wereld.
Piet Hein stak nu over naar de Afrikaansche
kust, naar Sierra Leona, waar hij in Januari van
't jaar I627 voor anker kwam en tot in 't laatste
van deze maand bleef liggen om ververschingen
in te nemen. Toen liep hij weer naar buiten.
Naar huis gaan ? Neen, dat kon hij niet over
zich verkrijgen, om met de leege appelmand terug
te komen. — Weer naar Brazilie , naar San
Salvador
Op weg er heen, nam hij nog een paar schepen
en kwam zonder verdere merkwaardigheden weer
onder den Braziliaanschen wal. —Hij liep zonder
Benige »voorafgaande redenatie" in eens naar
binnen, en zeilde door tot vlak bij het fort St.
Antonio.
Hier moest hij een tijdlang voor anker blijven
liggen, omdat de wind uit de baai woei en het
»van ebben" was, en de stroom dus ook uit de
baai liep. Tegen stroom en wind beide tegelijk,
kan een zeilschip niet vooruitkomen ..
Doch met het doorkomen van den »vloed"
werden de ankers onmiddellijk gelicht, men ging
weer onder zeil en stuurde naar de reê voor de stad.
Nu, dat behoef ik niet te zeggen, ze waren
nauwelijks in 't zicht, of daar was het lawaai weer
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aan den gang. —Vuren, schieten uit alle batterijen tegelijk, en —van de Spaansche schepen
die er lagen. Zooals we naderhand hoorden, waren
er nota bene 26 Spaansche en Portugeesche schepen, en Piet Hein ? —had er maar een stuk of
negen. Maar dat kon hem niet schelen. In tijd
van oorlog bestaat, tijdens het gevecht, de kunst
voor een groot deel in durven en h a n d e 1 e n!
En daar had hij den slag van, dat is ontegenzeglijk waar.
Ook nu is Piet Hein weer voorop. Hij wordt
door slechts twee schepen gevolgd, omdat de
anderen met het laveeren of opwerken, zoogenaamd »te laag", benedenswinds raken en vooreerst niet bij hem kunnen komen. Ik kan u daarvan op 't oogenblik geen uitleg geven, want we
moeten het gevecht beschrijven.
Piet Hein is met zijn drie schepen nu weer bij
dezelfde steenen batterij , die hij indertijd ook
bestormd en genomen heeft.
Hij stuurt tusschen den wal en het fort, en
werpt zich tusschen den Spaanschen admiraal en
den vice-admiraal (admiraal numero twee).
Het gevecht is hevig. — De vice-admiraal zinkt
met zijn schip en alles wat er op is. Zij roepen
om genade, maar het is zoon gehuil en getier,
muskettenvuur en kanongebulder, dat er maar
doorgevochten wordt en misschien ... Och ja, het
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was toen een rare tijd en onze voorouders waren
dikwijls niet zooveel beter dan de rest.
Onder het gevecht heeft Piet Hein het oog op
alles te gelijk. Hij ziet zijn andere schepen daar
in de verte werkeloos liggen, hakkende en stampende op de zee tegen den % wind. — Hij maakt
sein. »Zendt uw sloepen hierheen en pakt de
andere schepen aan, doet ook wat asjeblieft!"
Dit gebeurt. De sloepen van de andere schepen
worden bemand, steken van boord en roeien naar
de andere Spanjaarden en Portugeezen. Doch daar
zit de schrik al in, en na een poosje vechten springen
ze over boord, verdrinken of zijn zoo gelukkig hun
leven te redden door naar den wal te zwemmen.
Tal van schepen worden veroverd. Twee-entwintig worden van de reê en naar buiten gesleept. Die zijn aan ons, met al wat er in is.
Piet Hein is nog altoos bezig met de Spanjaarden, doch het duurt niet lang, of ook hier is
de zege aan ons. — Nu wordt het tijd om onder
de stad en het vuur van de batterijen weg te
komen, want op den duur zijn die houten schepen daartegen niet bestand. Zoo denkt Piet Hein
er ook over, doch nu beginnen de zaken mis te
loopen, want bij het manoeuvreeren om weg te
komen, raakt zijn schip (het admiraalschap dus)
met nog een ander aan den grond. Dat ziet er
leelijk uit, want ze zitten hier net in het kruisvuur van de batterijen.
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Het andere schip, de Gelvia, komt weer los en
drijft weg, maar het schip van Piet Hein zit zoo
vast als een huis. Het regent kogels van den
wal, en de Spanjaarden aan den wal huilen en
joelen het uit van pleizier.
't Is een verschrikkelijk oogenblik. — Ik geloof
dat het ook juist omstreeks dezen tijd was, dat
een eind verder naar buiten, nog een ander schip
van ons in de lucht vloog, met 56 man, waarvan maar 14 gered werden. Dat was het schip
De Oranjeboom.
Men doet alle mogelijke moeite om het schip
van Piet Hein weer los te krijgen, met sloepen
en touwen en ankers, maar er is niets aan te
doen. 't Is een stijfkop, dat vaartuig, het blijft
zitten zooals het zit, en... al kwam het ook vlot,
dan zou het toch wel zinken, want het is ten
eenenmale aan splinters geschoten.
»In de sloepen !" commandeert Piet Hein. »We
steken het schip in den brand en maken dat we
weg komen."
Daar gaat het al, de vlammen slaan er uit, en
wij ... roeien zoo hard we kunnen naar de andere
schepen, die veilig en wel, buiten, op een afstand
van de reê, liggen te wachten ; buiten het bereik
van de batterijen. Ze schoten nog niet zoo heel
ver in dien tijd.
Hiermede is het gevecht vooreerst ge&ndigd,
en we wenschen elkander geluk met den afloop.
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Dit alles gebeurde in den tijd van drie a vier
uren.
*

*

*

De volgende dagen werden nu gebruikt om de
schepen, die men genomen had, te ontladen. Men
vond een kleine drie duizend kisten met suiker,
en verder katoen en verfwaren. — Alles werd
dadelijk met afzonderlijke gelegenheid naar het
vaderland gezonden, en men maakte zich gereed
om weer onder zeil te gaan.
In het laatst van Maart verliet Piet Hein met
zijn onderhebbende schepen de baai van San Salvador en stuurde, buiten gekomen, om de Zuid.
Zijn plan was eerst, eene onderneming op touw
te zetten tegen Rio Janeiro ; doch aangezien hij
hoorde dat hier de baai en de stad groote versterking hadden ontvangen en er ook niet veel
te halen was, besloot hij tot iets anders.
Hij verdeelde zijn macht in drie deelen. Een
gedeelte liet hij kruisen voor de baai van Rio
Janeiro, een ander gedeelte zond hij naar Rio de
la Plata, en zelf ging hij met de schepen, die er
nog over waren, weer terug naar de Allerheiligenbaai.
Het duurde niet lang, of de bewoners van San
Salvador zagen den gevreesden Hollandschen
admiraal andermaal met zijn schepen voor de
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stad ten anker komen. En helaas ! Buiten het bereik van hunne kanonnen.
Vóór de stad lagen een stuk of wat leêge schepen. »Dat is de moeite niet waard," zei Piet Hein,
»daar heb ik niets aan." Hij lichtte zijn ankers,
zeilde brutaal door tot onder de batterijen, liet
ze lustig doorvuren, maar haalde zonder veel beweging een paar schepen weg, onder den wal vandaan, waar wèl wat in zat, en die zich verbeeld
hadden, dat ze daar onder de batterijen veilig
waren. Piet Hein zond zijn sloepen aan boord,
joeg het volk weg of nam ze gevangen, maakte
de schepen leeg en stak ze daarna in den brand.
Toen ging hij weer terug naar buiten op de reê,
en bleef daar vooreerst liggen.
Hij had een paar lichte vaartuigen uitgezonden
langs den rand van de baai, om eens te hooren
en te zien of er hier of daar niet een verborgen
vogel met zijn kap uit de struiken kwam kijken;
met andere woorden : of er niet ergens schepen
verscholen lagen. En jawel, er was wel degelijk iets.
De vaartuigen hadden het geluk een boot te
achterhalen, waarin zich zestien Portugeezen be-.
vonden, die onder den invloed van den »vriendelijken drang" vertelden, dat vier met suiker geladen
schepen de baai dieper waren ingezeild en zich
verscholen hadden in een van de vele rivieren
en riviertjes, die van de bergen afkomen en achter
in de baai uitstroomen.
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Met dit bericht kwamen de spion-vaartuigen
weer aan boord terug.
Piet Hein besloot natuurlijk dadelijk om deze
suikerbakken te gaan opzoeken. Maar, waar lagen
ze, in w elk e rivier ? Er zijn daarachter in de
baai zooveel van die kreeken en stroomen.
In verband met verschillende omstandigheden
werd het meest waarschijnlijk geacht dat ze in
de Patinga-rivier zouden liggen. Daarheen werden
dus een paar jachten gezonden, met Benige andere
lichte vaartuigen, om de Portugeesche schepen
op te zoeken, aan te vallen en te veroveren.
Piet Hein zelf bleef aan boord. De admiraal
gaat gewoonlijk met zulke ondernemingen niet
meê, hij blijft bij de hoofdmacht.
De expeditie roeide en zeilde de baai in, onder
den wal langs, kwam in den kleinen inham waarin
de Patinga-rivier uitloopt, en stuurde stoutmoedig
naar binnen en de rivier op.
Wel een uur of vier lang varen zij naar boven,
het land in, zonder iets te zien, totdat eindelijk,
jawel ... daar zien ze achter de boonren en de
groene bosschages, juist in de bocht van de rivier,
de schepen liggen. Het zijn twee schepen, die in
eene kleinere kreek (die in de groote rivier uitkomt) achter het groen verscholen liggen.
Dadelijk begint men te schieten ; van weerskanten wordt hevig gevuurd. De onzen beproeven
nu telkens, dichterbij te komen, maar de schepen
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zijn zoo ver de kreek ingehaald, dat ze er wegens
de ondiepte niet bij kunnen.
Zij moeten het eindelijk wel opgeven, want er
is al menigeen gevallen. Zij besluiten naar boord
terug te keeren, den admiraal rapport te brengen
van den stand van zaken en daarna met versterking terug te keeren.
Ik denk dat Piet Hein niet erg pleizierig ge-.
keken zal hebben, toen hij de gebroeders op die
manier weer aan boord terug zag komen, want
hij kon niet best hebben, dat men thuiskwam,
zonder uitgevoerd te hebben waarvoor men was
uitgegaan.
»Ik zal morgen zelf gaan !" zei hij dadelijk.
»Dat zullen we eens zien, of we die vrinden niet
er uit kunnen halen —dat zullen we eens pro-.
beeren !" —Gekheid allemaal, a 11 e s kan !
En zoo bleek het ook den volgenden dag ; al
ging het ook niet van een leien dakje.
Toen Piet Hein met zijn vaartuigen voor de
kreek kwam, had de vijand versterking gekregen.
Uit de stad hadden ze honderdvijftig soldaten,
onder een kapitein van het voetvolk, erheen gezonden om de bemanning van de schepen te helpen.
Twee keer werden de onzen teruggeslagen,
maar voor de derde maal zei Piet Hein : »nu moet
het en nu zal het." — Voor de derde maal vloog
men woedend er op in, en nu ...lukte het; hoerah
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daar gaan ze ! — De vijanden bliezen den aftocht
en het schip was aan ons.
Van twee andere vaartuigen, die ook in de kreek
lagen, sprong het volk dadelijk over boord, toen
ze ons zagen aankomen, en zie, juist deze twee
schepen hadden, zooals nu bleek, voor ons de
grootste waarde, want ze zaten vol met tabak
en ettelijke kisten met suiker.
Men voer nu nog honger de rivier op, en zag
weldra, dat er daar ook nog twee schepen ten
anker lagen, en verderop nog een. Dus, drie in
het geheel. — Het was echter totaal onmogelijk
om er bij te komen, omdat de vijand hier de
hooge boonren, die langs de rivier stonden, gedeeltelijk had omgekapt, zoodat ze dwars over
de rivier hingen, op het punt van heelemaal te
vallen.
Men besloot dus tot den terugtocht.
En nu bij deze gelegenheid kwam het uit, dat
Piet Hein niet was een dolleman, die overal met
blinde woede er maar op inliep, maar dat hij ook
wel degelijk, als het noodig was, voorzichtig kon
zijn en zijn voorbereidende maatregelen wist te
nemen.
Hij begreep, dat de vijand, die op den oever
van de rivier aan beide zijden geheel meester
was van het terrein, zeker alles in het werk zou
stellen om hem met zijn jachten en vaartuigen
den terugtocht onmogelijk te maken. Het zou
9
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daarom van groot belang wezen, in persoon vooraf
den toestand te verkennen.
Met een paar kleine bonten liet hij zich vóór
den stroom de rivier afzakken. De hoofdmacht
bleef achter.
En het duurde niet lang of hij zag dat zijn
vermoeden juist was geweest.
Wat hadden ze gedaan ? — Het Portugeesche
schip, dat gister door de onzen was genomen en
geplunderd, was nu door de Portugeezen uit de
kreek gesleept naar het midden van de rivier en
hier hadden ze het laten zinken, zoodat Piet Hein
met zijn schepen tusschen dit wrak en den oever
door zou moeten sturen. Een nauwe passage, en
die nog gevaarlijker werd, omdat de vijand op
dit zelfde punt op den oever eene borstwering
had opgeworpen, waar ze achter zaten en met
musketten en kanonnen een hevig vuur konden
openen op al wat er voorbijkwam.
Dat was dus een Teelijk punt om te passeeren,
maar ... Piet Hein wist wel raad. Zonder zich
veel te storen aan het vuren, uit het bosch van
den wal, vaart hij dadelijk naar het gezonken
schip en steekt het op verschillende punten tegelijk in den brand, terwijl hij tevens met een paar
kleine kanonnetjes, die hij meêgenomen had in
zijn sloepen, het vuur van den vijand beantwoordt.
Met een betrekkelijk gering verlies komt hij
bij zijn vaartuigen boven op de rivier weer terug,
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en maakt nu verdere toebereidselen om den terugtocht te ondernemen. Van de huiden, die men in
de veroverde schepen gevonden had, laat hij om
de jachten heen eene dikke bekleeding maken,
terwijl hij boven op het boord ook eene zware
verschansing laat maken van ossehuiden. Ze
hadden er in overvloed.
Dit was een gelukkige inval, want de gelegenheid van stroom en wind was zoodanig, dat ze
niet dan heel langzaam de rivier uit konden komen.
De wind woei in de rivier op en ze zouden dus
moeten laveeren, doch dit was onmogelijk wegens
gebrek aan ruimte. Wegens den lagen waterstand
zou men telkens vastgeraakt zijn. Men moest nu
telkens met de bonten werpankers uitbrengen en
Ilan met trossen of touwen zich vooruithalen.
»Werpen" noemt men dat.
Toen ze aan het gevaarlijke punt kwamen, werd
er natuurlijk geschoten van den wal , dat het
huilde en gierde door de lucht, maar de meeste
kogels smoorden in de bekleeding van ossehuiden, en onze vaderlanders lachten de Portugeezen
hartelijk uit, dat ze zich achter Portugeesche ossehuiden verschuilden tegen Portugeesche kogels.
Le verloren niet één man, en kwamen veilig en
wel de rivier uit.
Zoo ziet ge dus, dat Piet Hein niet alleen was
een flinke kerel, maar ook tevens een verstandig
en beleidvol admiraal.
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Vóórdat de heele »flotille" (zooals men dat
noemt) buiten was, raakte nog één van de vaartuigen vast, zoodat men een nacht langer moest
blijven. Gelukkig kwam het schip tegen den morgen weer vlot. Men had den heelen nacht doorgebracht met alles wat de minste waarde had over
boord te werpen ; ballast en wat dies meer zij.
Verbeeld u nu, welk een treurig gezicht het
geweest moet zijn voor de menschen in de stad
van Bahia of San Salvador, toen ze daar 's morgens de Hollanders met de veroverde schepen
zagen aankomen. — In het gezicht van de stad.
werden buiten op de re@ de schepen ontladen.
De batterijen aan den wal waren totaal machteloos door den grooten afstand waarop de schepen
lagen. Ze moesten het aanzien dat hunne kostbaarste bezittingen door de vreemdelingen ingepakt en verzonden werden. —Hoe menigeen zag
daar voor zijn oogen al zijn luchtkasteelen verdwijnen, in den volsten zin van het woord, want
Piet Hein ging al heel gauw met zijn vloot onder
zeil, stuurde de baai uit en zette koers naar het.
vaderland.
In het laatst van October 1627 liep hij met zijn
schepen binnen. De bewindvoerders van de WestIndische Maatschappij schonken hun dapperen
admiraal, als eene onderscheiding voor zijne heldenfeiten, een zware gouden keten.
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Dat was in dien tijd, wat nu een ridderorde
is, een klein stukje edel metaal op de jas. In dien
tijd was alles kolossaal ; zoon gouden keten om
den hals was geen kleinigheid.
Deze expeditie van Piet Hein, die bekend staat
als de overwinning van de Suikervlool, bracht
de West-Indische Compagnie een mooi duitje in
de geldkist. En dat was wel noodig, want de
ondernemingen waren in den laatsten tijd niet
allen even gunstig geweest, en de bodem van de
kist begon akelig zichtbaar te worden. Weldra
echter zouden ze er heelemaal bovenop komen,
want wij naderen nu de groote, beroemde overwinning van de Zilvervlool.

DE ZILVERVLOOT.

»De Zilvervloot !" — Ge zoudt het mij kwalijk
nemen, als ik er niet van sprak. Toch wil ik
maar heel kort zijn, want, al was de inhoud voor
ons van groote beteekenis — het nemen van de
Zilvervloot had als wapenfeit niet veel om het lijf.
Het was in de maand September van het jaar
1628. Piet Hein kruiste met eene nieuw uitgeruste
vloot van de West-Indische Compagnie tusschen
de West-Indische eilanden. In de maand Mei had
hij het vaderland verlaten met 31 schepen, terwijl hij tot onderbevelhebbers had : de kapiteins
Hendrik Lonk, Joost van Trappen, gezegd Bankers, en Witte Corneliszoon de With.
Het doel was natuurlijk weer de groote Spaansche Zilvervloot, die uit de golf van Mexico moest
komen ; daar hadden ze nu al twee jaar lang op
geloerd. En nu eindelijk zou de zegen komen;
want zie, wat gebeurt ... ?
Na veel stormweer doorgestaan te hebben, ge-
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raken zij eindelijk in het laatst van Augustus
tusschen Florida, (de Zuid-Oostelijke smalle landtong van Noord-Amerika) en het West-Indische
eiland Cuba. Hier blijven zij kruisen, want de
Zilvervloot, die uit de Golf komt, zou hier moeten
passeeren. Om uit de Golf van Mexico in den
Atlantischen Oceaan te komen, moet men tusschen
Cuba en Florida door. Zooals ge op de kaart
kunt zien, is er echter ruimte genoeg om elkander niet in 't zicht te krijgen als de eene partij
het niet wil. Het was dus aan boord van de
vloot van Piet Hein »uitkijken" dag en nacht,
en — zoo scherp mogelijk.
Den 2 r en Augustus kregen zij voor het eerst
Benige zekere berichten omtrent de Zilvervloot,
door een paar visschersvaartuigen uit de Havanna,
die zij aangehouden hadden bij de Tortugas, een
paar kleine eilandjes dicht bij de kust van Florida. Havanna, de groote West-Indische zeeplaats,
ligt, zooals we weten, op de Noordkust van
Cuba, tegenover Florida. De visscherlui, die hier
thuis hoorden, vertelden dat er in de Havanna
niets lag, geen schepen die iets beteekenden, maar
dat de groote Zilvervloot Tederen dag verwacht
kon worden. Dus, uitkijken maar 1
Volgens het beweren van de visschers wist men
in de Havanna nog niet, dat de Nederlandsche
vloot hier in de buurt kruisende was. Toch schijnt
men het daar al heel kort daarna gehoord te
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hebben, want reeds den 29en Augustus werd
door de onzen een vaartuig aangehouden, dat
door den Gouverneur van Havanna uitgezonden
was om de Zilvervloot te waarschuwen. Het
spreekt van zelf, dat deze waarschuwing niet
overkwam. Wij zeiden : »Blijf jij maar bij ons,
dan zullen wij ze samen gaan waarschuwen."
Men bleef nu kruisen onder de kust van Cuba
en stuurde steeds maar om de West (in Westelijke richting), doch de stroom uit de Golf was
zó6 sterk, dat de vloot toch altoos in Oostelijke
richting wegdreef, »om de Oost werd gezet". En,
geen wonder, want hier hebben we immers den
grooten Golfstroom van warm water, die uit de
Golf van Mexico komt en langs de kust van Florida loopt. Hij buigt om die landtong heen, tusschen Florida en de Bahama-eilanden door, loopt
dan een eind langs de Oostkust van Noord-Amerika, en trekt eindelijk waaiersgewijs over den
Atlantischen Oceaan naar Europa, waar hij Ierland
en de Zuid-Westkust van Engeland met zijn
water verwarmt. Boven Engeland langs, loopt de
stroom, door tot tegen de kust van Noorwegen,
ja zelfs tot IJsland en Spitsbergen, waar men drijfhout en boomvruchten opgevischt heeft, die alleen
in de warmere streken van Amerika gevonden
worden. Zoover had de Golfstroom die dingen
al kabbelende en schuimende, soms met hemelhooge zeeen misschien, dwars over het groote
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water medegevoerd. Geen wonder dus, dat Piet
Hein met zijn schepen daar niet gemakkelijk tegen
in kon komen. Telkens werd hij teruggedreven
langs de kust van Cuba in Oostelijke richting.
Zoo was hij dan ook in het begin van September (ik geloof den Ben) voor den zooveelsten keer
met den stroom een heel eind beneden de Havanna gedreven, en wel tot op de hoogte van
de baai van Matanzas, ook een zeeplaats op de
Noordkust van Cuba. En ziet, hier zouden wij
de Zilvervloot te pakken krijgen, hier zou de
heuglijke gebeurtenis plaats grijpen , die onze
oud-vaderlandsche geldkist weer zou doen blozen
van welgedaanheid.
We hooren eerst in de verte schieten en zien
kort daarop aan de kim een vaartuig, of een
schip, mogen we wel zeggen, want Witte Corneliszoon de With, die er met een sloep op afgezonden werd, had nog handen vol werk om
het te nemen. Dit was het Benige wapenfeit van
Benig belang, dat bij de zilvervloot-historie plaats
vond, en we kunnen dus wel zeggen, dat Witte
Corneliszoon de With de meeste eer toekomt van
deze onderneming. Hij toch hoorde nu van de
gevangengemaakte bemanning, dat de Zilvervloot
in de onmiddellijke nabijheid was. Had men dus
het vaartuig niet kunnen nemen, dan zou dit natuurlijk dadelijk onder zeil zijn gegaan om den
vijand te gaan waarschuwen, en de Zilvervloot
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was niet in onze handen gevallen. Nu echter ging
alles den volgenden dag van een leien dakje.
Ik behoef u zeker niet te zeggen, dat ze 's nachts
aan boord van de schepen van Piet Hein niet
veel geslapen zullen hebben. Uit pure zenuwachtigheid, met het oog op den dag van morgen. De
lang verwachte vloot in onmiddellijke nabijheid!
Al vroeg in den morgen kreeg men een stuk
of tien schepen in 't zicht. Men stuurde er dadelijk op los en ... zonder slag of stoot werden ze
alle tien genomen. De lading bestond uit huiden,
cochenille, indigo, allerhande kostbare soorten van
hout en verfstoffen, en wat dies meer zij. 't Was
wel de moeite waard, maar de eigenlijke Zilvervloot
was het nog niet. Nog altoos maar : »uitkijken".
Eindelijk, 's middags, komen er weer schepen
in 't zicht, en dat waren ze, daar zat de aap in.
Er waren weer een stuk of tien, allen zware
Spaansche galjoenen ; hemelhooge vaartuigen,
dikke, volle, zware en lompe schepsels. Daar
kwamen ze aansukkelen, ze dreven met den stroom
weg. Daar krijgen ze onze schepen in 't zicht.
Dadelijk gooien ze allemaal het roer op en sturen
vlak den wal in, naar de baai van Matanzas.
En nu ontstaat er, al zeilende, een wedren, wie
het eerst in de baai zal wezen ; de Spanjaarden
of onze schepen, die hun den weg af willen snijden.
De Spanjaarden winnen het en loopen vóór
ons de baai in .. .
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Als onze schepen eindelijk ook vóór de baai
komen, is het te laat om de Spanjaarden te volgen,
want het begint al donker te worden.
Dien nacht zijn de Spanjaarden natuurlijk in
de weer, om daar achter in de baai zooveel, als
ze in hun bonten kunnen bergen, naar den wal
te brengen ; doch den volgenden morgen, met het
krieken van den dag, zien ze de Hollanders al
met hun bonten in hunne onmiddellijke nabijheid.
De admiraal Piet Hein is zelf in een van de sloepen.
De Spanjaarden willen zich eerst nog verdedigen, maar dat duurt niet langer dan anderhalve
minuut .. .
't Was zeker niet het heldhaftige gedeelte van
de Spaansche natie, dat daar aan boord was, want
ze deden niets meer om de Nederlanders tegen
te houden. Met groote oogen en den mond wijd
open, staan ze boven op hun galjoenen, en zien
hoe de Hollandsche vaartuigen daar beneden langs
zij komen .. .
De Hollanders kijken naar boven ... Een matroos pakt een eind touw, dat buiten boord naar
beneden hangt, klautert naar boven, over de verschansing heen, duwt de Spanjaards op zij en
gooit zijn makkers zooveel einden touwwerk toe,
als ze maar willen hebben. En nu ... klimt en
klautert alles naar boven langs het boord van
de schepen, en als een zwerm sprinkhanen komen
ze over de verschansing heen, verspreiden zich
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door het geheele schip en de plunderpartij begint.
Gelukkig dat Piet Hein en zijn medebevelhebbers de noodige maatregelen wisten te nemen ;
anders ware er zeker niet veel in de schatkist
gekomen van de West- Indische Maatschappij.
Toch werd er natuurlijk veel door het volk verduisterd. 't Was dan ook geen kleine verzoeking.
Daar was alles — en nog meer
Vijf dagen was men bezig met het overladen
van de schepen. Vier van de Spaansche galjoenen
werden vertimmerd en geheel ingericht als vrachtschepen, om den buit te vervoeren. De rest van
de schepen liet men zinken of werd verbrand.
Dat's te zeggen ... toen ze leeg waren.
Wat 'n kostbaarheden ! Zilver en goud ! Volgens
de opgaven van sommige professors in de geschiedenis, een waarde van bijna veertien millioen
guldens ! Alleen aan zilver, goud en parelen. Bijna
134 pond goud, i8o,000 pond zilver en een duizendtal groote parelen van de allerkostbaarste soort.
Dan, allerhande voorwerpen van gedreven zilver,
koppen en schotels, kandelaars, lepels, vorken,

sloten, bekers, enz., enz. Verder allerhande soorten
van kostbaar hout en dure verfstoffen, een groat
aantal tonnen suiker, huiden, en ... in één woord,
alles wat maar geld kost.
En nu ging men naar huis.
Een gedeelte van de vloot moest, wegens ge-
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brek aan proviand, in het Engelsche kanaal nog
een haven aandoen. Ze liepen te Falmouth binnen.
Dat was eigenlijk wel wat gevaarlijk, om met al
dien rijkdom een Engelsche haven binnen te loopen.
Maar het liep goed af. Het bestuur van de WestIndische Maatschappij had begrepen, dat dit wel
eens noodzakelijk zou kunnen zijn, en had daarom
met den Engelschman dienaangaande een verdrag
gesloten. De »Premie" schijnt nogal voldoende
te zijn geweest, want de Engelschen keken wel
begeerig naar onze schepen, maar ze lieten ze

ongemoeid.
Met uitzondering van één galjoen, dat schipbreuk leed op de Iersche kust, kwam alles veilig
en wel in het vaderland.
Heel Nederland was in rep en roer ! Vreugdevuren, brandende pektonnen, honderden saluut
een algemeene dank- en bededag, — er-schoten,
kwam geen eind aan het feestvieren en aan de

opgewondenheid.
Piet Hein kon zich nergens vertoonen, of het.
was een joelen en »hoera !" zonder eind.
De admiraal glimlachte en zei : »Hoor ze nu
eens schreeuwen, omdat ik goud en zilver in de
schatkist breng. Vroeger, toen ik in San Salvagevochten had, was er maar een enkele die-dor
naar mij keek."
Zoo zijn de menschen altoos geweest, en zoo
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zullen ze ook wel blijven, nog een heelen tijd.
We richten ons oordeel, naar hetgeen we vlak
voor ons zien. Ze hadden het vechten van Piet
Hein in de Allerheiligenbaai niet gezien, maar
het goud en zilver, dat hij nu meêbracht, zagen
ze wel. Daarom schreeuwde de menigte. Er zullen
echter ook wel menschen geweest zijn, die den
dagperen vlootvoogd beter hebben weten te be-.

oordeelen.
Wie echter bij deze gelegenheid zeer ondankbaar behandeld werd — dat was Witte Corneliszoon de With. Hij was de man, aan wiep men
bij deze gelegenheid bijna alles te danken had,
en hij ... ontving niets. Noch eerbewijs, noch
geld —niets. Witte de With werd ook later
menig keer onrecht aangedaan. Hij heeft voor zijn
vaderland meer verricht, dan menig ander die
door zijn tijdgenooten boven hem werd gesteld.
Wij willen hopen, dat hij zijn troost moge gevonden hebben in dat gevoel, dat meer waard
is dan de achting, dan de hoogachting van Benige
duizenden menschelijke wezens —het gevoel, dat
men gedaan heeft, wat recht is en goed. Dat is
alles waard !
*

*

*

De overwinning van de Zilvervloot had voor
ons groote gevolgen. Niet alleen echter, omdat
.o
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er nu zooveel geld in het land kwam, maar omdat
de Spaansche schatkist heelemaal leeg raakte, en
de Spaansche regeering niet bij machte was Nare
soldaten in de Nederlanden te betalen. Deze hadden
al in een heelen tijd geen soldij ontvangen en
raakten nu aan het muiten, omdat ze wel be-.
grepen, dat er nu nog minder kans op was om
betaling te krijgen ; ze raakten aan het muiten
en een groot getal liep naar ons leger over. Het
gevolg hiervan was, dat wij in 't jaar 1629 groote
vorderingen maakten met onze krijgsbedrijven te
lande ; inname van 's Hertogenbosch, tikezel, enz.
Jammer echter dat de zeemacht van de Republiek in bare bedrijven minder gelukkig was. Die
zaken waren eigenlijk deerlijk in de war. De vloot
van Piet Hein behoorde tot de West- Indische
Maatschappij ; dat was particulier, geen zeemacht
van den Staat. Ik dien dit er wel bij te zeggen,
opdat ge niet zoudt denken, dat onder het bevel
van Piet Hein de zaken niet zouden zijn, als het
hoorde. Neen, de admiraal was niet alleen iemand
met een stouten ondernemingsgeest, maar hij was
ook een man, die wist hoe men eene vloot op
den duur in orde en het volk onder de tucht
moet houden. De Heeren Staten hadden dan ook
op hem het oog laten vallen, en bedrepen dat
hij de man zou wezen, die hun berooide marine
weer terecht zou kunnen brengen.
Zooals ik zei, de zaken waren Teelijk in de war.
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Het financieel beheer deugde ook niet, er werd
van tijd tot tijd allerzonderlingst met de zaken
omgesprongen, terwijl het volk niet kreeg waarop
het recht had ; en dus, er heerschte ontevredenheid, en bijna niemand deed zijn plicht. Reeds
in 1627 hadden de Staten-Generaal getracht hierop
orde te stellen, door het uitvaardigen van eene
ellenlange »resolutie", waarbij bepaald werd, dat
er een groote vloot zou worden uitgerust, die
bestemd zou worden tot het verrichten van die
en die zaken, dat verder de geldmiddelen behoorlijk
moesten worden beheerd, dat iedereen zijn plicht
moest doen, enz. enz. — De Heeren Staten waren
knappe menschen, en het waren heele verstandige
bepalingen die ze maakten, maar ... Al dat geredeneer en al die reglementaties zijn heel mooi,
doch in zoon tijd bestaat er behoefte aan een
flinken kerel, die er met de zweep op slaat. In
figuurlijken zin gesproken, natuurlijk.
Zoo iemand nu was Piet Hein. Dat begrepen
de Heeren Staten ook, en ze wisten hem over
te halen, de opdracht van het opperbevel te aanvaarden. Hij had echter de voorwaarde gesteld,
dat hij zeker moest zijn, door de Regeering gesteund te worden.
»Wanneer ik zeg, die mijnheer is een dief, of
die of deze heeft zijn plicht niet gedaan —dan
moet ik de macht hebben om zoo iemand naar
de plaats te helpen waar hij thuis hoort. Overal
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en altoos waar ik iets rotterigs zie, moet ik de
macht hebben om er het mes in te zetten en den
kanker uit te snijden, al doet het misschien pijn.
En ... het volk moet beter betaald worden."
We zien hieruit weer, wie en wat hij was. Hij
vocht niet alleen tegen den vijand in den vreemde,
hij vocht ook tegen hen die nog grooter vijanden
waren, tegen hen die hunne medeburgers bestalen,
door zich te verrijken ten koste van de regeering, terwijl hij tevens in de bres sprong voor
de belangen van den minderen man, die zelf
»onmondig" was. Piet Hein was een edele admiraal; dat zult ge met mij eens zijn.
Zeker zou hij veel voor ons hebben kunnen
doen in zijn nieuwe eervolle betrekking, waartoe
hij nu door Prins Frederik Hendrik benoemd
werd : »Luitenant-Admiraal van Holland", doch
helaas, nog in hetzelfde jaar (1629) viel hij, vechtende voor zijn vaderland.
Het was in een gevecht tegen de Duinkerkers.
Dat Duinkerken was voor onze vloot het broeinest van al wat Teelijk was. Daar werden ieder
jaar tal van kapers uitgerust, die onze koopvaardij-.
vloot plunderden. Dat plekje van Zuid-Nederland
hielden de Spanjaarden nog altoos stevig vast.
Menig keer had men al ingezien, dat we die zeeplaats tot eiken prijs machtig moesten worden,
doch van de landzij had het tot dusverre nog
niet mogen gelukken. En van de zeezij ... och,
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daar was geen denken aan. Dat Duinkerken lag
daar zoo veilig. Niet ver van Calais, aan deze
zij, dicht bij den ingang van het Kanaal. Het
lag daar heelemaal achter de Vlaamsche banken,
zoodat het niet gemakkelijk was om er binnen
te loopen, tusschen al die droogtes en ondiepten
door, waar de stroom, die er tusschen doorschuurt,
iemand ook nog Teelijk te pakken kon krijgen.
Doch de Duinkerkers zelf, die daar van kindsbeen
af uit- en in gevaren hadden, wisten er als 't
ware in den blinde den weg. In den pikdonkeren
nacht liepen ze met hun schepen naar buiten. Ze
op te sluiten was dus voor ons niet gemakkelijk,
want, lagen wij buiten, in zee, op de wacht om
ze in te rekenen, dan wachtten zij hun kans af,
en slipten naar buiten door het eene of andere
geultje, waardoor zij alleen den weg wisten, en
waar op een zeker uur juist genoeg water stond
om er doorheen te sturen en naar buiten te
loopen. ,Het waren over het algemeen flinke zeelui
en dappere kerels, en het zou nog jaren duren, vóór
we dat kapersnest krachteloos gemaakt hadden.
In een van de vele gevechten tegen deze Duinkerker schepen sneuvelde onze beminde admiraal.
Al heel kort na zijne benoeming tot luitenantadmiraal was hij met een stuk of zeven schepen
naar buiten geloopen, om tegen de Duinkerker
vloot te ageeren, terwijl hij de order achterliet,
dat alle andere schepen van den Staat zoo gauw
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als ze maar klaar waren, den een na den ander
ook uit zouden loopen, om zich buitensgaats met
hem te vereenigen en dan gezamenlijk, in eens,
met een flinke macht den vijand aan te vallen.
Zoo gebeurde het dan ook. Na eenigen tijd
had de admiraal een heele vloot bij elkaar.
Piet Hein begon ook nu weer in eens de koe
bij de horens te vatten. Op zekeren dag komt
hij voor het Duinkerksche zeegat, en ziet, dat
een eind naar binnen twee kaapvaarders ten anker
liggen. Tonder zich een oogenblik te bedenken,
zendt Piet Hein er twee jachten op af, die de
kapers aanvallen, ze nemen en daarna naar buiten
sleepen. Hij laat nu een van zijn onderbevelhebbers, den vice-admiraal Quast, met eenige schepen
hier voor het gat van Duinkerken »op en neer
houden", om te zorgen dat er niemand uitkomt,
en stuurt daarop met de hoofdmacht naar buiten,
de Noordzee in, om daar de andere Duinkerkers
op te zoeken.
Eindelijk, in het laatst van Juni, terwijl hij
kruisende is voor het Engelsche Kanaal, krijgt
hij eenige Duinkerkers in 't zicht, die uit de hoofden
komen (de nauwte tusschen Dover en Calais).
Piet Hein valt ze aan, stuurt met zijn eigen
schip tusschen twee groote Duinkerkers in, (zooals later bleek, waren het de admiraal en de viceadmiraal van den vijand), het gevecht begint;
maar al dadelijk, bij een van de eerste ... naar.
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men zegt, de derde laag uit de vijandelijke batterij,
wordt Piet Hein getroffen en krijgt een Duinkerker kogel in het schouderblad. Hij stond achteruit boven op de campagne, met den roeper
in zijn hand, om te commandeeren ... en .. .
doodelijk getroffen, zinkt hij neer. Het volk is
woedend, op het gezicht dat hun admiraal valt.
Ze wreken zijn dood en vechten als leeuwen. Het
gevecht duurt tot op den volgenden dag, de zege is
eindelijk aan ons . .. maar Piet Hein, de groote,
de dappere, edele admiraal ligt stijf en koud beneden in zijn kajuit. Hij is niet meer.
Zijn leven als mensch is geeindigd, en ...dus .. .
wat zullen we hier nog bijvoegen . .. ? Alleen dit:
»Zijn leven en zijn daden waren groot, zijn
hart was goed, en hij was edel van zin."
Dit is een grafschrift, dat slechts weinig menschen gegeven kan worden.
Het lijk van den admiraal werd, na het binnenvallen van de vloot, naar Delft overgebracht en
daar met veel plechtigheid ter aarde besteld.
Hij leefde, streed, en stierf voor zijn
vaderland.

DE SLAG

BIJ DUINS.

I.
INLEIDING.

Dat is zeker, er broeide weer wat bij de Span-.
jaarden. Net als in 't jaar 1588 *) waren ze ook
nu weer bezig met een vloot klaar te maken, die
de Hollanders in eens en voorgoed er onder zou
brengen.
Wat ze nu eigenlijk precies vóórhadden, daar
konden we niet recht achter komen, maar dat ze
't natuurlijk niet deden om ons het leven pleizierig te . maken — nu, daar behoefde natuurlijk
niemand aan te twijfelen.
En het was geen kleinigheid, `vat ze daar in
Spanje tegen ons klaarmaakten. Wij waren voornamelijk gewaarschuwd door den Koning van
Frankrijk, Lodewijk XIII, of eigenlijk door den
*) Het jaar van de zoogenaamde „Onoverwinnelijke vloot".
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man die daar in dien tijd den baas speelde, door
den kardinaal de Richelieu. De Fransche gezant
in Den Haag, meneer d'Estrades, (days dezelfde
die in de boeken van Van Lennep dikwijls ge-.
noemd wordt, in Elisabeth Musch bijv.) — die
meneer d'Estrades dan waarschuwde den Prins
(dat was toen Frederik Hendrik), dat de Koning
van Spanje zijn heele vloot verzamelde in de
baai van Coruna. Dat is daar net op de Noordwestelijke punt van Spanje, den linker bovenhoek,
dus dicht bij het Engelsche Kanaal.
Onze Prins Frederik Hendrik maakte natuurlijk dadelijk klarigheid om de vloot in orde te
brengen en te zorgen, dat we den Spanjool te
pakken konden krijgen, vóbrdat hij ons aan de
kleêren zat. De prins dacht er eerst over, om
zelf meê te gaan aan boord van de vloot, maar
van dat denkbeeld kwam hij later toch terug. En
dat was misschien ook maar beter. In elk geval
niet bepaald noodig, want aan het hoofd van de
vloot stonden drip admiraals, waarvoor iedereen
zijn hoed mocht afnemen.
In de eerste plaats (en die was de baas over
den heelen boel) Maarten Harpertsz. Tromp.
*

*

*

Ge herinnert u nog wel den kleinen Maarten
Tromp, die voor 't eerst naar zee ging met zijn
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vader, en toen het gevecht bijwoonde in de baai
van Gibraltar.
Hij was toen nog maar een jaar of tien oud.,
Dat was in 't jaar 1607 en nu schrijven we al:
1639 ; dat is dus al twee-en-dertig jaar geleden..
In dien tijd is er met Maarten Tromp heel wat
gebeurd. Al heel gauw nadat hij met zijn vader
na de overwinning van Gibraltar weer thuisgekomen was en al de festiviteiten had bijgewoond,.
ging hij weer met den ouden papa naar zee, om
te gaan kruisen onder de kust van Guinea. Hier
raakten zij slaags met een Engelschen zeeroover..
En helaas, deze was hun te sterk, zij vochten
als razenden, maar de roover enterde het compagnieschip en weldra ... stond de oude kapitein
"Tromp tegenover zijn vijand, den kapitein, den_.
zeeroover, in eigen persoon.
Dat was een verschrikkelijk oogenblik. De kleine
Maarten stond er vlak bij. Hij ziet dat zijn vadereen slag ... niet kan ontwijken, »pareeren" ...
en ... dat hij valt .. .
Maarten tracht nog iets te doen, doch wat beteekent zoon kereltje tegenover die Engelsche
roovers !

Het is een aandoenlijk tafereel, die stervendeoude Harpert Tromp en zijn kind, zijn jongen;.
naast hem geknield .. .
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De roovers worden hoe langer hoe meer meester van het schip .. .
Maarten heeft zich snikkende en huilende over
het lijk van zijn vader geworpen ... »Zal dan
niemand den dood van hem wreken ... ?"
Helaas neen, de roovers zijn baas van het
vaartuig. Men scheurt het kind los van zijn vader.
*

*

*

Lange en bange jaren breken nu aan voor den
kleinen zeeman. Ruim twee jaren blijft hij aan
boord van den zeeroover en wordt gedwongen
dienst te doen als kajuitswachter.
Eindelijk ziet hij kans om te ontvluchten, doch
deze twee jaren hebben hem »oud gemaakt".
Hij gaat weer in dienst van het groote water,
dat »de zee" wordt genoemd, en dient een geruimen tijd onder een vriend van zijn vader,
den commandeur Lambrecht Hendriks ; »Mooie
Lambert", zooals ze hem noemden, die bij den
slag van Gibraltar dienst deed als vice-admiraal
van Rotterdam. Dat zult ge u ook nog wel herinneren.
Later wordt Tromp nog eens gevangengenomen en blijft een tijdlang als slaaf in Algiers.
Van al deze lotgevallen echter weet ik weinig
met juistheid te vertellen ; ik heb er niet veel van
kunnen vinden.
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Eindelijk, in het jaar 1624, zien we hem optreden als commandant van een schip, en daarna
komen we hem telkens bij het eene of andere
gevecht tegen, als iemand die uitmunt boven alle
anderen.
Vooral Piet Hein bracht er veel toe bij, dat
op den kapitein Maarten Harpertsz. Tromp de
aandacht werd gevestigd. Hij zei, dat hij al heel
veel flinke commandanten onder zijn orders had
gehad, die uitmuntten boven de anderen, maar
altijd mankeerde er wat aan, hetzij dit, hetzij
dat ; kapitein Tromp echter —verklaarde hij —
»vereenigde in zich alle mogelijke hoedanigheden,
die in een »zeeoverste" wenschelijk kunnen zijn."
Toen Piet Hein sneuvelde in het gevecht tegen
de Duinkerkers, was het kapitein Maarten Harpertsz. Tromp, die naast hem stond op het oogenblik dat hij viel, en den stervenden admiraal
ondersteunde.
Dit is wel een merkwaardig feit, want zooals
we zullen zien, was Tromp de man, die de opvolger zou worden van Piet Hein, als hoofd en
bestuurder van ons zeewezen. Hij vervolgde het
werk van Piet Hein.
Toch duurde het nog een jaar of wat vóór het
hiertoe kwam. Na den dood van Piet Hein dingen
de zaken van het zeewezen weer hard achteruit,
en kwam er in alles zulk een treurige geest, dat
Tromp en Witte Corneliszoon de With besloten
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's Lards dienst te verlaten. Zij wilden niet langer
onder zulk een toestand dienen. Doch nu boden
de toenmalige hoofden van het zeewezen, de
admiraals Van Dorp en Liefhebber, hun ontslag
aan ; dit werd door Prins Frederik Hendrik aangenomen, en in hun plaats werden Tromp en
De With met het bestuur van ons zeewezen belast. Tromp als luitenant-generaal en De With
als vice-admiraal.
Met Witte Corneliszoon de With hebben wij
al terloops kennis gemaakt. Dat was een eerste
vechtersbaas, een kerel die alles durfde en tevens
iemand met een eerlijk en edel hart, maar ... hij
had een paar leelijke eigenschappen, die hem in
zijn loopbaan veel kwaad hebben gedaan , en
waardoor hij dikwijls achteruit werd gezet ; hij
was schrikkelijk ruw, opvliegend en driftig, het
was soms net een razende Roelant, waar heele-.
maal geen huis mee was te houden, en ook voor
zijn minderen schijnt hij veel te hard geweest te
zijn. Het volk hield niet van hem, terwijl ze
daarentegen voor Tromp letterlijk door het vuur
zouden loopen. Zoo zien we hoe somtijds e e ne
ongelukkige eigenschap iemand tal van onheilen
bezorgt, wanneer het hem niet gelukt de werking
daarvan te beheerschen.
Tromp en De With ageerden met veel succes
tegen de Duinkerkers. Ik wil voor het oogenblik
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niet bij deze gevechten stilstaan, maar alleen
vertellen dat er, naar aanleiding van een van deze
expedities, oneenigheid ontstond tusschen Tromp
en De With. De laatste werd beschuldigd van
zijn plicht niet gedaan te hebben, waardoor Tromp
in moeielijkheden zou geraakt zijn. Dit echter
was ten eenenmale onwaar en na een langdurig
onderzoek bleek dit ook duidelijk. De twist werd
bijgelegd, en bij den slag bij Duins bewees De
With door al zijn handelingen, dat hij wel degelijk zijn plicht wist te doen, al was hij in zijn
hart ook jaloersch op Tromp omdat deze boven
hem was gesteld. Dat kon hij niet goed hebben,
omdat hij vond dat er geen reden voor was.
Toch was in dit geval hiervoor wel degelijk een
reden te vinden ; Tromp was voorzichtiger en
had veel meer »beleid" dan De With, hij keek
de zaken kalm en bedaard aan, en vloog niet in
eens overal op in. Bij den slag van Duins zullen
we zien hoe gelukkig de »combinatie" was van
deze twee admiraals ; de eene was »voorzichtig",
de andere zei: »slaat er op, dadelijk!"

De derde man van de vloot was de Zeeuwsche
admiraal Joost Banckers, gezegd Van Trappen,
dezelfde die indertijd onder Piet Hein meê naar
de West- Indien was geweest, toen ze daar de
groote Zilvervloot ingerekend hadden. Maar vooral
in zijne gevechten tegen de Duinkerkers had hij
II
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zijn naam gemaakt. Tegen dertien Duinkerkers
had hij gevochten, hij alleen. Hij schoot er eerst
drie in den grond, en ofschoon toen zijn eigen
schip er ook al uitzag alsof het over een paar
minuten naar den kelder zou gaan, konden de
andere Duinkerkers hem toch niet te pakken
krijgen, en kwam hij behouden binnen.
Een anderen keer zat hij tusschen twee Duinkerkers in, die hem Teelijk te pakken hadden. Ze
hadden hem geenterd en het begon er heel veel
naar te lijken, alsof hij voor de haaien was.
»Geef je over 1" riepen de Duinkerkers.
»Waarachtig niet !" zei Banckers. »Dan ga ik
liever de lucht in."
Hij zette zijn jongen, zijn oudsten zoon die bij

aan boord was, bij de kruitkamer met een
brandende lont in zijn handen. Als ik het commandeer, dan gooi jij die lont in het kruit. En
als je 't niet doet, sla ik je, zoo waar als ik hier
voor je sta ..." — Ik zal maar niet verder vertellen, wat hij zei, want het was nogal kras voor
een vader tegenover zijn zoon, en ... hij zou het
misschien ook wel niet gedaan hebben. In elk
geval het kwam zoo ver niet, want het gelukte hem
de Duinkerkers van zich af te krijgen, en een
poosje later, gaf hij ze onder den Engelschen wal
driedubbel terug wat ze hem gebakken hadden.
Zulke kerels waren er toen. Ze waren soms
wel wat heel ruw en bar, maar 't was toen in
hem

De slag bij Duins.

163

't jaar 160o en zóóveel ook geen tijd om met
fluweelen handschoenen te loopen.
*

*

*

Ze waren dus met hun drieen : Tromp, Witte
Corneliszoon de With en Banckers.
Er werd nu afgesproken dat Tromp met een
smaldeel van 12 schepen in het Engelsche Kanaal
zou kruisen, om daar op de loer te liggen en
den vijand af te wachten. De With zou met vijf
schepen in de nabijheid blijven. Niet allemaal bij
elkaar.
Joost Banckers (die den rang had van »Commandeur") kreeg last om met 12 schepen voor
Duinkerken te gaan liggen.
Waarvoor dat was ? Wel, omdat de .Uuinkerkers order hadden gekregen uit Spanje, om uit
te loopen en zich in een van de Spaansche havens
met de groote vloot, de »armada", van Filips te
vereenigen. Aan een gedeelte was dat al gelukt
en daardoor waren de Spanjaarden niet weinig
sterker geworden ; want, al konden wij ze niet
best zien, die Duinkerkers, het waren toch flinke
zeelui, en ze hadden veel beter schepen en die
veel harder liepen dan die zwaarmoedige Spaansche galjoenen.
Maar nu kruiste Banckers voor het gat van
Duinkerken, tusschen de Vlaamsche banken, en
zei : »kom er eens uit als je durft."
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Intusschen waren ze in Spanje nog altoos aan
den gang met het uitrusten en klaarmaken van
de »armada". Ze hadden nu in 't geheel 67 schepen, bijna allemaal zware, forsch gebouwde galjoenen : schepen van zes- en achthonderd last,
met vijftig tot zestig kanonnen. Het allergrootste
was de Mater Teresa van 1200 last met 68
kanonnen en t 200 zeelui en soldaten. Daar aan
boord was ook de admiraal, die den heelen boel
commandeerde, meneer Don Antonio de Oquendo.
't Zijn bijna allemaal »Don's" die Spanjolen ; als
ze maar iets te beteekenen hebben. Maar deze
»Don Antonio en nog wat", had werkelijk heel
wat te beteekenen. Dat had hij menig keer getoond. Vooral in Brazilië had hij zich altoos uitstekend gehouden ; ofschoon hij daar ook tevens
diepen eerbied had gekregen voor de Hollandsche
zeelui. Ze hadden hem daar menig keer op de
vingers getikt.
Nu echter had Don Antonio de Oquendo alle
hoop op een gunstigen uitslag. Een vloot van
67 schepen met i7oo kanonnen en, alles bij elkaar,
24000 koppen, dat was te wagen. De Spanjaarden waren dan ook weer even trotsch, als indertijd, in 1588, met hun zoogenaamde »Onoverwinnelijke vloot", waarvan zoo weinig te recht
gekomen was. Ook nu waren er weer een heele
collectie adellijke heertjes aan boord, die het pleizierreisje met wilden maken, en zich voorstelden,
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met roem overladen en een hoop plundergeld in
den zak, huiswaarts te keeren. Daar waren allerhande graven en hertogen, markiezen, ridders
van St. Jacob, enz. enz. ; de bloem van den Spaan .
-schenadl.
Zooals ik boven reeds zei, waren we hier te
lande eigenlijk niet precies op de hoogte, wat
Spanje met zijn onderneming vóórhad. Alleen
wist men vrij zeker, dat ze in elk geval eene
groote macht voetvolk wilden overbrengen naar
Vlaanderen om daar het Spaansche leger te versterken. Later hoorde men ook nog, dat de Spaansche admiraal order had, om voorshands geen
gevecht tegen de Hollanders te beginnen, maar
met zijn vloot naar de reede van Duins te sturen
onder den Engelschen wal, waar hij door de
Engelsche autoriteiten goed ontvangen zou worden.
De Engelschen speelden hier weer eene rol, die
eigenlijk niet was zooals het hoorde, want, zooals straks ook zal blijken, namen ze bij deze ge-.
legenheid eene houding aan , die alles behalve
onpartijdig was. Toen de Spanjolen later in de
knoei zaten, werden ze geregeld door de Engelschen tegen ons beschermd. Nu, dat komt niet
te pas ; als men met beide oorlogvoerende partijen
in vrede is, mag men niet tusschenbeiden komen,
om den een tegen den ander te helpen. Het was
vooral de Engelsche koning, die hiertoe aanleiding
gaf. Dat was Karel de Eerste, dezelfde die later
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onthoofd is, en die nu geheel aan de zij van Spanje
was. Ook is er een Engelsche schrijver, die be-.
weert dat Koning Karel een zekere som geld
hoopte te krijgen, wanneer hij met zijn schepen
de Spaansche vloot geleide gaf naar Vlaanderen.
Enfin, het moge zijn hoe het wil, valsch is het
in ieder geval. Vooruit maar weer ! We beginnen
een nieuw hoofdstuk.

II.
HET V66RSPEL.

Tromp, de With en Banckers lagen den heelen
zomer van 't jaar '39 met hunne schepen op de
punten die hun aangewezen waren : Tromp en
De With in het Kanaal, en Banckers voor Duinkerken. De Spaansche vloot kwam echter nog

altoos niet opdagen. Niets te zien. Alleen nam
Tromp een paar Engelsche koopvaardijlui in
beslag, die nota bene Spaansche troepen aan boord
hadden. Ze kwamen van Cadix met duizend Spaan-.
sche soldaten, die naar Duinkerken zouden worden
overgebracht. Dat viel nu natuurlijk heel anders
uit : Tromp liet de Engelsche vaartuigen buns
weegs gaan, maar nam er eerst de soldaten en
officieren, en wat er verder bij behoorde, uit. De
officieren zond hij op naar Holland en de soldaten zette hij op de Fransche kust aan wal;
dicht bij Kaap Barfleur, dat is daar bij Cherbourg,
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vlak tegenover het Engelsche eiland Wight. Toen
konden de heeren Spanjolen weer terugwandelen
naar de plaats van waar ze gekomen waren : als
ze er lust in hadden. Dat zal hun echter wel niet
gemakkelijk gevallen zijn, want de Franschen
waren op onze zij.
Eindelijk den i5en September kwam de Spaansche vloot opdagen, en — zooals het gewoonlijk
gaat als men zoolang naar iets ligt uit te kijken —
toch nog heelemaal onverwachts. Tromp had er
in dat oogenblik heelemaal niet op gerekend, hij
lag met zijn twaalf schepen in het Kanaal, onder
Bevesier of Beachy-head, terwijl De With met
zijn schepen een heel eind van hem vandaan was,
dicht bij de Singels of Dungeness ; dus niet in 't
zicht. En daar kwam de heele Spaansche vloot
opzetten ! Achtereenvolgens kwamen er meer en
meer schepen te voorschijn. Zooals ik zei, er
waren 67 in 't geheel.
Wat nu te doen ?
Tromp heesch dadelijk de witte vlag. Dat was
in dien tijd het sein of het teeken, dat de kapteins
of de commandanten van de schepen bij den
admiraal aan boord moesten komen om krijgsraad te houden.
Er werd besloten, den vijand zooveel mogelijk
afbreuk te doen en voor de rest ... naar omstandigheden te handelen. Tevens werd er dadelijk
een van de kleinste schepen om de Oost gestuurd
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naar de Singels, naar De With, om hem te waarschuwen dat de Spanjaard in aantocht was en
hij dus dadelijk hierheen moest komen.
Dat was 's namiddags. Men deed nu nog niets.
Tromp bleef bedaard op zijn post liggen en liet
ieder half uur twee seinschoten doen, opdat De
With zou kunnen hooren waar hij was, en dat
ze hem noodig hadden.
De avond begon te vallen, en de wind werd
minder. Het werd donkerder, maar De With kwam
nog niet opzetten. Ze konden trouwens ook wel
begrijpen, dat dit nog niet mogelijk was, want
van de Singels naar Bevesier had hij het »in den
wind", en hij moest dus opwerken of laveeren
om er te komen. En daarbij kwam nog dat er niet
meer dan een flauw briesje was, een zuchtje, meer
niet. Doch even na twaalf, om een uur of halféén
's nachts, begon het briesje weer aan te wakkeren
en het duurde niet lang of er waaide een flinke
koelte. En nu hoorden ze ook al heel gauw de
seinschoten van De With, die de waarschuwing
ontvangen had en ook de schoten van Tromp
wel had gehoord. Daar kwam hij al aan, de
vechtersbaas. In onzen tijd zouden we gezegd
hebben »full speed", volli -kracht met de machine.
Maar die hadden ze Wen natuurlijk nog niet, en
De With liep snuivende en blazende achter op
het dek van zijn vaartuig ; woedend dat hij het
in den wind had en niet gauwer vooruit kon komen.

I
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Het was in den morgentijd, toen hij met het
schemeren van het daglicht Tromp met zijn schepen
in 't zicht begon te krijgen. Ook de vijandelijke
schepen, de dikke Spaansche galjoenen, begon
men al heel gauw te onderscheiden. Hij zag ook
dat Tromp al aan het vechten was.
Een uur geleden was deze begonnen met het
vuur op den vijand te openen. Toen hij echter
nu De With zag opdagen, hield hij af (van den
wind af) en liep vóór het lapje naar hem toe om
zich met hem te vereenigen.
De With liet zich dadelijk met zijn sloep naar
het admiraalschip roeien.
»Wat zullen we doen ?" vroeg Tromp.
»Wat we zullen doen ?" schreeuwde De With,
»wat we zullen doen ? Vechten, voor den duivel,
stuur er op in, pak ze aan, sla ze dood !"
Ja, jawel, days allemaal heel goed en mooi,"
zei Tromp, »maar mogen we dat doen ? Mogen
we onze schepen wagen tegen zoon overmacht :
zeventien tegen zevenenzestig ? Ik geloof dat het
heter is, zooals ik nu bezig ben, al vurende,
langzaam en met eere te retireeren, al vechtende,
en dan kunnen wij ..."
»Ik doe het niet," riep De With, »dan ga ik
er alleen op los 1"
Hij was weer heelemaal dol, er was niets aan
te doen. En, dezen keer had zijn ontembare moed
het gevolg, dat Tromp door hem werd overge-
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Naald om den slag te wagen. Ze besloten stand
te houden en den vijand aan te tasten.
Achter op het dek van het admiraalschip beloven zij elkander trouw en hulp. Een beker wijn
wordt geledigd, zij geven elkaar de hand en De
With roept uit:
»Wij zullen zijn trouwe dienaars van ons vaderland en we zullen met elkander lev en of .. .
sterven! Adieu!"
Toen ging hij weer naar zijn eigen schip terug,
en weldra begint het gevecht.
*

*

*

De Spaansche admiraal de Oquendo drong nu
met zijn heele macht op ons kleine eskader in,
en stelde zich voor, die stuk of wat vaartuigen
in minder dan geen tijd in den grond te boren.
Dat viel een weinig tegen; dat ging zoo gemakkelijk niet. Tromp en De With wachtten bedaard den vijand af, totdat hij vlak bij hen was,
maar gaven hem toen in eens een regen van
kanon- en musketkogels.
Nu beproefde Don de Oquendo om het admiraalschip van Tromp te enteren, doch ook dit gelukte hem evenmin als al het andere. Bij dozijnen
vielen de Spanjolen in het water, als ze beproefden
den Hollander aan boord te komen.
De With wierp zich, oudergewoonte, in eens
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midden tusschen den vijand, en hakte en sloeg
om zich heen. Omtrent den middag zat hij midden
tusschen de Spaansche galjoenen in, die het hem
niet weinig moeilijk maakten. Zijn zeilen waren
heelemaal aan flarden geschoten en de romp van
zijn schip begon langzamerhand op een zeef te
gelijken ; zooveel gaten waren er in. Op een ge .
-gevnoblikratzefshc ipn
den brand. Maar De With trok zich daar niets
van aan, de brand werd gebluscht en hij bleef
te midden van het huilen en donderen van het
geschut zijn bevelen geven en wist met zijn batterij
z(56 te werken, dat de Spanjaards begonnen te
deinzen en De With met zijn bijna wrakgeschoten
vaartuig weer naar de zij van Tromp kon manoeuvreeren.
Zwart en vuil van den kruitdamp, »ontoonbaar",
kwam hij bij Tromp aan boord. Hij hinkte toen
hij den valreep overkwam. Zwart als een schoorsteenveger —lieve hemel, wat zag de kerel er
uit! —Z6ó kwam hij zijn compliment maken en
den admiraal vragen of hij bijgeval ook over
hem te klagen had, en of hij misschien ook bang
was geweest ? *)
Het was ongeveer vier uur in den namiddag
toen de Oquendo met zijn schepen geheel begon
*) De With doelde op de beschuldiging, vroeger tegen hem
uitgebracht.
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te wijken. Zelfs dat kleine hoopje Nederlandsche
schepen had hij niet kunnen vernietigen. Zijn moed
kreeg hierdoor een gevoeligen knak. Ook zijn
schepen hadden heel wat geleden ; een paar waren
geheel reddeloos geschoten.
Doch ook bij ons hadden we nogal 't een en
ander te betreuren : het schip De Groole Chrisloffel kreeg brand aan boord en vloog door zijn
eigen kruit in de lucht. Het schip van De With
was evenals zijn commandant ontoonbaar en
tevens ... onbruikbaar. Dit was de commandant
niet ; De With hinkte wel een beetje, maar voor
de rest durfde hij nog altoos wel tien Spanjolen
tegelijk voor zijn rekening nemen.
Zoo werd het eerste bedrijf, of liever het vóórspel
van den slag bij Duins, ten einde gebracht. De
Spaansche vloot liet zich nu langzamerhand drijven
om de Oost naar de Singels.

HET TWEEDE BEDRIJF.

Daar dreven ze heen met elkander, de groote
Spaansche vloot dicht onder den wal, en het
kleine vaderlandsche eskader hen op een kleinen

afstand volgende.
Het was nu weer tegen het vallen van den
avond en, zooals we gezien hebben, was er in de
laatste vierentwintig uren heel wat gebeurd. De
Spaansche Don's keken niets pleizierig. Wie wist,
welke groote Nederlandsche vloot misschien nog
in aantocht was, want ze konden anders niet begrijpen, dat iemand met zoon kleine macht zulk
eene houding vol durfde houden. Doch, zooals
we weten, was dat volstrekt niet het geval. Alleen
had Tromp de noodige maatregelen genomen om
Banckers te laten waarschuwen, die nog altoos
tusschen de Vlaamsche banken vóór Duinkerken
kruiste. Dien nacht werden er voortdurend sein-

De slag

bij Duins.

1 75

schoten gelost, om hem te vertellen: »kom asjeblieft hier, we hebben u hard noodig."
Onze schepen bleven nu steeds onder de lij
(benedenswinds) van den Spaanschen admiraal,
en z6ó ... dreven vriend en vijand met elkander
langzamerhand naar het nauwe gedeelte van het
Engelsche Kanaal. Veel wind was er niet, en
tegen middernacht kwam er een zware mist op,
die het totaal onmogelijk maakte om iets te zien.
Zoon dikke, witte, koude, vochtige mist, zooals
dat in het Kanaal zoo dikwijls voorkomt.
Den volgenden dag, dat was den t Ten, nam
de mist nog toe en het bleef bladstil; geen aasje
wind. Toen maar boegseeren, dat wil zeggen : de
sloepen er voor, om de schepen vooruit te trekken.
's Avonds van den z Ten ging bij den admiraal
de witte vlag weer naar boven en werd er krijgsraad gehouden, »op welke manier men nu het
beste den Spanjool weer aan zou pakken ?"
Ze waren nu, zooals ik reeds zei, langzamerhand naar het nauwste gedeelte van het Kanaal
gesukkeld ; bijna tot in de Hoofden, tusschen Dover
en Calais. De Spanjaarden waren ten anker gekomen onder Folkstone, een stadje, een klein
eindje ten Westen van Dover. Ze hadden ten
anker moeten gaan, omdat de eb doorgekomen
was, die uit de Noordzee het Kanaal inloopt, langs
Dover en den verderen Engelschen wal heen,
naar het Westen. Dus, zouden ze met deze wind-
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stilte weer het Kanaal ingedreven Zijn; en dat
wilden ze niet, zij wilden den hoek om bij Dover,
linksom, en dan onder Duins onder de Engel-.
sche kasteelen en batterijen ten anker. Daar lagen
ze veilig, want de Engelschen waren tegenwoordig
in het geheim van hunne partij.
Tromp begreep ook wel, dat ze hierop rekenden
en dit in den zin hadden. Daarom zei hij in den
krijgsraad, dat men het beste zou doen, met ook
stil ten anker te blijven liggen, tot van nacht
een uur of twaalf. Dan kwam de vloed door en
zou de Spaansche admiraal waarschijnlijk wel
zijn ankers lichten om met den vóórvloed (het
allereerste van den vloed) naar Duins te zeilen.
En dan moest men hem aanvallen.
De krijgsraad was het geheel met Tromp eens.
Even over twaalf moest ook de maan opkomen,
dan konden we weer wat zien. Als dan de ebbe
»af" was (ophield) zouden we de ankers lichten
en het lawaai beginnen.
Opdat nu de schepen niet uit elkander zouden
raken of door den vijand zouden worden verdeeld
en van elkander afgesneden, was het zaak, zoo
dicht mogelijk bij elkander te blijven ; »Concentreeren"; zooveel mogelijk alles op één punt samentrekken. Daarom ordonneerde Tromp, dat ieder
vaartuig op het achterschip, op de campanje bijv.,
een vuur zou tonnen, een licht. De admiraal zou
er twee hebben, opdat ze altoos konden zien, waar
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hij was. Tevens zouden alle schepen een licht
hijschen aan den grooten top, boven in het groot-

tuig.
Dit alles afgesproken zijnde, gingen alle kapiteins weer naar boord terug, vaardigden over-

eenkomstig de orders van Tromp de noodige
bevelen uit, en gingen toen misschien een poosje
op de kooi liggen, om nog wat te slapen. Van
nacht zou er wel niet veel van komen ; dan zou
het zaak wezen de oogen heelemaal open te houden,
zoo ver mogelijk. 't Was geen kleinigheid, met
die stuk of wat schepen weer tegen de geheele
Spaansche vloot. Enfin, vooruit maar !
*

*

*

Twaalf uur, middernacht. De schepen liggen
nog altoos ten anker, maar men ziet hier en daar
al beweging, en met lichten heen en weer loopen.
Er wordt buiten boord gekeken ; »het tij, de stroom
is bijna af," er loopt nog maar een klein beetje
eb, en weldra is het »stil water," (de stilstand van
het water als de eb geeindigd is, en de vloed
nog niet doorkomt). Weldra hoort men overal
op de schepen het eentonige en eigenaardige geluid van de spillen, om de ankers te lichten. Veel
lawaai wordt er niet bij gemaakt. Op het achterdek loopen de kapiteins en andere officieren heen
en weer.
I2
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't Is nog altoos donker. Er ligt een klein briesje
op het water, dat uit het Zuid-Oosten schijnt te
komen. Nog maar een zuchtje , maar het kan
meer worden.
Om half één is de heele vloot onder zeil, alles
er op. Het briesje wakkert aan, en er is tamelijk
goed »stuur in te houden". De vloed is nu ook
al door, en met dezen onder de lij, loopt men
halver wind op het kasteel van Dover aan, bij
den hoek van het Engelsche Kanaal.
Zoo drijven ze in het holle van den nacht stilletjes door het water. De vuren van de schepen
(volgens de order van Tromp) schitteren in de
duisternis ... Allen houden zich dicht aaneen .. .
Stil, maar langzaam en zeker, nadert de ure van
het gevecht.
Eén uur, kwart over één — daar komt in 't Oosten de maan op. Koud en onverschillig als altoos.
't Begint lichter te worden, de duisternis breekt
en het water kabbelt in den kouden zachten glans
van de maan, die daar uit het Oosten over het
water komt schijnen.
Daar zien ze ook reeds het kasteel van Daver
met zijn lichten; rechts daarvan, in de verte, ZuidVoorland, den hoek van den steilen rotsmuur
van Engeland, en daar, onder het walletje, jawel,
daar zeilen ze al, de Spanjolen, daar komen ze.
't Was net zooals we hadden voorzien, ze zouden
zich zoo stilletjes in den kouden, eenzamen nacht,

De slag bij Duins.

179

om dien hoek in de verte heen, langs Zuid-Voorland, naar de reê van Duins laten drijven.
»Neen, Don Antonio de Oquendo. Dat is misgerekend. Z6ó gemakkelijk komt ge er niet."
Alarm op de Hollandsche vloot ! Blaast op maar,
trompetters ! Lawaai, bazuingeschal bij de Spanjolen. Alles klaar in de batterijen ? Vuur, o v era 1 ! »Slaat er op !" riep De With. Het gevecht is
begonnen.
*

*

*

Het duurt den heelen nacht door, er komt maar
geen eind aan en ... de onzen hebben het hard
te verantwoorden.
Hoog boven aan de lucht staat de maan, en
beschijnt dit tafereel van den oorlog der menschen. Niemand kijkt naar boven, niemand heeft
een oogenblik over om te kijken naar dat zachte
licht, dat van boven komt en zoo scherp afsteekt
bij het woelen en schreeuwen, bulderen en donderen van het geschut. 't Is alles ééne wolk van
kruitdamp en rook. Die daarin zit, ziet niets van
het licht van de maan.
Aan den wal, op de kust, in het vaderland,
slapen nu alle menschen en denken niet, maar
droomen en sluimeren. Waarschijnlijk niemand,
die denkt, dat hier in dit oogenblik zoovelen
moeten sterven.
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Het duurt den geheelen nacht, het gevecht, en
er zijn oogenblikken, dat Tromp de zaken donker
begint in te zien, maar ... goddank ! om een uur
of zes — daar komt Banckers met zijn t w a alf
schepen, en nu, met het lichten van den dag,
krijgen we allemaal weer dubbelen moed.
Acht uur, half negen, negen uur ... de Spanjool slaat op de vlucht, en wijkt naar de reede
van Duins, met verlies van twee schepen, die denzelfden dag nog naar Holland worden gezonden.
Het was 's morgens tien uur, toen het laatste
paar schepen elkander had losgelaten en het
»Tweede Bedrijf" was geëindigd.
*

*

*

Het geluk liep ons ook verder nogal meê, want
toen de Spaansche vloot op de reê van Duins
kwam, kreeg de Oquendo eenige moeilijkheden
met de Engelsche autoriteiten over het strijken
van de vlag. De Spanjaarden zijn gewoonlijk niet
erg nederig uitgevallen en de Engelschman mocht
ook toen al graag zien, dat iedereen diep den
hoed voor hem afnam. Deze twee nationale eigenaardigheden gaven dus aanleiding tot eenige beleefde »gedachtenwisselingen".
Voor ons trof dat bijzonder goed, want van
deze gelegenheid maakte Tromp gebruik om naar
Calais over te steken.
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»Redeneer jullie maar een beetje over de fatsoenlijkheid, dan zal ik ondertusschen mijn boeltje
weer wat opknappen, en zien dat ik wat nieuwe
ammunitie aan boord krijg."
't Was wel noodig, want we hadden al heel
wat kruit en lood verschoten.
In Calais werden Tromp en de zijnen door de
Franschen met open armen ontvangen. De regeering had order gegeven om hem in alles wat hij
mocht verlangen, met den meesten spoed te helpen.
Reeds den volgenden dag, den i9en dus, was
alles aan boord, en de heele winkel weer in orde,
zoodat Tromp in den voormiddag het anker kon
lichten om de Spanjaarden weer met een bezoek
te vereeren. 's Namiddags half twee kwam hij in
hunne onmiddellijke nabijheid, dicht bij den zuidkant van de Goodwin ten anker ; vlak bij de
reede van Duins.

IV.
DE SPANJAARD IN DE KLEM, EN 'T VADERLAND
IN REP EN ROER.

Om van den toestand en van hetgeen er nu
verder volgde, een goed begrip te hebben, is het
noodig, dat we de kaart voor ons nemen om te
zien, hoe de schepen daar nu met elkaar liggen.
We hebben gezien, dat zij bij Bevesier of BeachyHead elkaar voor 't eerst in de gaten kregen en
aan het vechten zijn geraakt, daarop naar het
Oosten dreven langs de Singels, en toen bij Folkstone ten anker kwamen. Daarop volgde het gevecht bij maanlicht, en de Spanjaarden raakten
al schurende, wrijvende en vechtende op een alleronaangenaamste manier langs Dover en langs den
zuid- oosthoek van Engeland naar de reede van
Duins. Daar liggen ze nu.
Deze reê van Duins ziet men een eindje voorbij
Zuid-Voorland, achter de banken van de »Good-

De slag bij Duins.

183

win", die zich hier langs de kust uitstrekken. De
»Goodwin-Sands" liggen heelemaal voor de kust
langs, tusschen Noord- en Zuid-Voorland. NoordVoorland is de hoek daar boven, die men omslaat als men de Theems in wil, naar Londen.
Tusschen die twee hoeken ziet men op de kust
een paar zeeplaatsjes liggen, waar de bevolking
voor een groot deel bestaat uit sloeperlui en
scheepsleveranciers. Er is hier bijna altijd wat te
verdienen ; vooral wanneer de wind westelijk is.
Dan ligt het achter de »Goodwin-Sands" vol
met schepen, die het Kanaal in moeten en nu
liggen te wachten op een goede gelegenheid, den
wind van het Noorden of Oosten. Tegen een
harden Westelijken wind op te werken in het
Kanaal, en dan van tijd tot tijd nog vuil, stormachtig weer met een dikke lucht op den koop
toe, zoodat men den wal eerst ziet, als men er
bovenop zit — dat's niet pleizierig. Beter is het
maar stilletjes onder Duins of Deal, — zoo heet
het plaatsje dat daar ligt — te blijven wachten
totdat de wind naar 't Oosten draait.
Het is daar nogal goed liggen, behalve met
stormweer van het Zuiden, want in die richting
ligt de reê van Duins heelemaal open en dan staat
er een zee, zoo hoog, dat geen schip het achter
zijn ankers kan uithouden. Gelukkig kan men dat
we@r meestal vooruit zien aankomen, en dan is
het zaak, zoo gauw mogelijk zijn biezen te pakkenr
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ankers lichten en de ruimte in. Menig schip is
»gebleven" omdat men dat niet bijtijds gedaan had.
Het vaarwater tusschen de Goodwin- banken en
de Engelsche kust heet de »Gullstream" (Gul.
In het midden is de bank als 't ware in-strom).
tweeën verdeeld door een klein geultje of kanaal,
dat echter niet zoo diep is, dat een schip van
Benige beteekenis er door passeeren kan. Wat
dus van de reê van Duins weg wil, moet Of om
de Noord tusschen de banken door, die daar in
menigte liggen, df ze moeten den Zuider uitgang
nemen, die breeder en gemakkelijker is.
V66r dezen uitgang nu, was Tromp met zijn
schepen geankerd , dus daar konden de Spanjaarden niet door ; maar wel door de Noorder
passage. In den nacht van 20 op 21 September
liepen dan ook een twaalftal schepen van de Spaansche vloot (Duinkerkers van oorsprong) door dit
gat naar buiten, en wisten zoo, boven de Goodwin langs, de Noordzee in te komen en naar
Duinkerken over te steken, waar zij behouden
binnenliepen.
Toen Tromp dit ter noren kwam, gaf hij dadelijk
order aan Banckers, den Zeeuwschen commandeur, om met 15 schepen daar benoorden de Goodwin te gaan liggen en ook daar de opening te
sluiten. En nu was het uit : de Spanjolen zaten
opgesloten als een muis in de val, ze konden
er niet uit zonder vechten, en dat wilden ze liever
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niet. Hun voornaamste doel was, om, zoo mogelijk
zonder slag of stoot, hun macht over te brengen
naar Zuid -Nederland. Dat viel weer erg tegen;
zooals we zullen zien.
Toen de Spanjaarden naar Duins geweken
waren, had Tromp den admiraal De With met
de twee genomen Spaansche schepen naar Holland
gezonden, om tijding te brengen van het gebeurde,
en tevens zijn eigen schip wat te laten repareeren,
want dat vaartuig zag er deerlijk gehavend uit.
Ik behoef u zeker niet te zeggen, dat het geen
kleine opschudding gaf, toen De With met dat
nieuws binnenliep. Dat was een lawaai en een
drukte in het land ! Alles kwam op de been en
dadelijk werden er maatregelen genomen om
Tromp voor Duins versterking te zenden, want
dat, begreep men wel, was hoog noodig. Op den
duur kon hij het tegen die heele Spaansche vloot
niet uithouden.
Onmiddellijk werd er eene commissie benoemd
van leden uit de Staten- Generaal, om de verschillende admiraliteiten te bezoeken en ze tot spoed
aan te zetten bij het uitrusten van de schepen,
die beschikbaar waren. De zweep er achter !
Ook werden er leden afgevaardigd naar de
Kamers van de Oost- en de West- Indische Compagnie, met verzoek om al de schepen af te staan,
die voor deze gelegenheid te gebruiken waren.
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Tal van koopvaardijschepen werden tijdelijk in
huur genomen en als oorlogsschepen ingericht.
Verder werd een groot aantal matrozen aangeworven, terwijl men den Stadhouder verzocht
tweeduizend soldaten naar de vloot te zenden.
Men maakte »branders" klaar, oude schepen, gevuld met licht ontbrandbare stoffen, die men zich
voorstelde in brand te steken en ze dan den vijand
op het lijf te jagen.
Geld ? Zooveel als men maar hebben wou. Er
werd een aanzienlijke som toegestaan om alles,
wat noodig was, zoo gauw en zoo goed mogelijk
in orde te maken. Ja, in zoon tijd hadden we
er nog wel wat voor over.
De admiraliteiten, de Oost- en de W est-Indische
Compagnie, allen deden hun best. Bijzondere
families en personen, die nogal breed in de guldens
zaten, stelden groote sommen beschikbaar, ten
behoeve van de vloot. Ieder bracht het zijne bij,
hetzij in geld, of in arbeid. Op de werven werkte
het volk eens zoo hard als anders. Matrozen waren
in menigte verkrijgbaar. De haat tegen Spanje
en liefde tot het vaderland maakten allen eensgezind en belust op het gevecht. Nu eindelijk
zouden ze voorgoed den tiran kunnen verslaan!
Dagelijks, geen dag ging er voorbij of er liepen
weer schepen uit met bestemming naar onze vloot
voor Duins. Het trof nogal gelukkig, dat de wind
steeds van het Oosten bleef waaien, zoodat de
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schepen gemakkelijk er heen konden komen. In
een dag of anderhalf, of gauwer nog, konden ze
er zijn ; al naarmate er wind was.
En zoodoende brachten we het zoover, dat vader
Tromp binnen vier weken een vloot onder zijn
bevelen had van honderd en zes schepen en vaar-

tuigen
landschepen ;
36 schepen van de Oost- en van de WestIndische Compagnie;
18 gehuurde en voor oorlogsschip ingerichte
koopvaardijschepen;
41

I I branders.
Totaal 106 schepen met omstreeks 6000 zeelui
en kleine 2000 soldaten.
Het gedeelte van de vloot, dat in Zeeland thuis
hoorde, stond onder bevel van den bekenden en
beroemden vice- admiraal van Zeeland Johan
Evertsen, in 't jaar r 600 te Vlissingen geboren,
en vooral in 1636 beroemd geworden door zijn
gevecht in het Kanaal tegen den Duinkerker admiraal Jacques Colaert, opperbevelhebber van de
Spaansche zeemacht in Vlaanderen.
Deze Colaert was de schrik van al wat koopvaardijman was bij ons in 't land. Meer dan
honderd koopvaardijschepen waren door hem genomen. Zeven en twintig oorlogsschepen hadden
de vlag voor hem gestreken en gedurende 36
jaar had hij meer dan i5oo stukken geschut ver-
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overd. Hij zelf was zeventien keer gewond. Dat
was dus wel iemand om eerbied voor te hebben.
Met dezen verschrikkelijken Colaert raakte
Evertsen in het najaar van 1636 in het gevecht,
en had niet alleen het geluk zijn schepen in den
grond te schieten, maar ook ... Colaert zelven
gevangen te nemen, in gezelschap van zijn viceadmiraal Matthijs Roetbout.
Dat was geen kleine overwinning : twee zware
Duinkerker - oorlogsschepen in den grond geboord,
en de twee grootste vechtersbazen gevangen en
achter slot. Naar aanleiding van dit heldenstuk
kreeg Evertsen een gouden eereketen met gedenkpenning en werd hij benoemd tot vice-admiraal van Zeeland.
De tweede bij dit gevecht was dezelfde Joost
Banckers, die nu, zooals we vroeger gezien hebben,
ook hier bij de vloot voor Duins tegenwoordig
was, en nog altijd de wacht hield voor den Noorderuitgang van de reé van Duins, boven de Goodwinbanken.
Nu begon er een leelijke zwarigheid te komen
wij kregen het te kwaad met den Engelschman.
De Engelsche Regeering verklaarde, dat zij
niet zou dulden, dat de Spaansche vloot op de
reé van Duins zou worden aangevallen, of liever
gezegd, dat zij niet zou toestaan, dat er op
's Konings Reede gevochten werd. Oppervlakkig
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beschouwd, is dit niet partijdig, want ik behoef
niet te dulden, dat er in mijn huis gevochten
wordt door een paar heeren, die iets tegen elkaar
hebben. En iedere »reede" behoort tot het »huis"
van het land. Maar in dit geval kwam het feitelijk hierop neer, dat zij de Spanjaarden tegen
ons in bescherming namen. Ook hadden de Engelschen die I 2 of 13 schepen, waarvan ik boven
verteld heb, benoorden de Goodwin om, naar
buiten geholpen. Daar hadden zij wel degelijk
de hand in gehad. Tevens begonnen ze langzamerhand bij Duins een heele vloot te verzamelen van Engelsche oorlogsschepen. Le zeiden, dat
zij hiermede op het oog hadden, »de neutraliteit" of »onzijdigheid" van de reê te bewaren,
maar weldra bleek het dat ze daar waren om, zoo
noodig, den Spanjaard tegen ons te beschermen.
Over al deze zaken werd natuurlijk tusschen
het Engelsche gouvernement en onze regeering
druk gecorrespondeerd en onderhandeld. De Staten-Generaal wisten niet hoe ze daarmede aan
moesten ; want om nu ook met Engeland in openbaren oorlog te komen — dat was alles behalve
wenschelijk. De Heeren Staten zaten soms Teelijk
met de handen in het haar en kwamen zelfs, in
eene bui van groote zwaarmoedigheid, zoover,
dat ze een brief schreven naar Tromp, om zich
in 's hemelsnaam maar kalm te houden en niets
tegen de Spanjaarden uit te voeren. —Gelukkig
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kwam deze misselijke brief nooit terecht. De visscherspink, die hem over moest brengen, kreeg
op reis derwaarts een paar schepen in het vizier,
die hij niet recht vertrouwde, en kreeg daardoor
dusdanig den schrik in de kleêren, dat hij den
heelen brievenrommel over boord wierp.
Gelukkig, mogen we wel zeggen. Een poosje
later kregen de heeren Staten hunne »courage"
weer terug en zonden aan Tromp den schriftelijken last om den Spanjaard aan te vallen »zon»der Benige aanschouw of regard te nemen op
»de havenen, redenen of baaien van de koning»rijken, waar dezelve zou zijn te bekomen, noch
»zijn goed voornemen te laten varen, bijaldien
»Benige vreemde natie of natin hem daarin wil»den verhinderen, maar zich tegen die natie of
»natien met de wapenen te verdedigen."
»Ziezoo," zei Tromp, »nu kunnen we beginnen."
Toch duurde het nog een poosje voor het zoover was.
In de eerste plaats was het weder hem alles
behalve gunstig. De nog steeds waaiende Oostenwind was wel voordeelig voor de schepen die uit
Holland gezonden werden tot versterking van
zijne vloot, maar niet om den Spanjaard aan te
tasten. Hiervoor had hij noodig een »aflandigen"
wind, een bries die van den wal af woei.
Het andere bezwaar was natuurlijk de moeilijkheid met de Engelschen. Tromp begreep zeer

De slag bij Duins.

191

goed dat het altoos een gevaarlijk iets was, om
de Spaansche vloot aan te vallen, terwijl zij onder
de bedekking lag van de Engelsche batterijen of
door de Engelsche oorlogsschepen beschermd werd.
Ook kon hieruit voor ons een oorlog volgen met
Engeland. Tromp wilde dus eerst alles beproeven
om de Spanjaarden naar buiten te krijgen en daar
op een eerlijke manier het gevecht te beginnen.
De admiraal van de Engelsche vloot was John
Pennington. Deze trad nu als »middelaar" op
tusschen Tromp en den Spaanschen admiraal Don
Antonio de Oquendo. Hij bracht de uitnoodiging
van Tromp aan Don Antonio over, om met zijn
vloot naar buiten te komen.
De heer de Oquendo liet zich »excuseeren", hij
had er hoegenaamd geen trek in, om naar buiten
te komen, daar moest hij niets van hebben ; »ik
lig hier goed en wel achter de Goodwin, en kan
het hier nog best een poosje uithouden." Zoo
dacht hij, maar dat zei hij natuurlijk niet.
Hij maakte allerhande »pour parlers" en begon
met te vertellen, dat hij brandde van verlangen
om naar buiten te komen, maar dat hij, helaas,
tot zijn spijt, hierin verhinderd werd omdat er
te Dover aan den wal masten en stengen lagen,
bestemd voor verschillende van zijn schepen. Zoolang hij die niet had, moest hij wel blijven liggen.
»O!" zei Tromp, »is het anders niet ? Die stengen zal ik wel voor je laten halen."
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En nu werd door een zekeren kapitein Dorreveld alles, wat er in Dover lag, gehaald en bij
de Spanjaarden aan boord gebracht.
De »Don's" ontvingen herra heel deftig en beleefd, lachten vriendelijk, bogen als knipmessen
en gaven Dorreveld een pijp Spaanschen wijn meê
voor zijn equipage, maar ... naar buiten kwamen
ze niet. Don Antonio bleef nog altoos liggen.
Wat nu ?
»Wij hebben gebrek aan buskruit," zei Don
Antonio, »ons kruit is op. Daarom durven wij
geen gevecht beginnen."
»Kruit ? ... geen kruit ? —Wel, sakkerloot 1.. .
Nu, dat zul je ook hebben." Tromp bracht het
in den krijgsraad en zijn kapiteins waren het met
hem eens. »Geef den kerel kruit ... en als hij
dan niet naar buiten komt, dan zullen we hem
aanvallen en dan moet hij er uit."
Zoo dachten al de leden van den krijgsraad
en zoo dacht ook Tromp.
De Engelsche admiraal bracht ook dit antwoord over aan Don Oquendo, dat de Hollanders
hem het kruit zouden verschaffen om op henzelven te schieten.
De Spaansche admiraal maakte geen gebruik
van dit aanbod, en ... bleef liggen.
Toen was het uit ; toen besloot Tromp een
einde te maken aan de zaak.
Hij had zijn plan van aanval heelemaal klaar:
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De vloot was verdeeld in zes zoogenaamde
»smaldeelen". Tromp zelf zou met het eerste den
Spaanschen opperbevelhebber voor zijn rekening
nemen. Evertsen was met het tweede smaldeel
bestemd den Portugeeschen admiraal Lopez Docias
te bevechten ; de schout bij nacht Catz moest op
den Duinkerkschen admiraal Michiel Doorn aansturen en de commandeurs Denys en Jol Houtebeen zouden zich op de uiterste vleugels van
den vijand werpen.
Het zesde smaldeel, dat er nu nog overschoot,
werd aangewezen om een oog op de Engelschen
te houden.
Dit smaldeel, dat dus misschien werkeloos zou
blijven, werd gecommandeerd door Witte Cor-

neliszoon de With.
Dat was geen kleine opoffering voor De With,
die zoo graag met den grooten optocht me@gedaan zou hebben. Toch had hij zich zelven aangeboden, omdat hij begreep, dat toch een van
de admiraals deze belangrijke, ofschoon misschien
ondankbare taak op zich moest nemen.
Evertsen had, op last van de Staten van Zeeland, zijne meesters, die opdracht geweigerd. De
Staten wilden misschien niet dat hunne schepen
zulk eene ondergeschikte rol zouden spelen.
Toen had De With gezegd : »Dan zal i k er
gaan liggen ... en ik mag Tijen dat de Engelsche
roodrokken — zoo werden ze toen al genoemd —
13
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beginnen. Maar ik van mijn kant, zal niet be...
ginnen. Dat beloof ik."
Al was het soms een lastig schip om meê om
te gaan, De With was toch iemand met een edel
karakter ! Dat zult ge met mij eens zijn.
*

*

*

Zó6 was dus de verdeeling en het ontwerp van
de onderneming.
Tromp maakte eerst nog een schrijven gereed
voor de Engelsche regeering, waarin hij wees op
de verschillende vijandelijkheden door de Span-.
jaarden tegen ons gepleegd, terwijl zij op de re@
bij Duins lagen. Zij waren begonnen met de onzijdigheid van 's Konings reê te schenden.
(Zij hadden o. a. met een musket door het zeil
van een jacht geschoten, over de hoofden heen
van den admiraal en den vice-admiraal, die zich
daar aan boord 'bevonden. Op het schip van kapitein Balk was een man getroffen en doodgeschoten.)
Het schrijven kwam verder hierop nett-, dat
Tromp besloten had tot den aanval en hoopte
dat de Britten zich onzijdig zouden houden. Mocht
dit anders blijken, dan zou hij verplicht zijn,
»maatregelen te nemen", en met het oog daarop
zou de admiraal De With met 3o schepen en
Benige branders zich voor deze »maatregelen"
beschikbaar houden.
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Met andere woorden :
»Als jelui het waagt tusschenbeide te komen,
kun je ook op je tabernakel krijgen. De admiraal
De With ligt met 3o schepen klaar om er op te
slaan."
Die boodschap ging natuurlijk heel deftig en
vriendelijk van den een naar den ander, met de
noodige buigingen en strijkages, maar wat ik
daar het laatste zei, was vrij wel de strekking
en de beteekenis.

I.
»DE SPANJAARD WORDT VERSLAGEN."

De wind was nog altoos van het Oosten, maar....
de lucht begon in de laatste dagen heel anders
te worden en eindelijk, in den nacht van 20 op
21 October, werd de gelegenheid gunstig : de
wind trok eerst naar het Noorden en kromp vervolgens naar het Noord -Westen. Dat was uit
-steknd1
Dadelijk, midden in den nacht nog, wordt er
sein gemaakt : »alles gereedmaken voor het ge
daarop, den 2 z en October, nadat de-vecht",n
brief aan den Engelschman verzonden is, zien de
Spaansche Don's de heele Hollandsche vloot te
gelijk zeil maken en, alles er op, vlak op hen

insturen.
Daar komen ze !
Al konden ze op hun vingers natellen, dat dit
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eerdaags gebeuren zou, komt het nu toch onverwacht.
Plotseling groote verwarring onder de Spaansche vloot ! Het zijn niet allemaal zeelui aan boord,
er zijn veel soldaten onder, wie p gewoonlijk de
handen verkeerd staan aan boord van een schip.
Anker lichten ! en ook onder zeil. —Jawel, maar
dat gaat zoo gemakkelijk niet. Kappen maar de
kabels ! Laat de ankers maar slippen. 't Komt er
niet op aan. — Groote verwarring, de een drijft
op den ander ; er is niet veel ruimte hier, en de
Hollanders komen dichterbij en dringen ze als
't ware tegen den wal op.
Daar komt er ook nog mist bij, alles wordt in
witte vochtige nevelen gehuld en ze kunnen nauwelijks vriend of vijand meer van elkander onderscheiden. Ze weten ook niet precies meer waar
ze zijn, want het vaarwater is hun hier onbekend.
Don Andreas de Castro, admiraal van Castili,
raakt al in het begin van het gevecht met meer
dan twintig schepen op het strand.
Dadelijk beginnen we hem te beschieten.
De Engelschen beproeven door het vuren uit
hun batterijen, boven uit hun kasteelen, om ons
er af te houden, maar wij storen ons er niet aan
en gaan door met vuren. De Spanjolen raken
heelemaal de kluts kwijt, er is geen commando
meer, een gedeelte springt buiten boord en zwemt
naar den wal ; anderen, die het meer deftig doen,
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gaan in de sloepen en roeien er heen, doch de
totaalsterkte slaat op de vlucht.
Tromp stuurt er een paar branders op los en
weldra staan er op het strand zeventien schepen.
van Castili in lichtelaaie vlam.
(De zes anderen worden later door de Engel-.
schen weder vlot gemaakt. Deze vrienden van
de Spanjaarden houden deze schepen voor zich,.
en geven ze nooit weer terug. Zoo iets hebbende Engelschen later wel eens meer vertoond. »In<
troebel water is goed visschen.")
De admiraal van Galicia is met het naar buiten
zeilen en van de reê loopen, tegen een van zijn
vrienden, een Spaansch galjoen , opgetornd en
deze twee zitten nu in elkaars tuig verward en,
kunnen niet van elkaar los. Deze twee reusachtige vaartuigen, echte zeekasteelen, worden dade-lijk door de Nederlanders omsingeld. Tromp stuurt
er weer branders op af en ... zij geven zich zonder
slag of stoot over.
De admiraal van Napels, Pedro Quaderon, komt.
nog teelijker terecht. Hij raakt met zijn schip op
de droogte op de banken van de Goodwin. Er
is nogal deining, en het begint harder te waaien.
Het schip stoot hevig, wordt lek, begint heviger
te stooten, slaat eindelijk uit elkaar, de zee slaat
er over, en alles, bijna alles, verdrinkt.
Nog meer schepen raken er vast. Het is did
in de lucht, bijna geen zicht, en de Spanjaarden
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zijn hier niet bekend. Toch zetten ze er nu alles
op, wat ze maar van zeildoek aan boord hebben,
want de Hollanders zitten ze vlak op de hielen.
Voorwaarts, vooruit! ... het is een jacht op leven
en dood.
Ook de baas van het spel is verdwenen. De
Spaansche admiraal, de groote Don Antonio de
Oquendo, heeft van den mist gebruik gemaakt
om met Benige schepen ongemerkt de reê van
Duins te verlaten. Zachtjes en voorzichtig hebben
ze zich naar buiten laten drijven voor het briesje
van het Noordwesten, dat langzamerhand wat
begint aan te wakkeren. Doch helaas, de mist
klaart een beetje op, Tromp ziet hem vluchten,
en zet hem dadelijk met het gros van de vloot
achterna .. .
Er komt meer wind, het begint hoe langer hoe
harder te waaien ... Al jagende vuren ze op
elkander, terwijl er steeds meer zeil wordt gemaakt; ieder lapje moet er op, de zware galjoenen
bezwijken haast onder het gewicht hunner zeilen ...
Toch loopen de Nederlandsche kleine en ran'.:
vaartuigen hun nog te hard ; elf worden »geklopt",
achterhaald en veroverd of vernield. Een an I,
getal raakt vast of verdwijnt tusschen de Vlaamsche banken, die daar tegenover de Goodwin
liggen onder de Belgische kust. (Nu is het Belgic,
toen was het Zuid-Nederland, Vlaanderen.) Alleen
de Oquendo en de Duinkerksche admiraal komen
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met hun beiden en nog een stuk of tien schepen
in de haven van Duinkerken.
Intusschen is Evertsen aan den gang met den
Portugeeschen admiraal Docias. Nergens wordt
zoo hevig gevochten als hier.
't Is een groot galjoen, de Matey Teresa, een
prachtstuk van een schip wat rijkdom en sieraad
betreft, doch overigens is het natuurlijk even rond
en plomp als alle Spaansche en Portugeesche
galjoenen. Het ziet er trotsch uit, en de Portugeezen, die daar aan boord zijn, houden zich goed,
al zitten ze ook deerlijk tusschen de Zeeuwen
bezet, die ze van alle kanten beschieten en bestoken.
Toch geeft de Maier Teresa zich niet over.
Evertsen beproeft herhaaldelijk om het galjoen
te »enteren", er tegen op te klauteren en het

stormenderhand te nemen.
Het lukt niet, het is zulk een hoog gevaarte, dat
de kleine Zeeuwsche schepen er heelemaal tegen
opkijken. Telkens worden ze weer teruggeslagen.
De zaken beginnen voor de onzen Teelijk te
staan, doch zie ... daar komen ons vijf branders
te hulp.
Die branders geven den doorslag. Wel mislukt
de aanval van de twee eersten. Zij staan zelf al
in den brand voordat ze nog op zij van de
Matey Teresa zijn gekomen. Maar daar komen
de drie anderen ...Dat gaat, dat lukt ... Ze komen
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op zij. De vlammen slaan er aan alle kanten
uit ... De Zeeuwsche schepen wijken van de
Matey Teresa. —Vlammen en vuur ! Laat haar
los, want zoo meteen ... Maar zie, één van de
Zeeuwen kan niet los van het galjoen. Het schip
van kapitein Musch is met den boegspriet vastgeraakt in het vóórwerk, het voorkasteel van het
galjoen. Wel kappen en houwen de Zeeuwen uit
al hun macht in het tuig van den boegspriet om
er van los te raken, maar het helpt niet, ze zitten
vast aan de Matey Teresa, voor haar heele
leven . .. van nog e e n e minuut misschien, anderhalve minuut ... en nog een seconde of wat. De
branders liggen op zij en er tegen. Het vuur en
de vlammen slaan over op het galjoen en kronkelen zich als slangetjes naar boven. Alles sist
en knettert in de lucht. Vuile damp en rook van
.al de pek en hars die er brandt. Het vuur lekt
zich naar boven, naar het tuig; de zeilen staan al
in den brand, brandende lappen vallen naar omlaag.
Plotseling springt al het volk buiten boord.
Het kruit vliegt in den brand! Een vuurstraal ... verblindend licht, een bliksemflits! Een
donderende slag, dat de heele Engelsche kust er
van dreunt, de heele reê komt in beweging, de
zee, het water, de golven vliegen schuimend in
de hoogte . .. Daar gaat de heele rommel de
lucht in ... de Ma/er Teresa en de Zeeuw die
er aan vast zit .. .
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't Is gedaan, 't is uit, de slag bij Duins is be-.
-sut,dezgiano!
*

*

*

't Is avond, de reê van Duins is verlaten, het
gewoel van den strijd is geeindigd ; 't is er donker,
alleen hier en daar op het strand ziet men noghet vuur en het smeulen en ronken van de Spaansche schepen, die van middag in den brand werden
gestoken.
Maar daar buiten in de Noordzee, daar is alles
nog in rep en roer. Daar jaagt Evertsen met.
de zijnen den vluchtenden vijand achterna.
Het waait hard nu, het waait bijna een storm;,
de wolken drijven en vliegen haastig en spookachtig door de lucht, nog harder en onstuimiger
dan die vaartuigen daar beneden, die elkaar vervolgen en op elkander vuren in het donkere van
den nacht ... 't Is de jacht van den Benen mensch.
op den anderen, doch 't is nu ... de jacht van:
den kleine, die den groote vervolgt.
Negen schepen, waaronder zes galjoenen, werden door Evertsen in de Zeeuwsche haven binnengebracht.
*

*

*

Beide vloten zijn nu heelemaal verstrooid, overal
ziet men een paar schepen drijven of zeilen.
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In de Spanjaarden zit geen leven meer ; de schrik
zit er in. Een groot Spaansch vaartuig geeft zich
over aan een sloep met negen matrozen. Anderen
zetten hun schepen op hex strand zoo gauw ze
de Hollanders maar zien. 't Is uit met de galjoenen
en den trots van den Spanjaard op zee, de zege
is aan ons!
*

*

*

De Engelschen, al waren ze niet tusschenbeiden
gekomen, waren ons toch niet goed gezind en
konden het niet best hebben dat het ons zoo was
meegeloopen. Zij begonnen afgunstig te worden
op de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Zou
die ze nu ook boven het hoofd kunnen groeien ?
Toen Tromp zijn schepen verzameld had en weer
op de re@ van Duins ten anker kwam, salueerde
hij de Engelsche vloot en de Kasteelen op de

gebruikelijke wijze, doch zijn saluut werd niet
beantwoord.
Des te grooter echter was de eer die hem werd
bewezen, toen hij een dag of wat later in het
vaderland terugkwam. Dat was victorie ! Groot
en klein, rijk en arm, alles vierde feest.
Toen Tromp van boord kwam en aan wal stapte,
kwam er geen eind aan het gejuich en hoerah t
van het volk dat zich om hem verdrong.
Zijn reis naar Den Haag was eene aaneenschakeling van plechtige ontvangsten, inhalen en weer
uitgeleide doen. Al wat beenen had, liep uit om
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den grooten admiraal te zien, en zich aan te
sluiten bij het duizendstemmig koor : »lang leve
Maarten Harpertz. Tromp, hiep, hiep, hiep, hoera!" Zoo zullen ze misschien geroepen hebben,
oud en jong, met stemmen reeds heesch en schor
van ouderdom, of nog helder en vol klank van
metaal, in de volle kracht en frischheid van de
jeugd.
Zóó groot was de vreugde in het land
Wij hadden veel gewonnen
Spanje had een zware deuk gekregen, zijn zeemacht was bijna geheel ten onder gebracht. Wij
naderden het einde van den langen strijd.
Wij hadden gewonnen aan vertrouwen op ons
zelf. We wisten dat we iets tot stand konden
brengen als we 't eens waren met elkadr.
En —Europa had eerbied gekregen voor de
Republiek der Vereenigde Nederlanden. Europa
had gezien, dat dit volk bloed in de aderen had,
dat gevaarlijk werd als het »aan het zieden werd
gebracht."
Zooals Simon Stijl een eeuw later zei:
„I)eez' landaard, zacht van geest, genegen tot den vrede,
„Trok nooit, dan tegen dank het slagzwaard uit de scheede,
,,Maar schroomde ook vuur noch staal noch Koninklijke macht,
„Zoodra 't getergde bloed aan 't zieden werd gebracht!"

Dat was waar. — Moge dat waar b 1 ij v e n !
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