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 Dit is een uitgave van “ten 
Anker” 

 
Het boekwerk “De 

Nederlandsche Zeemacht” is 
gedigitaliseerd en geredigeerd 

door A. Hoogerwerf en A. 
Krijgsman. 

 
Dit boekwerk behelst heel veel 

hoofdstukken en zal zijn weerga 
vinden in een weekelijks 

terugkerende uitgave naast  
“ten Anker”  

 
 

Er zijn altijd wel mensen die met 
mijn werk aan de haal gaan. Aan 
de ene kant is dat een teken dat 
ik het goed heb neergezet, maar 

ik sta niet toe lukraak te kopiëren 
voor andere dan puur privé 

doeleinden zonder daar 
schriftelijke toestemming voor te 

vragen. 

    
De redactie heeft alles is in het werk 
gesteld de rechten van dit werk te 
eerbiedigen. Omdat het niet 
mogelijk was te achterhalen wie de 
rechthebbende is, en omdat dit 
werkje slechts verschijnt in een 
relatief bepekte lezerskring, is 
besloten dit te publiceren voor de 
lezers van “ten Anker”.  
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Nieuwe ontwerpen van Lodewijk XIV tot herstelling van Jacobus II verijdeld. — Verwoesting 

op de kust van Frankrijk aangericht. — Onveiligheid der Noordzee. — Gevecht van 

Wassenaer met Duguay-Trouin bij de Spaansche kust.— Pointis met een Fransch eskader 

naar West-Indië—Laatste verrichtingen met Nederlandsche en Britsche schepen. — Vrede 

te Rijswijk in 1697. — Czar Peter van Rusland bezoekt de Republiek. 

 

Zeer verklaarbaar is de gehechtheid der Britten aan hunne constitutie, die zich in den loop 

der eeuwen tot op het standpunt der negentiende eeuw heeft ontwikkeld, zonder dat er ooit 

geheel met het verleden is gebroken. Noch de burgeroorlogen, noch de tijdelijke afschaffing 

der koninklijke waardigheid in de zeventiende eeuw, hebben de Britsche staatsinstelling ten 

eenen male gesloopt. Elke verandering, elke verbetering, die sedert plaats greep, is eerst 

na veel overleg en meestal na een langdurigen en hardnekkigen tegenstand der 

aanhangers van het oude ingevoerd. Hierom werd ook de wijziging, welke de Conventie in 

1689 onder den drang der omstandigheden, na een betrekkelijk kort beraad, in de 

regelmatige erfopvolging had gemaakt, door sommigen ter goeder trouw afgekeurd. Zeker 

viel zij aanvankelijk minder scherp in het oog, omdat de Conventie hare keuze op de naaste 

erfgenaam en haren echtgenoot had gevestigd; doch te sterker kwam zij aan het licht, 

nadat Maria in 1695 kinderloos was overleden en Willem III, wiens betrekking met het huis 

der Stuarts nu was verbroken, overeenkomstig de gemaakte bepaling in het bezit der hem 

opgedragen waardigheid bleef. Op den invloed, dien zulks vermoedelijk op de stemming 

der Britsche natie zou hebben, bouwden Lodewijk XIV en Jacobus II nieuwe plannen voor 

de toekomst. 

Zoodra de regeering hier te lande, in den aanvang van 1696, eenig bericht kreeg van 

buitengewone toerustingen te Duinkerken en elders, dacht zij dat het Zeeland gold. Dien 

ten gevolge werd er krijgsvolk naar deze provincie gezonden, en een eskader met het 

bewaken der kusten belast. Doch het bleek eerlang, dat 20.000 man en honderden 

transportschepen, die te Duinkerken en Calais waren bijeengebracht, eene gansch andere 

bestemming hadden. Nogmaals wenschte Jacobus, zich vleiende, dat het getal zijner 

aanhangers sedert het overlijden zijner dochter vermeerderd zou zijn, eene landing te 

beproeven. Om deze te begunstigen, had men terzelfder tijd een aanslag tegen het leven 

van Willem III beraamd, ofschoon het met reden te betwijfelen is, of de verdreven Koning 

zelf hiervan wel kennis droeg. Maar de gansche zaak, die ernstig genoeg had kunnen 

loopen, viel in duigen, toen de samenzwering in het laatst van Februari werd ontdekt. Nu 

begreep men, zoowel in Engeland als in de Republiek, de ware bedoeling der 

toebereidselen op de Fransche kust. 

Willem III zond den Admiraal Russell, die onlangs uit de Middellandsche Zee was 

teruggekomen, naar Duins, van waar deze in de eerste helft van Maart met een vijftigtal 

schepen, onder welke eenige Nederlandsche, in zee stak. Zij keerde echter weldra terug, 

met achterlating van een vereenigd eskader, onder Shovel en den Nederlandschen kapitein 

Arnold Manart, die op den 13den April Calais ten derden male bombardeerden. Hoewel zij 

hierdoor eene niet onbelangrijke schade aan kerken en andere gebouwen veroorzaakten, 

was het hun toch niet gelukt de aldaar liggende transportschepen in brand te schieten. 
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Maar ook zonder dit laatste, was er genoeg voorgevallen, om Jacobus alle hoop van slagen 

te benemen. Moedeloozer dan ooit, begaf hij zich weder naar St. Germain. 

Intusschen hadden de maatregelen des vijands, welke geenszins tot het beoogde doel 

leidden, in de krijgsplannen der bondgenooten zelven belangrijke wijziging gebracht. De 

beide zeemogendheden hadden alle beschikbare middelen aangewend, eerst om Zeeland, 

daarna om Engeland te beveiligen. Zelfs de schepen, tot versterking van het eskader in de 

Middellandsche Zee bestemd, waren hiertoe gebezigd. De onzekerheid of men die eerlang 

zou kunnen missen, en of zij, ook dan nog, in tijds ter bestemder plaatse zouden komen, 

bewoog Willem III tot de gemelde terugroeping van het eskader, dat zich onder Rooke en 

kapitein van Toll in de Spaansche havens bevond. Dien ten gevolge kon de Fransche 

marine zich in 1696 vrijer bewegen, dan in de twee laatste jaren, en was het den 

bondgenooten mogelijk, hunne strijdkrachten te water meer samen te trekken, of een 

aanzienlijker gedeelte hiervan aan de bescherming van handel en zeevaart te besteden. 

Kort na zijne aankomst, begaf Rooke zich van Duins naar de bocht van Frankrijk, om de 

schepen uit Toulon, die hij met zijn eskader niet had kunnen tegenhouden, thans met een 

geduchtere macht nog van Brest af te snijden. Dit gelukte hem evenwel niet, daar zij den 

15den Mei de genoemde haven bereikt hadden, waar vervolgens sommige bodems 

onttakeld werden en andere werkeloos bleven liggen of later naar de Middellandsche Zee 

terugkeerden. Lodewijk zond in 1696 geene vloot in zee, waarom de bondgenooten het 

verkieslijk vonden, de hunne andermaal tot het bestoken der vijandelijke kust te bezigen. 

Met dit oogmerk verliet de vereenigde macht, die zich eene wijle te Torbay had 

opgehouden, in de eerste dagen van Juli het Kanaal. Zij telde omstreeks 50 Britsche 

schepen onder Lord Berkley en ruim 30 Nederlandsche onder Almonde, die echter voor zijn 

vertrek order had gekregen den Schout-bij nacht van der Goes met zeven bodems naar het 

vaderland te zenden. In plaats van nu met deze aanzienlijke macht iets tegen Brest te 

ondernemen, gelijk Rooke had aangeraden, bepaalde men zich tot kleine operatiën, welke 

inderdaad hoe langer hoe meer het karakter van een plundertocht kregen. Nog voor dat de 

vloot den 14den Juli bij Belle-Isle ten anker kwam, waren eenige bodems gedetacheerd 

tegen het eiland Grouais, waar de zeelieden een dorp verbrandden en veel vee doodden of 

wegvoerden. Hetzelfde lot viel den eilandjes Houat en Hedic te beurt. Inmiddels vertoonde 

zich een ander detachement, dat tot verschalking van den vijand witte vlaggen voerde, voor 

het eiland Ré. Hier wierp men een paar duizend bommen en karkassen in het stadje St. 

Martin, waar dien ten gevolge omstreeks zes honderd huizen vernield werden. Tegen 

Sables-d’Olonne had het bombardement minder uitwerking. Wat echter te zeggen van de 

baldadigheden, door de geregelde strijdmacht van twee beschaafde natiën op vijandelijk 

gebied gepleegd? Vooral op de eilanden, waar de verschrikte bevolking meerendeels 

gevlucht was, hielden de vlotelingen deerlijk huis. Dat zij een twintig vaartuigen veroverden 

en zich volgens het recht van den oorlog een duizend stuks vee en paarden toeëigenden, is 

nog te begrijpen. Maar wat kon het verwoesten van twintig dorpen, het verbranden van 

meer dan dertien honderd huizen, het dooden van vee, het vernielen van den oogst baten? 

Het leverde slechts een tooneel van vandalisme, waarvan de menschheid gruwt. Uit het 

officiëele bericht van Almonde, waarin hij uitdrukkelijk zegt, dat het de Engelschen waren, 

die de genoemde eilanden door het zeevolk lieten afloopen, plunderen en verbranden, zou 

men opmaken, dat hij voor zich eene zoodanige wijze van oorlog voeren afkeurde. Hoe de 
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Engelschen dergelijke handelingen van een ander standpunt beschouwen, vereischt een 

enkel woord tot opheldering. 

Zoodra internationale geschillen een oorlog rechtvaardigen, hebben de partijen natuurlijk 

het recht elkander te benadeelen, ten einde zoodoende tot eene oplossing te geraken. 

Naarmate de volkeren hunne oude barbaarschheid aflegden, beperkten zij het genoemde 

recht eenigermate. Dit geschiedde echter niet op eenmaal en lang niet eenparig. Zelfs in 

onze dagen heerscht over hetgeen in oorlogstijd geoorloofd is, nog een verschil van 

gevoelen, dat men te dezer plaatse niet uit het oog mag verliezen. Oorlogvoerende partijen 

kunnen namelijk op twee manieren elkander uitputten. Zij kunnen elkander bevechten met 

vloten en legers, allen staatseigendom zoo mogelijk vernielen, doch tevens bijzondere 

personen en hunne bezittingen sparen, indien de toestand dit gedoogt. Daarentegen 

kunnen zij, op grond dat de staat slechts eene verzameling van particulieren is, door het 

rooven of vernielen van den nationalen rijkdom, onverschillig of het algemeen, dan wel 

bijzonderen eigendom geldt, elkander ook middellijk gevoelige slagen toebrengen. Deze 

twee begrippen aangaande de wijze van oorlog voeren tusschen beschaafde natiën, 

hoewel niet in alle opzichten consequent toegepast, hebben toch in hoofdzaak 

voorstanders en bestrijders gevonden. Frankrijk en Nederland behoorden, ten minste in 

theorie, tot de mogendheden, welke de rampen des oorlogs wilden lenigen door allen 

eigendom van bijzondere personen zoo mogelijk te sparen. Groot-Brittanje ging van een 

tegenovergesteld beginsel uit, en heeft eerst in onze dagen iets toegegeven. 

Ontegenzeggelijk was de Republiek niet altijd even trouw gebleven aan haar beginsel. Op 

nagenoeg hetzelfde gedeelte der Fransche kust, waar thans de verbonden vloot woedde, 

had men dit in vroeger dagen ondervonden, evenals aan de kusten der Oostzee. Maar dit 

mag niet leiden tot begripsverwarring, als ware het afkeurend oordeel, thans door de onzen 

uitgesproken, slechts een gevolg hunner Franschgezindheid en als hadden zij hetzelfde, 

dat zij nu wreed en onmenschelijk vonden, eenmaal als een gloriestuk aangemerkt, toen 

het niet de Franschen, maar de Engelschen gold. Blijkbaar doelt Bilderdijk, in zijne 

geschiedenis des vaderlands, hier op den tocht naar Chattam, waarop echter, gelijk te 

zijner plaats is aangetoond, geenerlei smet kleeft. Het is te betreuren, dat Nederlanders 

zich niet altijd even nauwgezet, als bij die gelegenheid, aan het loffelijk beginsel der 

Republiek hebben gehouden, en dat zij dit, sedert hun gemeenschappelijk handelen met 

Groot-Brittanje, niet altijd konden doen. 

Ook in Engeland ontbrak het niet aan stemmen, die zich tegen de jongst gepleegde 

barbaarschheid lieten hooren. Zelfs scheen Burnet in de bombardementen iets 

onmenschelijks te vinden, dat zich evenwel — nog al vreemd in den mond van een 

geestelijke — liet verschoonen, omdat de Franschen iets dergelijks tegen Genua hadden 

gedaan. Intusschen zijn de bombardementen, op grond van dit laatste en van de wijze, 

waarop Frankrijk zelf den oorlog in Duitschland voerde, als represailles te beschouwen, en 

bovendien op het Britsche standpunt, als eene zijdelingsche benadeeling des vijands, wel 

te verdedigen. Eene andere vraag is het echter, of hunne uitwerking tegen de gemaakte 

kosten opwoog. Spottenderwijs beweerde de eene, dat het verschoten kruit meer waarde 

had, dan al de schade, den vijand berokkend, terwijl de andere aanmerkte, dat het wel iets 

had van glazen ingooien met goudstukken. Ongetwijfeld hadden de kustbombardementen 

ten minste den vijand tot maatregelen van tegenweer genoopt, een deel van diens troepen 
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bezig gehouden en het misnoegen des volks aangewakkerd. Uit een financiëel oogpunt, 

ware het stellig profijtelijker geweest, indien men, gelijk sommigen wilden, de vijandelijke 

zeeplaatsen liever eenvoudig had gerantsoeneerd. Doch het is te betwijfelen, of men dit 

even goed had kunnen verantwoorden. 

In de Republiek heerschte des te grooter ontevredenheid over de onbeduidende en 

laakbare verrichtingen der hoofdvloot, die in Augustus weder naar Torbay zeilde, omdat de 

Noordzee inmiddels alles behalve veilig was geweest. Reeds in Februari had kapitein 

Wiltschut met een schip van 44 stukken en een kleiner, beiden door particulieren uitgerust, 

zich tegen negen Fransche schepen moeten verweren. Na een kloekmoedig gevecht was 

hij er met het verlies van het kleine schip afgekomen. In April hadden de commandeurs 

Forman en Lebeau, met hunne twee konvooiers, zeventig koopvaarders tegen acht 

Duinkerkers beschermd. Maar niet altijd verkregen de bevelhebbers, welke den handel 

moesten beveiligen, een gewenschten uitslag. 

In weerwil van het vereenigd eskader, dat onder Benbow voor Duinkerken lag, was Jan 

Bart in den nacht tusschen den 17den en den 18den Mei uitgeloopen met de Maure (54), de 

Mignon (44),  de Comte (44), de Gersé (40), de Adroit (40), de Alcyon (38), de Milfort (36) 

en de Tigre (36), die als brander was uitgerust. Later volgden hem nog twee of drie 

kaperschepen. Wat nu te doen? De Nederlandsche bevelhebbers achtten zich niet 

gerechtigd hunne standplaatsen te verlaten. Maar de grootere voortvarendheid der 

Britsche, die eene vervolging beproefden, baatte volstrekt niet, daar zij vooreerst geen 

spoor van Jan Bart of zijn eskader te zien kregen. Deze had inmiddels, na eene wijle 

tusschen het Vlie en de Doggersbank te hebben gekruist, in de nabijheid der laatste post 

gevat, vlammende op twee Nederlandsche koopvaardijvloten, waarvan de eene uit het 

Noorden komen, de andere uit het Vlie derwaarts vertrekken moest. De „schrik der 

Noordzee” scheen het verkieslijk te vinden, in de onmiddelljjke nabijheid onzer eigen kust 

slechts af te wachten, welk gedeelte zijner gewenschte prooi hem het eerst in den mond 

zou loopen. 

Ten volle bekend met het dreigend gevaar, namen de leden der Admiraliteit, die van Willem 

III volmacht hadden gekregen, het besluit om de vloot uit het Noorden te doen 

waarschuwen en aan de andere een goed eskader, onder kapitein Arnold Manart, mede te 

geven. Deze kon dan, na het eerste gedeelte zijner taak te hebben volbracht, de vloot uit 

het Noorden veilig naar de havens geleiden. Oogenschijnlijk was dit zeker niet kwaad 

overlegd. Met reden vraagt men evenwel, hoe Jan Bart zoo lang en ongestoord kon toeven, 

terwijl een vrij aanzienlijk eskader in de Noordzee kruiste, en waarom het Collegie van 

Amsterdam de schepen van Manart, die zelfs ten deele buitenom van Texel naar het Vlie 

zeilden, niet eerst uitzond om Jan Bart te verdrijven. Immers wist men, dat de vloot uit het 

Noorden met hare vijf konvooiers de Sond reeds gepasseerd was, toen de vaartuigen 

werden uitgezonden om haar te waarschuwen. Door volstrekt niet te rekenen op een geval, 

dat zich toch zeer licht kon voordoen, beging de Admiraliteit, die oogenschijnlijk een 

doelmatig plan had gevormd, inderdaad een grooten misslag; want geen der afgezonden 

schepen bereikte het konvooi, dat onder het bevel van den Commandeur Bucking dus 

naderde, zonder iets buitengewoons te vermoeden. 

Eerst tegen den avond van den 17den Juni, ontdekte ’s lands bevelhebber de schepen van 

Jan Bart. Aanstonds liet hij alles gereed maken tot het gevecht, zoodat hij den vijand, toen 
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deze       ’s anderen daags voor den wind op hem afkwam, op alles voorbereid en bedaard 

kon afwachten. Met grond was er echter weinig te hopen van een strijd, waarbij de 

tegenpartij schier alle kansen in haar voordeel had. Het Raadhuis van Haarlem (38), de 

Graaf van Solms (38), de Soestdijk (38), de Weldam (34) en de Arend (24), waaruit bet 

geheele konvooi bestond, 

moesten toch zoowel in getal als in zwaarte voor de schepen der aanvallers onderdoen. 

Wat zich liet voorzien, gebeurde werkelijk. Na een tegenweer, dien Jan Bart later 

hardnekkig noemde, en waarbij Bucking zelf eene doodelijke wonde bekwam, moest het 

eene schip voor, het andere na den strijd opgeven. Nu scheen ook het lot der koopvaarders 

beslist, met welker inbezitneming de kleine kapers, die zich thans bij het eskader van Jan 

Bart bevonden, reeds tijdens het gevecht een aanvang hadden gemaakt. Terwijl de 

Franschen echter bezig zijn den buit zoo goed mogelijk te verzekeren, daagt er voor de 

onzen eensklaps ontzet op; helaas, weinige uren te laat, om alles te kunnen verhoeden. 

Het is Manart, die bij zijn vertrek uit het Vlie het schieten hoorende, onmiddellijk zijn eigen 

konvooi heeft verlaten, om met zijn dertien oorlogsschepen te zien wat er gaande is. Deze 

onverwachte verschijning noopt de Duinkerkers hun plan te wijzigen. Zij brengen hunne 

gevangenen over op de Arend, die hiermede een goed heenkomen zoeken, en steken de 

andere konvooiers benevens eenige veroverde koopvaarders in brand, waarna zij met 

weinig of niets van den buit onder zeil gaan. Dat Manart, met het oog op zijne eigen taak, 

hen noch lang, noch ernstig vervolgde, is vrij natuurlijk. 

Behalve de misrekening der Admiraliteit, waarvan Bucking het slachtoffer werd, is er in dit 

geval iets onbegrijpelijks. Verwondert men zich reeds, dat Jan Bart zoo ongestoord kon 

wachten, gelijk hij volgens zijn eigen rapport sedert veertien dagen had gedaan; tot welk 

eene hoogte moet die verwondering niet stijgen, wanneer men leest, dat het Noordzee-

eskader onder kapitein van Zyll zich ter reede van Texel bevond, terwijl het gemelde 

konvooi, weinige mijlen ten noorden van dit eiland, door overmacht werd aangetast. 

Volgens een schrijven van den commissaris van Coppenol aan de Staten-Generaal, nog 

voorhanden in het Rijks-Archief, was de genoemde bevelhebber in den laten avond van 

den 14den Juni met eenige zijner schepen voorgaats gekomen en vervolgens 

binnengevallen om behoeften in te nemen. Wel beweert men, dat hij zich gereed maakte 

om uit te loopen, zoodra het vuren zich liet hooren; echter niet dan uiterst langzaam, 

waarschijnlijk in het vermoeden, dat Jan Bart niet met Bucking, doch met Manart te doen 

had. Maar hoe is het nu te verklaren, dat Jan Bart zich een dag later weder op dezelfde 

hoogte bevond, en dat nochtans van Zyll hem niet aantrof? Toen deze bijna vier weken 

later weder te Texel lag en met 16 schepen van daar uitzeilde, begaf hij zich ingevolge den 

hem verstrekten last weder naar de Vlaamsche kust. Uit het bericht, dat hij op zijn post was 

aangekomen, blijkt tevens, dat er half Juli verscheidene bodems voor de Maas kruisten. Op 

dat tijdstip was Jan Bart echter bij de kust van Noorwegen, waar Benbow te vergeefs 

pogingen aanwendde om hem te bereiken. Billijk mocht Jan Bart er zich ten slotte op 

beroemen, dat hij, in weerwil van ruim dertig Britsche en Nederlandsche schepen, die op 

hem pasten, in het laatst van September goed en wel te Duinkerken kwam. 

Om den handel beter te kunnen beschermen, had de regeering der Republiek, tegen het 

einde van Juni, den Schout-bij-nacht van der Goes met zeven schepen en later nog andere 

bodems van de hoofdvloot teruggeroepen, die zij vervolgens, evenals sommige schepen 
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van het Noordzee-eskader, tot geleide verstrekte. Dien ten gevolge kwamen in het najaar 

de Oost-Indische retourschepen, andere koopvaarders en vele visschers veilig binnen. Had 

men zich evenwel niet doorgaans hiermede mogen vleien, terwijl de Republiek meer dan 

honderd schepen met 5000 stukken en 24,000 man onderhield? Zeker wel, en de klachten 

over zoo menig verlies zijn alleszins te billijken. Met reden is het te betwijfelen, of de ware 

oorzaak van dien stand van zaken wel gelegen was in het betrekkelijk geringe aantal 

schepen tot beveiliging der Noordzee bestemd, en niet veeleer in de ondoelmatige 

aanwending hiervan. Dit was niet aan bepaald verzuim of wangedrag te wijten, en komt dus 

niet uitsluitend voor rekening van dezen of genen; maar het sproot blijkbaar voort uit een 

zeker gebrek aan veerkracht in hen, die orders gaven, en in hen, die met het nakomen 

hiervan belast waren. Met verbazende omslachtigheid, volgden allen te zeer den ouden 

sleur, indien niet een krachtig man hen tijdelijk bezielde. Het was de slendergeest, dat 

groote ziekteverschijnsel der achttiende eeuw, hetwelk zich bij de aanwending van ’s lands 

zeemacht begon te openbaren. 

Intusschen hadden de bondgenooten onder de leiding van Willem III, die zich als een wel 

bekwaam, doch niet gelukkig veldheer deed kennen, ook te lande meer roem dan voordeel 

behaald. Hierom begonnen zij, evenals Lodewijk XIV, naar den vrede te verlangen, vooral 

nadat de Hertog van Savoije in 1696 hunne zijde verlaten en zich met den gemeenen 

vijand verzoend had. Bovendien koesterden alle partijen, omstreeks dezen tijd, een 

gewichtig bijoogmerk. Het naderend einde van den ziekelijken en kinderloozen Karel II, die 

over Spanje regeerde, voorspelde een nieuw Europeesch conflict. De leden van het Groot-

Verbond oordeelden het dus raadzaam, in afwachting hiervan, hunne krachten wat te 

sparen, en Lodewijk XIV, die zulks van zijn kant insgelijks wenschte te doen, was te eer 

bereid om thans een weinig toe te geven, daar eene schorsing der vijandelijkheden hem 

wellicht de kans zou verschaffen, om de leden van het Groot-Verbond onderling te 

verdeelen, eer het wapengeluk andermaal zou moeten beslissen. Bij de gezindheid, die alle 

betrokken partijen aan den dag legden, is het zeer verklaarbaar, dat zij eerlang, en wel 

onder bemiddeling van Zweden, over het herstel des vredes begonnen te onderhandelen. 

Alvorens den uitslag hiervan te overwegen, moeten hier nog enkele gebeurtenissen 

vermeld worden, die met de geschiedenis van het zeewezen in rechtstreeks verband staan. 

Van de twee-en-dertig Nederlandsche schepen, die gedurende den winter van 1696 op 

1697 onder den Vice-Admiraal Callenburg in dienst bleven, werden verschillende eskaders 

met eene bepaalde bestemming gedetacheerd, welker verrichtingen, tijdens de laatste 

maanden van den oorlog, geenszins onbelangrijk zijn. Zoo moest de Vice-Admiraal Geleyn 

Evertsen in November 1696 met negen bodems eene koopvaardijvloot naar Spanje 

geleiden, waarvan hij zich behoorlijk kweet. Na tot in Maart van het volgende jaar te Cadix 

vertoefd te hebben, zeilde hij naar Lissabon, en keerde van daar met eene andere 

koopvaardijvloot ongehinderd terug. De Britsche Vice-Admiraal Nevill, die insgelijks met zes 

schepen naar de Spaansche havens was gezonden, kreeg bevel naar West-Indië te 

stevenen om redenen, die later zullen blijken. 

Minder gelukkig dan Evertsen, was de Baron van Wassenaer, die in Januari 1697 met vijf 

schepen werd gedetacheerd, om een aantal koopvaarders uit de havens van Biscaye af te 

halen. Nadat twee zijner schepen, de Vrede (50) en de Nijmegen (50), in de eerste dagen 

van Februari, op de Spaansche kust met man en muis vergaan waren, ontmoette hij den 
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22sten Maart, bij zich hebbende de Delft (50), de Honslaardijk (50), de Schoonoord (30) en 

een twintigtal koopvaarders, een Fransch eskader onder Duguay-Trouïn. Deze aarzelde 

echter met den aanval, zoolang hij alleen kon beschikken over de St. Jacques (46), de 

Sans-pareil (40) en de Leonore (12), waarmede hij onlangs te Brest was uitgezeild. Hij 

vergenoegde zich dus met het Nederlandsche konvooi in het oog te houden, tot dat de 

Faluere (30) en de Aigle noire (30), twee kapers van St. Malo, kwamen opdagen. Zonder 

verwijl nadert hij thans in den morgen van den 25sten de Nederlandsche schepen, op een 

tijdstip, dat zij vermoedelijk tot dekking van hun konvooi niet bijeen zijn. De Honslaardijk, 

die het eerst wordt aangevallen, moet het opgeven, voor dat de beide andere schepen hulp 

kunnen verleenen. Nu krijgen zij evenwel deel aan den strijd, met dit ongelukkig gevolg, dat 

ook de Schoonoord weldra moet zwichten, zoodat alleen de Delft, gevoerd door 

Wassenaer, overblijft. Deze weert de Sans-pareil af, welks bevelhebber hem poogt te 

enteren, en zou wijselijk getracht hebben, zich door kracht van zeilen aan den verder 

hopeloozen strijd te onttrekken, bijaldien dit hem niet ware belet. Maar Duguay-Trouïn, die 

het schip van Wassenaer entert, is aanvankelijk niet gelukkiger dan zijn voorganger. Hij 

moet afhouden, en slaagt eerst na herhaalde pogingen, waartoe hij zijne equipage uit de 

andere schepen heeft versterkt. Ten laatste moest Wassenaer, die zelf door drie 

geweerschoten gekwetst is, voor de overmacht bukken, waarna de Delft en de 

Hondslaardijk met zes koopvaarders te Port-Louis, en de Schoonoord met vier of zes 

andere koopvaarders te Nantes worden opgebracht. 

 

Onafhankelijk van den noodlottigen uitslag, komt aan Wassenaer de eer toe, dat hij zich 

alleszins lofwaardig had gekweten. Duguay-Trouïn ontving hem uit dien hoofde met de 

grootste voorkomendheid, en Lodewijk XIV, die hem een blijk van achting wilde geven, 

vergunde hem, onmiddellijk na zijne genezing huiswaarts te keeren, in afwachting der 

latere uitwisseling. De gevangen Nederlandsche bevelhebber maakte hiervan een 

dankbaar gebruik, daar hij, in het bewustzijn van zijn plicht gedaan te hebben, den 

vaderlandschen grond niet behoefde te schromen. 

Een derde eskader, onder kapitein van Zyll, insgelijks van de wintervloot gedetacheerd, had 

met tegenspoeden van geheel anderen aard te kampen. Het bestond uit Het Loo (64), de 

Hollandia (72), de Leyden (64) en de Arnhem (64), en vertrok eerst in Maart 1697, om 

vereenigd met de schepen van Nevill, die uit de Spaansche havens waren gezeild, de 

plannen der Franschen in West-Indië te verijdelen. Er was namelijk in Januari een tiental 

schepen, door particulieren uitgerust, onder den Baron de Pointis, van Brest vertrokken. 

Shovel, die sedert eenigen tijd kruiste om dit te verhinderen, was niet geslaagd. Met reden 

beducht voor de Engelsche en Spaansche bezittingen in West-Indië, die gedurende den 

oorlog aan zoo menigen aanslag hadden ten doel gestaan, vonden de bondgenooten het 

noodig, ook van hun kant er een eskader heen te zenden. Hierom moesten Nevill en van 

Zyll zich derwaarts begeven. 

Voor dat echter de onzen ter bestemder plaatse aankwamen, was Pointis, die een 

geruimen tijd op hen voorhad, al met vrucht werkzaam geweest. Nog versterkt door eenige 

boekaniers, had hij zich den 13den April voor Carthagena, in Nieuw Grenada vertoond, waar 

de Spaansche autoriteit, in de eerste dagen van Mei, tot de overgaaf moest besluiten. Met 

een ontzaglijken buit, aan metalen stukken en allerlei goud en zilverwerk, waaronder een 
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beeld van O. L. Vrouw, met zilver overtogen, vele juweelen en eene geheele kist met 

kerksieraden, welker gezamenlijke waarde op minstens tien millioen gulden werd geschat, 

konden Pointis en de zijnen den 1sten Juni weder onder zeil gaan.1) Vreeselijk hadden zij in 

de ongelukkige stad huisgehouden. Dit is zeker af te keuren, schoon het nog al zonderling 

klinkt, dat juist Charnock, die zich over de uitwerking der kustbombardementen zeer 

voldaan toont, het maar onbewimpeld een zeerooversbedrijf noemt. 

 
1) De Europische Mercurius meldt, dat Lode wijk XIV uit gewetensbezwaar de kerksieraden 

liet teruggeven. 

 

Hoogst bevreemdend is het, dat Nevill en van Zyll, die te laat kwamen om den val der stad 

te verhoeden, er toch niet onmiddellijk heenzeilden, in welk geval zij stellig het Fransche 

eskader hadden aangetroffen. Nu kregen zij dit eerst den 7den Juni op hun tocht derwaarts 

in ’t zicht en maakten zij er te vergeefs jacht op. De verovering van een Spaansch schip, 

welks waarde door sommigen wellicht niet zonder overdrijving op meer dan twee millioenen 

werd geschat, was toch de eenige vrucht der onderneming. Doch alles scheen den vijand 

te begunstigen. Bij New-foundland, waar Pointis zich na zijn vertrek had opgehouden, lieten 

de Engelschen, die er onder Norris lagen, hem ongemoeid, en nadat kapitein Harlow hem 

den 29sten Juni bij de Sortings met vijf schepen stoutmoedig had bevochten, ontsnapte hij 

door kracht van zeilen, ofschoon het den Engelschen zelven een raadsel was, hoe de 

Fransche schepen, die vuil moesten zijn, zooveel beter zeilden, dan de hunne, welke pas 

uit de havens kwamen. Bij het ontwaren van zooveel misslagen en toevalligheden, klaagde 

men in Engeland bitter over het beleid der zeezaken, en meenden velen, dat er omkooping, 

partijschap, zoo niet verraad schuilde. 

Nevill en van Zyll hadden, na de vruchtelooze poging om Pointis te achterhalen, wel is waar 

eenig voordeel bekomen, doch zij waren vervolgens aangetast, door een vijand, dien de 

zeeman met reden boven alle andere ducht. Er brak namelijk op het eskader eene soort 

van pest- of rotkoorts uit, waaraan de schepelingen bij honderden bezweken. Het trof niet 

minder dan 1500 Engelschen, onder welke de Vice-Admiraal Nevill, zijn Schout-bij-nacht en 

zeven kapiteins. De Nederlanders kwamen er niet beter af, daar zij kapitein van Zyll met 

twee andere bevelhebbers, verscheidene officieren en 400 matrozen, dat is nagenoeg het 

derde gedeelte hunner bemanning verloren. Ellendig zag het er aan boord uit, toen de 

schepen eindelijk de Engelsche havens bereikten. Toch scheen de maat der jammeren 

voor allen nog niet vol; want Justus van Hoogenhoek, de eenige Nederlandsche 

bevelhebber, die aan de algemeene ramp was ontkomen, strandde later met de Hollandia 

(72), bij het inzeilen van het Landsdiep, en vond er met het grootste gedeelte zijner 

equipage den dood in de golven. 

Dergelijke zeerampen waren te dien tijde niet zeldzaam. Kapitein van Leyden van 

Leeuwen, die gedetacheerd met de Sneek (44), den 1sten Mei 1697, er in geslaagd was een 

Fransch konvooi te achterhalen, en de Fanfaron (36) na een gevecht van drie uren tot de 

overgaaf te nopen, had ook al weinig genot van de eer, door het opbrengen van het eerste 

Fransche koningsschip behaald, dewijl zijn eigen bodem in October van hetzelfde jaar bij 

Ameland met man en muis verging, te gelijk met de Gouda (72), onder Arnold Manart, 

waarvan ook slechts drie man gered werden. Het is eene treurige bijdrage tot de 
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ontzettende verliezen aan personeel en materieel, omstreeks dezen tijd door de Republiek 

geleden, en vermoedelijk, in verband met reeds vroeger gemelde zeerampen, eene der 

redenen, waarom de Staten van Holland in het volgende jaar nieuwe ordonnantiën op de 

pilotage uitvaardigden, waarin de loodsen, wegens het verzeilen van een schip, met de 

strengste straffen bedreigd werden. 

Uit hoofde der aangeknoopte vredesonderhandelingen, was de vereenigde vloot onder 

Rooke en Almonde in 1697 minder sterk, dan in vorige jaren, ofschoon de Republiek er nog 

22 bodems toe bestemde. Daar zij echter ten deele als kruisers, ten deele als konvooiers 

gebezigd werden, waren somtijds verreweg de meeste schepen niet bij de vlag. Hieraan 

hadden kooplieden en reeders het ongetwijfeld te danken, dat thans vele rijk geladen vloten 

behouden aanlandden. Van het bewaken van Duinkerken had men schier even weinig 

baat, als gewoonlijk. Zonder zich om het scherpe plakkaat te bekommeren, vertoonden de 

kapers dier stad zich nog op de Schelde en in het Sloe. Zelfs waagden zij eene landing op 

Walcheren en Schouwen, en lieten zij zich tot bij Sommelsdijk en de Willemstad zien, 

hetgeen evenzeer voor hunne stoutmoedigheid, als voor het ontoereikende der genomen 

maatregelen pleit. Ter beteugeling van de buitensporigheden dier kapers, moesten 

sommige bodems de kusten en zeegaten bewaken, terwijl de Staten-Generaal bij plakkaat 

van den 31sten Mei premiën hadden uitgeloofd voor het nemen van kaperschepen. 

Ondanks het eskader, dat in den nazomer voor Duinkerken lag, wist Jan Bart in September 

met een zestal lichte fregatten uit de haven te komen en eene poging om hem te 

achterhalen weder te verijdelen. Gelukkig was het thans niet op den eigendom van 

kooplieden en visschers gemunt. Lodewijk XIV had aan den ervaren en kloeken 

bevelhebber slechts opgedragen, den Prins van Conti, wiens verheffing tot Koning van 

Polen hij beoogde, in alle stilte naar Dantzig over te brengen. Deze reis, welke alles 

behalve voorspoedig was, geenszins aan het oogmerk beantwoordde en niet in 

rechtstreeksch verband staat met de geschiedenis onzer zeemacht, verdient alleen daarom 

ter loops te worden aangeroerd, omdat men in het vervolg den gevreesden kaperkapitein 

niet meer handelend zal aantreffen. 

Den 20sten September 1697 teekenden de Republiek, Groot- Brittanje en Spanje, op het 

Huis te Rijswijk, den vrede met Frankrijk. Eerlang konden nu de meeste schepen der 

hoofdvloot terugkeeren, welke echter niet weinig te lijden hadden van dezelfde stormen, 

waarin de kapiteins van Leeuwen en Manart zoo noodlottig omkwamen. Zelfs was Almonde 

genoodzaakt de masten van de Vrijheid (94) voorgaats te kappen, om schip en equipage te 

behouden. 

Nergens openbaarde zich misschien oprechter en algemeener blijdschap over den gesloten 

vrede, dan in de Republiek, waar men zich gedurende den afgeloopen krijg, ter wille van 

een Europeesch belang, inderdaad zware offers had getroost. Toch was het voorname 

doel, de inkorting van Frankrijk’s macht, niet bereikt. Wel verre van alles weder gebracht te 

hebben op denzelfden voet, als bij het tractaat van Munster of dat van de Pyreneën, 

hadden de bondgenooten zelfs dat van Nijmegen niet kunnen herstellen; want Lodewijk 

XIV, die slechts aan Spanje eenige plaatsen teruggaf, behield den Elzas met Straatsburg. 

Daarentegen moest hij de zaak van Jacobus laten varen. Immers verbond hij zich, bij Art. 4 

van het tractaat met Groot- Brittanje, om voortaan noch rechtstreeks, noch zijdelings iets te 

doen, hetwelk Willem III in het gerust bezit zijner staten zou kunnen storen. Voor zoover de 



 

11 
 

Republiek dit had beoogd, toen zij zich in den oorlog wikkelde, mocht zij er roem op dragen 

dat een gewichtig punt overeenkomstig hare inzichten was beslist. 

Tegelijk sloot de Republiek met Frankrijk weder een tractaat van handel en scheepvaart, 

dat in hoofdzaak slechts eene vernieuwing van vroegere was. Het Fransche gouvernement 

ruimde echter twee grieven uit den weg, door in de eerste plaats, bij Art. 10, de 

bezwarende bepalingen op te heffen, die sedert 1687 op den invoer van gezouten haring in 

Frankrijk drukten, en door in de tweede plaats, bij een afzonderlijk artikel, het vatgeld af te 

schaffen, dat Nederlandsche schepen in Fransche havens moesten betalen. Dit zou 

voortaan slechts worden gevorderd van die schepen, welke hunne lading in eene andere 

Fransche haven hadden ingenomen. Wat men te Rijswijk bepaalde, is overigens van 

ondergeschikt belang, dewijl er spoedig een niet minder hardnekkige oorlog uitbrak en er 

uit dien hoofde nog jaren verliepen, eer de politieke toestand van Europa en het 

internationale zeerecht weder eenigszins duurzame grondslagen kregen. 

Ontzettende verliezen had de oorlog ter zee na zich gesleept. Hoeveel schepen waren niet 

ten gevolge der twee groote zeeslagen, bij een aantal bijzondere gevechten en tochten, en 

door menigvuldige zeerampen vernield of genomen. Alles te zamen kwam dit Frankrijk op 

meer dan 20 bodems van veertig tot honderd stukken, en in het geheel op wel 40 

tweedekkers te staan. Groot-Brittanje had, ongerekend de kleine, 26 oorlogsschepen 

verloren, waarvan er elf in ’s vijands handen waren gevallen. Meer dan eene der genoemde 

mogendheden had de Republiek de gevolgen des oorlogs voor haar materieel 

ondervonden. Terwijl onder de 26 schepen, door de Britten als verloren opgegeven, nog 

enkele van minder dan veertig stukken voorkwamen, had alleen de Admiraliteit van 

Amsterdam, gedurende hetzelfde tijdsbestek, een verlies van 20 bodems, allen van veertig 

tot zeventig stukken te betreuren. Men kan zich hieruit een denkbeeld vormen van hetgeen 

de gansche zeemacht in slechts negen jaren tijds moet hebben geleden. 

Handel en visscherij hadden natuurlijk in de verliezen gedeeld. De Franschen telden hunne 

prijzen thans niet bij honderden, maar bij duizenden. Het heeft nochtans den schijn, dat de 

Republiek er in dit opzicht iets beter afkwam dan haar bondgenoot, dewijl telken jare van 

het ongehinderd binnenloopen van rijk geladen vloten wordt gesproken. Met verwijzing naar 

hetgeen vroeger dienaangaande is opgemerkt, valt het met reden te betwijfelen, of de 

autoriteiten niet vele slagen, aan de nationale welvaart toegebracht, hadden kunnen 

verhoeden of afweren. 

Met uitzondering dergenen, die zich in 1694 eene wel verdiende straf op den hals gehaald 

hadden, bestond er geene reden om te klagen over het personeel, dat bij meer dan eene 

gelegenheid de nationale eer had opgehouden. Velen hadden metterdaad getoond, dat zij 

geenszins met de hierboven aangeduide kwaal des tijds behept, en veeleer met den Oud-

Nederlandschen aard bezield waren. Zelfs de autoriteiten, schoon in sommige opzichten te 

laken, hadden zich in andere zeer verdienstelijk gemaakt. Moet niet Charnock, die in den 

regel der Republiek weinig gunstig is, erkennen, dat zij hare krachten thans op lofwaardige 

wijze had ingespannen? Ondanks alle geleden verliezen en de aanhoudende 

geldverlegenheid der Admiraliteiten, was het materieel dan ook op dezelfde hoogte 

gebleven. Tijdens den vrede van Rijswijk, waren er dus schepen genoeg voorhanden, 

welker uitrusting echter wegens de hiermede gepaard gaande kosten schier 

onoverkomelijke bezwaren opleverde. 
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Welk eene hooge achting de Republiek omstreeks dezen tijd nog in het buitenland genoot, 

als eene der voornaamste zeemogendheden, blijkt onmiskenbaar uit het bezoek, dat Czar 

Peter haar bracht. Kwam deze beheerscher van het nog onbeschaafde Rusland, na met 

behulp van Nederlandsche werklieden reeds een klein eskader op de binnenwateren van 

zijn rijk te hebben gevormd, in 1697 niet bij voorkeur herwaarts om zich tot eene 

grootschere taak voor te bereiden? Onder den naam van Pieter Michaëlof, wenschte hij 

zich te Zaandam, als een gewoon handwerksman, in den scheepsbouw te oefenen. Dewijl 

het hem evenwel niet doenlijk was, er onbekend te blijven, verhuisde hij weldra naar 

Amsterdam. Hier kon hij zich, dank zij de tusschenkomst van Nicolaas Witsen, op de werf 

der Oost-Indische Compagnie meer ongestoord aan zijne taak wijden. De slotsom zijner 

ervaring, te midden van Nederlandsche scheepsbouwmeesters en werklieden opgedaan, 

was, dat hij deze voor praktische en eerlijke menschen hield, van welke hij er gaarne velen 

aan zijn dienst wilde verbinden, maar dat zij, hoewel door langdurige praktijk en moeite 

eenigszins op de hoogte gekomen, toch de theorie van hun vak niet volkomen verstonden. 

Ten einde hiervan meer te vernemen, dan de Nederlanders hem konden vertellen, bezocht 

de Czar vervolgens ook Engeland. Zoodoende bewees hij, met al zijne ruwe vormen, een 

fijn opmerker te zijn; want eerlang kwamen velen in de Republiek zelve tot de overtuiging, 

dat men hier in de wetenschappelijke beoefening van den scheepsbouw ten achteren was. 

Czar Peter was niet vruchteloos in de Republiek geweest. Hij verkreeg er schier alles, wat 

hij tot uitvoering van zijn plan, de vorming eener Russische zeemacht, behoefde. Vele 

zeeofficieren, scheepstimmerlieden en andere personen, die hem behulpzaam konden zijn, 

gaven gehoor aan de uitnoodiging van den merkwaardigen vorst, om dezen naar zijn rijk te 

volgen. Dat evenwel niet allen zich door zijne voorstellen lieten bekoren, leert het voorbeeld 

van den Vice-Admiraal Schey, die een even vereerend als voordeelig aanbod afsloeg, 

omdat hij liever in der Staten dienst wenschte te blijven, waarin hij nochtans slechts een 

jaargeld van 2400 gld. trok. Behalve een groot aantal personen, die hem in verschillende 

betrekkingen konden dienen, erlangde de Czar ook het benoodigde materieel, waartoe de 

regeering medewerkte, in het besef, dat eene nauwe betrekking tusschen het opkomende 

rijk en de Republiek den handel der laatste niet weinig zou baten. Het gevolg van een en 

ander was, dat vele zaken, die in Rusland tot stand kwamen, zeer sterk een 

Nederlandschen oorsprong verrieden, hetgeen vooral in het oog liep bij de marine, tot 

welker inrichting de Czar aanvankelijk de hulp der Republiek volstrekt niet kon ontberen. 

Nog jaren daarna beweerden de Zweden, dat aan eene Russische vloot, die zij moesten 

bevechten, eigenlijk niets Russisch was dan de vlaggen. Zij bestond uit Hollandsche 

schepen, met Hollandsche bevelhebbers en Hollandsche matrozen, die met Hollandsch 

buskruit, Hollandsche kogels uit Hollandsche kanonnen schoten. Langzamerhand 

veranderde zulks; doch tot op den huidigen dag dragen vele instellingen bij de Russische 

marine nog een zekeren Nederlandschen stempel, waarop de nakomeling met 

rechtmatigen trots staart. 

Door het hare bij te dragen tot beschaving van een volk, dat reeds eeuwen in Europa 

woonde, zonder in den kring der natiën te zijn opgenomen, stichtte de Republiek zich in 

haar eigen werelddeel eene nieuwe eerzuil. Met een tal van andere, vroeger en later onder 

alle hemelstreken door haar opgericht, kon deze van hare veelzijdige werkzaamheid 

getuigen. Alleen is het de vraag of dit haar thans niet een weinig duur te staan kwam, 
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omdat Rusland vele industriëele krachten aan haar onttrok en hierdoor vooral ook hare 

marine verzwakte, terwijl zij zelve moeite had, om zich op het ingenomen standpunt te 

handhaven. Deze schaduwzijde is niet te ontkennen, doch tevens een bewijs van 

afnemende levenskracht. Evenals zwakke en oude lieden, omdat zij reeds verzwakt en 

verouderd zijn, aanstonds worden uitgeput door eenig bloedverlies, dat zich bij den 

gezonden mensch, in den bloei des levens, spoedig herstelt, is het ook hier met de 

Republiek. Wat zij in het laatst der zeventiende en het begin der achttiende eeuw voor 

Rusland heeft gedaan kan haren achteruitgang dus wel bespoedigd, maar niet veroorzaakt 

hebben. Had zij er niet altijd roem op gedragen, wanneer vreemde mogendheden zich van 

Nederlanders bedienden, of zich bij voorkeur hier te lande materieel aanschaften? Dat 

intusschen de Republiek, onmiddellijk na den vrede van Rijswijk, alles behalve uitgeput 

was, leerden de eerstvolgende jaren, welke nog menige schitterende bladzijde aan hare 

geschiedenis toevoegden. 

 

 

                                       HOOFDSTUK XXXVIII 

 

 

Algemeene spanning in Europa. — Een Engelsch-Nederlandsch eskader ondersteunt Karel 

XII van Zweden. — Oorzaken van den Spaanschen successie-oorlog. — Dood van Willem 

III in 1702. — Mislukte landing bij Cadix.— Luisterrijke overwinning in de baai van Vigos. 

 

Geen staatsman van eenig doorzicht vleide zich, na het sluiten van den vrede te Rijswijk, 

met eene langdurige rust. Aangezien de mogendheden niets hadden gedaan ter afwering 

van het gevaar, dat allen te gemoet zagen, was het duidelijk, dat zij het oorlogsvuur slechts 

hadden ingerekend, in plaats van het te dooven. Na de inspanning, welke de leden van het 

Groot- Verbond zich hadden getroost, om de macht van Lode wijk XIV te breidelen, was het 

kwalijk te vermoeden, dat zij eene poging van dien vorst om de Spaansche 

aangelegenheden ten behoeve zijner dynastie te benuttigen, lijdelijk zouden aanzien. 

Zoolang Karel II, de laatste mannelijke nakomeling van Keizer Karel V, een ziekelijk 

bestaan op den Spaanschen troon rekte, was er geen gevaar. Maar dagelijks kon men het 

overlijden van dien zwakken vorst verwachten, aan wiens persoonlijkheid de dood een 

gewicht zou bijzetten, dat zij gedurende zijn leven nooit had bezeten. Wie zou, na hem, den 

schepter aanvaarden over het wel deerlijk vervallen, maar toch uitgestrekte gebied, 

waartoe, behalve het eigenlijke Spanje, het hertogdom Milaan, het koninkrijk der Beide-

Siciliën, de Zuidelijke Nederlanden, een groot deel van Amerika en eenige bezittingen in 

Azië en Afrika behoorden? De Republiek der Vereenigde Nederlanden had getoond, wat er 

van een klein gedeelte dier ontzaglijke monarchie kon worden, indien het slechts werd 

onttrokken aan het algemeene wanbestuur. Is het wonder, dat Lodewijk XIV en anderen op 

de kostbare nalatenschap vlamden, en dat velen met bezorgdheid de verwikkelingen te 

gemoet zagen, welke uit de geschillen over die nalatenschap zouden voortspruiten ? 

Lodewijk zelf was de eerste, die onder de gegeven omstandigheden het denkbeeld 

opperde om alles in der minne te regelen. Tot dit einde knoopte hij onderhandelingen aan 
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met Willem III, die wel niet rechtstreeks in de zaak betrokken was, doch vermoedelijk de 

hoofdrol zou spelen, bijaldien zich weder eene coalitie tegen Frankrijk vormde. Het gevolg 

dier onderhandeling was, dat er den 11den October 1698 een verdeelingstractaat werd 

gesloten, waarbij men de Spaansche monarchie aan den zoon van den Keurvorst van 

Beieren toewees, met dien verstande dat Frankrijk en Oostenrijk, welke insgelijks 

aanspraken hadden, eenige bezittingen in Italië zouden ontvangen. Daar echter de 

Beiersche prins nog voor Karel II overleed, viel dit gansche plan in duigen en moest een 

nieuw worden gemaakt. Ook dit gelukte; want Lodewijk XIV, Willem III en de Staten-

Generaal sloten in Maart 1700 een tweede verdeelingstractaat, waarbij zij overeenkwamen, 

dat de tweede zoon van den Duitschen keizer de Spaansche monarchie zou erven, met 

uitzondering van eenige streken, die aan Frankrijk zouden ten deel vallen. 

Inmiddels openbaarden zich in het Noorden zorgwekkende verschijnselen. Wat Czar Peter 

in het belang van zijn rijk deed, scheen eene bedreiging voor zijne naburen. Wilde hij 

Rusland tot eene zeemogendheid verheffen, dan zou hij vermoedelijk de Oostzee pogen te 

naderen, waarvan de Zweedsche provinciën zijn rijk scheidden. Dat Karel XII, een jong en 

krijgshaftig vorst, in 1697 den troon van Zweden beklom, maakte den toestand 

bedenkelijker. Eerlang sproot uit de tegenstrijdige belangen der Noordsche kronen eene 

reeks van oorlogen voort, hetgeen hier ter loops wordt aangestipt, omdat de Nederlandsche 

vloot aan het begin der vijandelijkheden een werkzaam doel had, nog eer de 

gebeurtenissen in Spanje haar tot handelen riepen. 

 

Tusschen den Koning van Denemarken en den Hertog van Holstein ontstond in 1699 een 

geschil over de grenzen van hun gebied, waarin Karel XII, als zwager van den Hertog, zich 

weldra mengde. Hierdoor kreeg hij echter ook met Polen, Brandenburg e. a. te doen, die 

zich in de voorbaat tegen hem verbonden hadden. Op grond der bestaande tractaten, riep 

Karel XII nu de hulp van Groot-Brittanje en de Republiek in, die zoowel ten behoeve van 

den bondgenoot, als ter bescherming van den handel op de Oostzee, het besluit namen in 

1700 een eskader derwaarts te zenden. 

Thans ondervond men de heilzame gevolgen van hetgeen na den vrede van Rijswijk tot 

verbetering van de geldmiddelen der Admiraliteiten was gedaan. De behoefte hieraan was, 

tijdens den oorlog, meer dan ooit gebleken. Het Collegie te Harlingen had in de laatste 

jaren telkens niet meer geleverd, dan het met de ingekomen gelden kon bekostigen. 

Andere Collegiën, die meer hadden gedaan, waren daardoor in schulden en 

geldverlegenheid geraakt, welke laatste vooral op het personeel drukte. Maanden lang 

moest dit op soldijen en kostgelden wachten, waarover de Admiraliteit van het Noorder-

Kwartier zelfs in rechten werd aangesproken. Sedert was hierin verbetering gekomen, door 

het sluiten eener leening, waarvan de Admiraliteiten, in zes jaren tijds, twaalf millioen 

gulden zouden ontvangen. Bovendien hadden de Staten-Generaal eene som ingewilligd tot 

voltooiing der in aanbouw zijnde schepen. Wegens den beteren toestand der financiën, 

leverde het uitrusten der schepen naar het Noorden thans weinig bezwaar op. 

Almonde, die in het laatst van Mei met een eskader van dertien linieschepen uitzeilde, 

vereenigde zich in de Noordzee met een Britsch onder Rooke, waarna de gecombineerde 

macht koers zette naar de Sond, voor welke zij zich bleef ophouden, tot dat de Deensche 

vloot naar Kopenhagen week. Op eene vraag, hun namens het Deensche hof aangaande 
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hunne verdere oogmerken gedaan, antwoordden de admiraals, volgens een brief van 

Almonde van 17 Juli 1700 aan de Staten-Generaal: „dat de gecombineerde vloot met geen 

ander intentie was in de Sond gecomen, als om met die van Sweeden te conjungeren en 

deselve in alles te assisteren.”  Zij vereenigden zich dan ook weldra met de Zweedsche 

vloot, onder den Admiraal Wachtmeister en laveerden tot voor Kopenhagen, waar de 

Denen hunne schepen, die eenigszins in verwarring lagen, zoo goed mogelijk tegen een 

aanval poogden te beveiligen. Bij herhaling lieten nu de bevelhebbers der vereenigde 

vloten eenige bommen werpen naar de Deensche hoofdstad en de in hare nabijheid 

liggende schepen, zonder echter veel schade aan te richten. Inmiddels zorgde Almonde, 

zooals hij den 24sten Juli aan de Staten-Generaal schreef, dat de schippers, die zich in de 

havens der Oostzee bevonden, bericht ontvingen van de aangevangene 

„onvriendelikheden,” terwijl hij en Rooke voorts aan het Deensche hof kennis gaven van 

hun voornemen, om alle koopvaarders, die uit de Oostzee kwamen, bij zich te houden, tot 

dat zij volkomen zeker waren van de vrije passage door de Sond, en om deze schepen, 

bijaldien het Deensche hof hun niet de verlangde zekerheid gaf, „met convoij door de Sond 

te laten brengen, sonder Elseneur om te vertollen aan te doen.” Hiertoe kwam het evenwel 

niet, daar de Zweden den 4den Augustus bij Elseneur, onder bedekking der vloten, eene 

landing bewerkstelligden, waarbij Karel XII ten duidelijkste toonde, wat de wereld van hem 

kon verwachten. Met den degen in de hand, sprong hij uit de sloep en betrad, aan het 

hoofd der jubelende soldaten, den wal. De Koning van Denemarken, weldra in zijne 

hoofdstad bedreigd, sloot den 18den Augustus te Travendahl een nadeelig verdrag, waaraan 

echter zijne bondgenooten geen deel namen. Deze bleven de vijandelijkheden elders 

voortzetten, gesteund door den Czar, die zich nog voor het einde der maand bij hen 

voegde, om de verlegenheid der Zweden aan de bereiking zijner eigen oogmerken 

dienstbaar te maken. 

 

Rooke en Almonde, die gewapenderhand moesten bemiddelen, hadden zich van die 

ondankbare taak uiterst voorzichtig gekweten. Minder dan drie honderd bommen, in het 

geheel tegen de stad en de vloot gebruikt, hadden inderdaad slechts weinig schade 

aangericht. Dit trok zelfs de aandacht van Karel XII, die op eene vraag, hierover aan Rooke 

gedaan, ten antwoord kreeg: „Ik ben wel gezonden, om Uwe Majesteit te helpen, maar niet 

om den Koning van Denemarken te verderven.”  Wat echter Karel XII te weinig vond, achtte 

Willem III reeds te veel. Deze meende toch, dat de admiraals door het bombardement van 

Kopenhagen hunne instructie hadden overtreden, die hun slechts voorschreef, geweld met 

geweld te keeren; hij keurde ook de hierop gevolgde landing niet ten volle goed, vreezende, 

dat „het succes den jongen Prins zeer zou opzetten.” Nochtans was het doel bereikt; de 

Zweden ontruimden Seeland weder en het vereenigd eskader kon in September 

terugkeeren. 

Omstreeks denzelfden tijd begonnen de gebeurtenissen, met betrekking tot de Spaansche 

aangelegenheden, een bedenkelijk aanzien te krijgen. De verdeelingstractaten hadden, in 

Spanje zelf, veel misnoegen verwekt. In heftige bewoordingen had de Spaansche gezant 

zich daarover tegen Willem III uitgelaten. Dien ten gevolge was de Engelsche ambassadeur 

uit Madrid teruggeroepen, hetgeen de geheime plannen van Lodewijk XIV slechts in de 

hand werkte. De kuiperijen van de Franschgezinde partij aan het Spaansche hof, die er te 
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vrijer spel door kreeg, ontlokten den kinderloozen vorst een testament, waarbij hij den 

Hertog van Anjou, Lodewijk’s kleinzoon, tot erfgenaam van de Spaansche monarchie 

verklaarde. Nadat hij den 1sten November 1700 was overleden, hoorde men nu eensklaps, 

dat er zulk een testament bestond, dat Lodewijk zich de bepalingen hiervan liet welgevallen 

en dat hij zijn kleinzoon onmiddellijk naar Madrid had gezonden. Men had goed spotten met 

dezen „Hansop op de koord” en met de kunstgrepen, waaraan hij zijne verheffing te danken 

had; doch Willem III en de Staten-Generaal stonden tegenover een voldongen feit, hetwelk 

te onrustbarender was, omdat Lodewijk XIV het verzwakte Spanje te land en te water 

onmiddellijk bijsprong. Zijne schepen bewaakten de Spaansche havens en kusten; zijne 

troepen rukten op het Spaansche gebied, ook in de Zuidelijke Nederlanden, waar men 

vruchteloos tegen „het peirdt van Troyen” waarschuwde. Hierin vooral lag de kiem eener 

vredebreuk, tenzij de Staten-Generaal hunne oude politiek om de Franschen niet tot 

naburen te willen hebben verloochenden, en Willem III ten eenen male afzag van elke 

poging om Frankrijk’s macht te knotten. 

De Keizer van Duitschland, die zich het meest verongelijkt achtte, greep aanstonds naar de 

wapenen en zond een leger naar Italië, hetwelk aldaar met Fransche troepen in botsing 

kwam. Niet zoo ras gingen de zeemogendheden te werk. Zij bepaalden zich aanvankelijk 

tot het nemen van eenige voorzorgen. Zelfs erkenden de Staten-Generaal, nadat hun 

officieel kennis was gegeven van de troonsbeklimming van den Hertog van Anjou, dezen 

vorst als Koning van Spanje, hoewel dan ook noode en ten deele met het oog op hunne 

troepen, die zich op dit oogenblik nog in de Zuidelijke Nederlanden bevonden. Wat nog 

sterker is, Willem III, die als Koning van Groot-Brittanje, het officiëele bericht later dan 

eenige andere mogendheid ontving, volgde het voorbeeld der Staten-Generaal door den 

nieuwen Koning van Spanje te erkennen, ofschoon hij deze handeling een tijd lang geheim 

hield. 

Nederland en Groot-Brittanje hadden dus oogenschijnlijk in de zaak berust, ofschoon zij 

blijkbaar nadere verwikkelingen vreesden. Uit dien hoofde besloten de Staten-Generaal tot 

den aanbouw van nieuwe schepen en tot eene buitengewone uitrusting in 1701. Zij 

bestemden 16 fregatten om Zeeland te dekken, lieten bovendien een eskader onder 

Callenburg op de vlakte van Schooneveld kruisen en zonden Almonde met een ander naar 

de Britsche vloot. De verrichtingen hiervan bepaalden zich evenwel tot het geleiden van 

een Britsch eskader, dat naar West-Indië vertrok, en de vereenigde vloot bevond zich in 

November 1701 weder in het Kanaal. Zij was er niet in geslaagd de Spaansche galjoenen, 

die te Cadix verwacht werden, te onderscheppen. Het bevel daartoe luidt trouwens, zonder 

voorafgaande oorlogsverklaring, vreemd genoeg. Maar de toestand werd steeds 

bedenkelijker, als men let op het werven van krijgsvolk, op het plan om in 1702 eene nog 

grootere vloot uit te rusten en op een verbond, den 7den September 1701 tusschen den 

Keizer van Duitschland, den Koning van Groot- Brittanje en de Staten-Generaal gesloten. 

Wenschte Lodewijk XIV onder de gegeven omstandigheden zijn kleinzoon te baten, dan 

behoorde hij alles te vermijden, wat de gevoeligheid zijner reeds geprikkelde tegenstanders 

kon vermeerderen. Zijne pogingen, om de Staten-Generaal gunstiger voor zich te 

stemmen, waren dus op zijn standpunt doelmatig. Daarentegen was het een onbegrijpelijke 

misslag, dat hij tegen den raad zijner ministers, nadat Jacobus II den 16den September was 

overleden, diens zoon als Koning van Groot-Brittanje erkende. Hij mocht dit later doen 
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voorkomen, als ware het slechts eene ijdele formaliteit: Willem III beschouwde het als eene 

persoonlijke beleediging en als eene schending van het tractaat van Rijswijk. Hij beval den 

Engelschen gezant te Parijs, deze hoofdstad onmiddellijk en zonder afscheid te verlaten, 

en den Franschen agent, die zich in Engeland ophield, aanstonds te vertrekken. Ook de 

Staten-Generaal riepen hun gezant uit Frankrijk terug, doch lieten er voorloopig diens 

secretaris blijven, evenals Lodewijk XIV ten hunnen opzichte deed. Al de genomen 

maatregelen, die een naderenden oorlog voorspelden, vonden bij de natiën een schier 

onverdeelden bijval. In de Republiek heerschte eene algemeene verontwaardiging over 

hetgeen men als eene herhaalde woordverbreking van den Koning van Frankrijk 

aanmerkte. Nog onstuimiger openbaarde zich de geestdrift der Engelschen. Alleen de 

gedachte, dat de gehate vreemdeling hun een koning van zijne keus wilde opdringen, was 

voldoende om hen eenparig te stemmen voor den oorlog. 

Eerlang vormde zich, op de grondslagen van het gemelde tractaat met den Keizer, een 

nieuw Groot-Verbond tegen Frankrijk. Gedurende den winter en de eerste maanden van 

1702, bereidden alle partijen zich tegen den naderenden kamp voor. Te midden dier 

toebereidselen, trof haar evenwel een zware slag, daar Willem III, andermaal de leider der 

gansche onderneming, den 19den Maart overleed. 

Dit verlies van „den man van God’s rechterhand,” van den held, over wien „Europa in rouw” 

was, bracht in de buitenlandsche politiek der zeemogendheden geene verandering. Zijne 

schoonzuster Anna, de tweede dochter van Jacobus II, die hem in de koninklijke 

waardigheid opvolgde, nam toch aanvankelijk de staatkunde des overledenen tot 

richtsnoer, en de Republiek volhardde insgelijks op den afgebakenden weg, schoon haar 

inwendig bestuur eene belangrijke wijziging onderging. Want de Staten van Holland en vier 

andere gewesten besloten het voorloopig zonder Stadhouder te doen, hetgeen thans 

minder tegenstand uitlokte dan vroeger, omdat men, wegens het kinderloos overlijden van 

Willem III, geen rechten nakomeling van den laatsten Stadhouder behoefde ter zijde te 

stellen. Deze tweede zegepraal kon de Staatspartij zelfs tamelijk ongestoord genieten tot 

dat zich later, onder haar bestuur, gebreken openbaarden, die haar andermaal het 

vertrouwen der menigte deden verliezen. Een onmiddellijk gevolg van haar optreden was, 

dat het gezag der Staten-Generaal weder afnam en dat de verschillende provinciën dus 

meer invloed erlangden op het bestuur der zeezaken, hetwelk reeds bij vijf afzonderlijke 

Collegiën berustte. Tijdens het eerste stadhouderlooze bewind, had Jan de Witt vele hieruit 

voortspruitende moeielijkheden overwonnen. Zou Heinsius, die sedert 1689 in Holland het 

ambt van Raadpensionaris bekleedde, dit insgelijks vermogen? Ongetwijfeld kreeg hij eene 

zwaardere taak op de schouders, dan zijn beroemde voorganger, daar het thans niet een 

oorlog gold, uitsluitend ter zee gevoerd, maar een oorlog te land en te water, die alle 

krachten der Republiek en harer bondgenooten vorderde: in het veld en ter zee, tot 

bestrijding van den gemeenen vijand; in het kabinet, tot bewaring der onderlinge 

eensgezindheid. 

Spoedig kwam een einde aan de onzekerheid, die bij Willem’s overlijden nog heerschte. 

Den 15den Mei 1702 verklaarden de Staten-Generaal, de Koningin van Groot-Brittanje en de 

Keizer van Duitschland den oorlog aan Lodewijk XIV. Hiermede nam de Spaansche 

successie-oorlog een aanvang, die in de Zuidelijke Nederlanden, Duitschland, Italië en 

Spanje zelf woedde, terwijl de oorlogen van Karel XII tegen Rusland, Polen en Saksen 
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andere streken van Europa teisterden. Dat het, te midden van dien algemeenen krijg, den 

leiders der westersche politiek de grootste bezorgdheid inboezemde, toen de Koning van 

Zweden ook in de Duitsche landen van den Koning van Polen doordrong, hetgeen de 

hangende vraagstukken nog ingewikkelder dreigde te maken, zal niemand bevreemden. 

Welk aandeel de zeemacht in al die krijgsbedrijven had, moet thans meer in 

bijzonderheden worden nagegaan. 

Tegen het einde van Mei 1702 verscheen Almonde met een Nederlandsch eskader ter 

reede van Spithead, waar ook een Britsch lag, dat echter alles behalve gereed was. Binnen 

veertien dagen kwamen nog andere bodems van beide natiën, welke de groote vloot onder 

Rooke moesten uitmaken. Een Britsch eskader, onder bevel van den Schout-bij-nacht van 

Munden uitgezonden om de Franschen van Corunna af te snijden, was hierin niet geslaagd 

en tot veler misnoegen teruggekeerd, zonder de vijandelijke macht in de haven zelve 

aangetast of bewaakt te hebben. Dien misslag konden de Schout-bij-nachts Fairborne en 

Wassenaer, den 3den Juli slechts twee dagen voor de terugkomst van Munden tot hetzelfde 

einde gedetacheerd, niet herstellen. De hoofdmacht der gecombineerde vloot, door 

tegenwind opgehouden, kon eerst den 31sten Torbay verlaten. Over dit uitblijven hadden de 

Franschen te Lissabon zich al vroolijk gemaakt, door spottenderwijs eene premie uit te 

loven aan hem, die eenig naricht kon geven aangaande eene vloot van twee honderd 

schepen, die tusschen Spithead en Cadix was zoek geraakt. Maar weldra verscheen deze 

in de Spaansche Zee. 

Na zich aldaar met de schepen van Wassenaer en Fairborne vereenigd, en ook den Prins 

van Hessen-Darmstadt, een keizerlijk gevolmachtigde opgenomen te hebben, liet zij den 

23sten Augustus, des namiddags omstreeks vier uren, het anker vallen in de nabijheid van 

Cadix. Hier wilde zij een aanslag beproeven, dien Willem III ontworpen en op zijn sterfbed 

nog aangeraden had. Hare sterkte was voldoende, daar zij 20 Nederlandsche en 30 

Britsche linieschepen van vijftig tot meer dan honderd stukken, benevens vele fregatten en 

transportschepen, alles te zamen wel 200 bodems telde, waarop zich, behalve de gewone 

zeelieden, 10.000 man Britsche troepen bevonden onder den Hertog van Ormond en 4000 

Nederlandsche onder den Generaal Sparre. 

Over de aanwending dier macht waren de bevelhebbers, om meer dan eene reden, het niet 

eens. Uit een strategisch oogpunt, heerschte verschil van gevoelen tusschen de officieren 

van zee- en landmacht, daar de laatsten op het eilandje, waarop Cadix zelf ligt, wilden 

landen, hetgeen de eersten voor onuitvoerbaar hielden. Niet minder verschil van meening 

schijnt er bestaan te hebben over het eigenlijke doel van den tocht. Men kwam toch als 

vriend, om de Spanjaarden voor het huis van Oostenrijk te winnen, en kon het dus niet 

euvel duiden, dat sommigen een bombardement hiertoe al weinig geschikt vonden. In de 

dubbelzinnige verhouding, waarin de bondgenooten zich tegenover de Spaansche natie 

geplaatst zagen, is zeker eene der voornaamste redenen van de oneenigheid tusschen de 

leiders van den tocht te zoeken. 

Nadat de Gouverneur van Cadix geweigerd had de hem toevertrouwde stad over te geven, 

vormde men het besluit om op de tegenovergelegen kust, nabij het stadje Rotta, te landen. 

Dit geschiedde den 26sten Augustus, evenwel niet zonder verlies; want het omslaan van een 

dertigtal sloepen en booten kostte aan 50 Engelschen en 12 Nederlanders het leven. „Tot 

groote verwondering” van Almonde, rukte Ormond met de gelande troepen, ’s anderen 
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daags niet volgens het plan tegen het fort S. Catherina op, maar naar het stadje Rotta, dat 

hij evenals S. Maria met weinig moeite bezette. Voor S. Catherina, dat tegenover Cadix lag 

en met de batterijen dezer stad den ingang der baai bestreek, stieten de troepen echter het 

hoofd. Op de lang niet malsche boodschap, dat men den Gouverneur zou hangen en aan 

het volk geen kwartier verleenen, indien er tegenstand werd geboden, antwoordde de 

eerste tamelijk droogjes, dat het hem, indien hij toch moest hangen, vrij onverschillig was, 

of dit op last van den Hertog van Ormond, dan wel op dien van den Gouverneur van Cadix 

geschiedde. Dit „onbeleefde antwoord” ware hem ongetwijfeld duur te staan gekomen, toen 

de sterkte zich op genade moest overgeven, indien hij zich niet in tijds uit de voeten had 

gemaakt. Over het geheel ging het er nog al zonderling toe, daar men ook een tamboer, 

door den Gouverneur van Cadix met eene sloep gezonden, aanhield, omdat men zijne 

boodschap belachelijk vond en de bemanning der sloep voor spionnen aanzag. Van de 

ruime hoeveelheid proviand, volgens een schrijven van Sparre, te S. Maria gevonden, 

kwam insgelijks niet veel te recht. Het baatte zoo weinig, dat Rooke en Almonde, volgens 

het Verbaal van dezen bevelhebber, van den eersten tot den laatsten dag der expeditie de 

gelande troepen van al het noodige moesten voorzien. En er was, zoo als later bleek, heel 

wat meer schade aangericht, dan door het vernielen van proviand. 

Intusschen kon de inneming van S. Catherina eene landing op het eilandje van Cadix 

begunstigen. Maar nu hadden de Britsche schepen niet den noodigen watervoorraad, 

waarom men zich tot andere maatregelen moest bepalen. Overeenkomstig een vroeger 

besluit, landde de Generaal Sparre den 8sten September met 2400 man bij Porto-Real, om 

iets tegen het fort Matagorda te beproeven, dat met het daartegenover gelegen fort Puntal 

de engte der baai bestreek, waar de eigenlijke reede begon. Doch hier bleek het terrein niet 

geschikt te wezen tot den aanleg der vereischte werken. Nadat toch Sparre, wiens 

detachement met nog 800 man was versterkt, den 13den eene batterij van vier 

achttienponders en twee kleine mortieren had klaar gekregen, verzonk deze eensklaps, 

toen er nauwelijks dertig schoten waren gedaan, zoodat men de stukken moest afvoeren. 

Die gesteldheid van den bodem, waar de troepen op sommige plaatsen twee voet in den 

modder stonden, het aanhoudend vuur der Spaansche schepen op de reede, de 

belemmering, welke de bondgenooten, zelfs na de verovering van dit fort zouden 

ondervinden van de vaartuigen, welke de Spanjaarden in de engte tusschen de beide 

forten hadden doen zinken, leidden den 16den September tot het besluit alle verdere 

pogingen op te geven. De troepen van Sparre keerden, na eenige magazijnen met 

scheeps- en krijgsbehoeften vernield te hebben, van Porto-Real naar S. Maria terug en 

rukten vervolgens in vereeniging met die van Ormond naar Rotta, voor welke plaats 

inmiddels ook de schepen waren aangekomen om hen aan boord te nemen. 

Na de inscheping, die tot den 27sten duurde, wachtte de vloot slechts op eene gunstige 

gelegenheid, om weder naar het Kanaal onder zeil te gaan. Wegens stilte en tegenwind, 

bevond zij zich echter den 10den October eerst op de hoogte van kaap St. Vincent, waar ’s 

anderen daags zes Britsche oorlogsschepen en eenige transportvaartuigen met krijgsvolk 

naar West-lndië gedetacheerd werden. 

Beschamend was die afloop zeker, vooral met het oog op den beteren uitslag, dien 

Howard, Essex en Duivenvoorde eenmaal op dezelfde plaats hadden verkregen, toen de 

macht van Spanje ongelijk grooter, en die van de bondgenooten eerst in hare opkomst was. 
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Dit verschil liet zich allerminst verklaren uit de gematigdheid, waarmede de gelande 

troepen, op grond van de verspreide proclamation, thans waren te werk gegaan. Wat er 

voorviel, leverde toch eene slechte commentaar op de verzekering, welke die papieren 

inhielden. Alle plundering was, ja op doodstraf verboden; maar de officieren hadden dit 

verbod niet kunnen of willen handhaven. De baldadigheden, zelfs aan kerken en kloosters 

gepleegd, waren voorts bij eene Katholijke natie eene vrij slechte aanbeveling voor hare 

Protestantsche bondgenooten. Reeds den 6den September had Almonde geschreven: „in 

plaats van den voorhebbenden dienst met alle vigeur en goede ordre voort te setten, heeft 

men gecontinueerd met plunderen, sendende de generaals al wat haar gading maar is en 

soo veel als ze kunnen naa boord, en laten de rest pilleren door de soldaten, welke 

onordentelikheden sekerlik de Spanjarts meer moeten afschrikken als induceren om haar te 

verclaren voor ’t Huys van Oostenryk.” Nog sterker klonk het in zijn schrijven van den 26sten: 

„Gedurende dese ongelukkige Expeditie kan ik wel seggen, dat buyten de vergeefse 

attacque op Mattagorde, by d’armee in geenerhande sake met meer besigheid en yver is 

geprocedeerd geworden, als in ’t plunderen van Porto Ste Marie en het geplunderde naa 

boord te senden, waardoor en dat er geenerley exces gestraft werd, deselve soo verre 

buyten alle goede ordre en discipline is geraakt, dat verscheide officieren mondelik en 

schriftelik verclaard hebben, dattet chagrin ’t geen sij dien aangaande hebben niet en is te 

beschrijven en wel hertelik wenschten aan dese soo ongeregelden dienst nog part nog deel 

te hebben.” De Admiraal vroeg aan alle scheepsbevelhebbers eene pertinente lijst van al 

wat „onder den naam van vereerd, gekoft, geplunderd of gerooft” was aan boord gekomen, 

en gaf den Staten-Generaal in bedenking, om alle goederen en pakken, na het 

binnenkomen der vloot te doen visiteeren en rechercheeren, om over de deugdelijkheid van 

den eigendom te kunnen oordeelen en „ten minste het defrauderen van ’s lands 

geregtigheid daarmede voor te comen, dat andersints ontwyfelik, onder pretext van 

victualie- water- of leege fustage op te senden, sal gedaan worden.” Ook in Engeland vond 

de regeering later een dergelijk onderzoek noodig. 

Zonderlingerwijs gaf dezelfde roofzucht, welke den bondgenooten tot schande strekte, hun 

aanleiding nog voor de tehuiskomst een onverhoopt voordeel te behalen. Aan boord van 

sommige hunner schepen schenen allen de handen zoo vol gehad te hebben met den 

gemaakten buit, dat er zelfs niet voor de benoodigde hoeveelheid drinkwater gezorgd was. 

Immers moesten den 6den October eenige transportvaartuigen tot het innemen daarvan, 

onder het geleide van drie oorlogsschepen, de haven van Lagos aandoen. Hier vernam 

Hardy, de bevelhebber van de Pembroke, een der schepen van dit konvooi, dat eene rijk 

geladen Spaansche vloot, beschermd door een Fransch eskader, te Vigos was 

binnengevallen. Dit bericht scheen hem van zooveel belang, dat hij aanstonds in zee stak 

om den opperbevelhebber der vloot op te zoeken, dien hij den 17den October op de hoogte 

van kaap Finisterre aantrof. Rooke liet het onmiddellijk aan Almonde weten, die vele 

geopperde bezwaren uit den weg ruimde door hetgeen hij bij ervaring van de gesteldheid 

der kust mededeelde, waarna des anderen daags een krijgsraad het besluit nam de 

gemelde schepen zoo mogelijk aan te tasten en te veroveren of te vernielen. Dien ten 

gevolge zette de vloot, slechts verzwakt door het detacheeren van zes oorlogsschepen en 

eenige transportvaartuigen, den koers naar Vigos. Den 19den kwam zij op de hoogte der 

baai, waar zij in afwachting van een gunstig tijdstip eene wijle bleef toeven. Hier vernamen 
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hare bevelhebbers, den volgenden dag, dat er andere schepen uit de Engelsche havens in 

aantocht waren, die eerlang uitstekend te pas kwamen. 

Inmiddels hadden de Franschen, onder Chateaurenaud, zich op een aanval voorbereid, en 

tot dit einde oogenschijnlijk zeer goed partij getrokken van de gesteldheid der plaats. De 

baai van Vigos toch is een diepe en langwerpige inham, die zich ten noorden der 

Portugeesche grens in de Spaansche provincie Gallicië, oostwaarts uitstrekt, te midden 

eener bergachtige landstreek. Op eenigen afstand boven de stad Vigos, die aan den 

zuidelijken oever ligt, is eene vernauwing waarachter de baai weder meer ruimte aanbiedt 

en een riviertje opneemt. Aan den zuidkant dier vernauwing, bevond zich het kasteel Rante 

en hooger op, aan denzelfden oever, het stadje Redontella. Hier nu, achterin de baai, had 

Chateaurenaud gehoopt de gewenschte veiligheid te vinden voor zijn eskader en voor de 

Spaansche schepen, die aan zijne hoede waren toevertrouwd. Ongerekend eenige kleine 

vaartuigen, lagen er vijftien Fransche en drie Spaansche oorlogsschepen van 40 tot 76 

stukken, benevens dertien, en volgens het Verbaal van Almonde wel negentien galjoenen, 

in eene halve maan en met de breede zijde naar de engte. In de onmiddellijke nabijheid 

hiervan, waren ten minste twee der Fransche oorlogsschepen geposteerd. De nauwe 

toegang tot het achterste gedeelte der baai werd bestreken door het geschut van het 

kasteel, van eene hiervóór opgerichte batterij en van eene dergelijke aan den tegenover 

gelegen oever. Kenau, de vroeger genoemde Fransche ingenieur, was er heen gezonden 

om alles zoo doelmatig mogelijk in te richten. Om ten slotte niets onbeproefd te laten, wat 

de veiligheid der schepen kon bevorderen, had men in de engte, welke door twee 

kustbatterijen, het geschut van het kasteel en het vuur der nabijgelegen schepen werd 

bestreken, nog eene soort van vlot of havenboom aangebracht. 

Met betrekking hiertoe zij opgemerkt, dat sedert overoude tijden melding wordt gemaakt 

van kettingen en andere belemmeringen om havens of rivieren voor een naderenden vijand 

ontoegankelijk te maken. Reeds te Damiate hadden de Nederlanders iets van dien aard 

aangetroffen. Wat het eigenlijk was, is evenwel niet met volle zekerheid te zeggen. Zelfs 

kost het moeite zich een eenigszins juist denkbeeld te vormen van de versperringen, welke 

de onzen, meer dan vier eeuwen later, op de rivier van Chattam en voor sommige Britsche 

havens ontwaarden. Blijkbaar was er altijd een ijzeren ketting in het spel geweest, naar 

gelang der omstandigheden al dan niet door vlotten of balken ondersteund. 

Langzamerhand beginnen de berichten over de samenstelling dier hinderpalen, welker 

doelmatigheid men inmiddels poogde te verhoogen, meer licht te verspreiden. Zoo had 

men in 1689, tijdens het beleg van Londonderry, het vaarwater aldaar versperd door 

balken, die met ijzeren ketens onderling bevestigd en vervolgens met een dikken kabel 

omwoeld waren. Ofschoon er nu later nog melding wordt gemaakt van ijzeren ketens tot het 

sluiten van een nauwen toegang gebezigd, zoo begonnen de eigenlijke versperringen, tot 

afwering des vijands, toch meer en meer uit kunstig samengestelde vlotten te bestaan, die 

echter maar zelden aan het oogmerk beantwoord hebben. Hier, in de engte der baai van 

Vigos, hadden de Franschen er een gemaakt, met behulp van masten, raas en eenige 

vaten, die onderling met ketens en kabels verbonden waren. 

Eerst den 22sten October kon de vloot de baai binnenstevenen, hetgeen zij onder 

begunstiging van mistig weder zoo ongemerkt deed, dat men hare tegenwoordigheid aan 

den wal niet bespeurde voor dat zij in de nabijheid der stad Vigos was. Nu besloten de 
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bevelhebbers des anderen daags een eskader van 15 Britsche en 10 Nederlandsche 

schepen dieper in de baai te zenden en te gelijk eene landing te bewerkstelligen. Dit laatste 

had op den uitslag der gansche onderneming een beslissenden invloed; want het gelukte 

den Hertog van Ormond, die den 23sten October, tusschen negen en tien uren in den 

morgen, aan de zuidzijde der baai geland was, in de bergachtige streek eene vijandelijke 

overmacht voor zich uit te drijven en het kasteel Rante te bereiken, terwijl de schepen 

wegens gebrek aan wind de hun opgelegde taak niet konden volbrengen. Vermoedelijk was 

dit oponthoud zelfs gelukkig, daar de Britsche Vice-Admiraal Hopson, die de voorste 

schepen moest aanvoeren, met het oog op de batterijen, de gansche onderneming nog zoo 

bedenkelijk vond, dat hij zich genoopt achtte aan Rooke nadere bevelen te vragen. Deze 

kwam zich onmiddellijk in persoon van den staat van zaken overtuigen, en gaf de noodige 

bevelen om te volharden. Zoodra de wind nu, omstreeks te twee uren na den middag, wat 

opstak, gingen Hopson, met de Torbay (80), de Grafton (70), de Kent (70), de Mary (70) en 

de Monmouth (70), en de Nederlandsche Schout-bij-nacht van der Goes, met de Zeven 

Provinciën (92), de Dordrecht (72) en de Veluwe (64) onder zeil, waarmede zij thans op 

een geschikt oogenblik bij de versperring kwamen. Een gedeelte der gelande troepen had 

toch de batterij aan den zuidelijken oever reeds vermeesterd en was bezig de bezetting uit 

het kasteel zelf te drijven. Van dien kant hadden de naderende schepen dus weinig meer te 

vreezen. Ook het vuur der Fransche bodems en der batterij aan de noordzijde, ofschoon 

volgens sommigen goed onderhouden, schrikte de aanvallers niet af. Maar nu scheen de 

versperring voor eenigen hunner werkelijk een hinderpaal te zullen worden. Alleen Hopson 

breekt er door met de Torbay, doch komt, daar hij tegen de orders van Rooke wat ver 

doorzeilt, in aanraking met een vijandelijken brander, die hem onmiddellijk de handen vol 

werk geeft. Slechts met moeite slaagt hij er in, zijn reeds aangestoken bodem te redden. 

Inmiddels herhalen de andere schepen, na eenmaal tegen het vlot opgetornd te zijn, hunne 

pogingen. Hierbij kunnen de commandanten, na de overgaaf van het kasteel, zelfs 

maatregelen nemen, die te midden van een kruisvuur schier ondoenlijk waren geweest. 

Sommige toch zoeken de opening door Hopson gemaakt; andere, met name de 

Nederlandsche, doen eenig volk buiten boord enteren om de sjorrings van het vlot met 

bijlen stuk te hakken.Dit alles, hoewel tamelijk spoedig volbracht, zou echter te veel tijd 

hebben geëischt, indien alle batterijen nog op dit punt hadden kunnen vuren. 

Thans is de weg gebaand. Franschen en Spanjaarden zien den laatsten grond hunner 

hoop bezwijken en kunnen zich op het ergste voorbereiden. Chateaurenand, anders niet 

licht vervaard, is ten einde raad en geeft bevel de schepen in brand te steken. Dit 

geschiedt, doch met zooveel overijling, dat slechts enkele bodems eene prooi der vlammen 

worden. Nochtans is de verwoesting schrikbarend genoeg, daar sommige bodems tot op 

het water afbranden en andere, die met veel gedruisch in de lucht springen, de 

overwinnaars zelven met dood en verderf bedreigen. Rooke vindt het uit dien hoofde niet 

geraden meer schepen te doen naderen. Zij, die tot in het achterste gedeelte der baai zijn 

doorgedrongen, hebben er echter vrij spel, en kunnen, zooveel de zorg voor hunne eigen 

bodems dit gedoogt, wat de gevluchte vijand achtergelaten en het vuur gespaard heeft, 

nemen of tegen geheele vernieling behoeden. 

Een gedeelte van de kostbare lading, voor dien tijd door de Franschen aan wal gebracht, 

baarde den Commissaris-Generaal hunner vloot niet weinig hoofdbrekens. Want toen hij dit      
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‘s anderen daags, eer de gelande troepen Redontella bereikten, wilde laten vervoeren, 

hadden de hiertoe aangenomen personen zich uit de voeten gemaakt, en moest hij zich 

met een paar karren uit een naburig dorp behelpen. Van zijn tocht met die karren, hangt hij 

in zijn rapport een vrij grappig tafereel op: hoe de voerlieden al in den eersten nacht met 

hunne ossen op den loop gingen; hoe dit hem noodzaakte, de zakken met geld, het 

zilverwerk en andere kostbaarheden te laten dragen door matrozen, die hem al vluchtende 

gevolgd waren; hoe deze, door de Spanjaarden voor Engelschen aangezien, onder weg 

van hun last beroofd werden; en hoe ten slotte, hij en de zijnen van al de geredde schatten 

niets overhielden, dan wat zij in den zak hadden. Doch schoon er op deze en andere wijzen 

veel buiten het bereik der bondgenooten was geraakt, zoo was er evenwel te Redontella en 

in de baai nog een niet te versmaden buit achtergebleven. 

Aangezien Rooke, tamelijk onvoorzichtig, eenige voorraadschepen weggezonden had, en 

men dus aan boord van sommige bodems slechts schraal rondkwam, zou het den 

bondgenooten misschien aan den vereischten tijd hebben ontbroken om van de 

gelegenheid ten volle partij te trekken, bijaldien er geene schepen waren opgedaagd, die 

hunne taak konden overnemen. Vóór zij de baai inliepen, hadden zij het bewijs ontvangen, 

dat Shovel naderde met een Britsch eskader, hetwelk uit Engeland was afgezonden, 

zoodra men er de tijding had gekregen van het binnenvallen der rijk geladen vloot te Vigos. 

Nadat dit eskader was aangekomen, konden Rooke en Almonde den 31sten October met de 

groote schepen en een gedeelte van den buit vertrekken. 

Shovel, wien de zorg voor het overige was opgedragen, liet nog 60 stukken van de 

batterijen en 50 andere van de vernielde schepen bergen, de veroverde schepen zoo goed 

mogelijk in staat stellen hem te volgen en wat hij niet kon medenemen onbruikbaar maken. 

Na met dit alles eene week bij en in de baai te hebben doorgebracht, vertrok hij met het 

laatste van den buit, waarbij een der vermeesterde galjoenen strandde. 

Dit was evenwel slechts eene kleine ramp, in mindering van het behaalde voordeel, en had 

dus geen invloed op de luide vreugdekreten, waarmede de bevolking van Engeland en de 

Republiek de terugkeerende vlotelingen begroette. De openbare teekenen van blijdschap 

waren, vooral hier te lande, des te uitbundiger, naarmate men zich wegens de mislukte 

landing bij Cadiz van de bedrijven der vloot minder had voorgesteld. En nu zag men de 

Bourbon, een Fransch oorlogsschip van meer dan zestig stukken en twee Spaansche 

galjoenen in de Nederlandsche havens opbrengen; nu hoorde men van een achttal 

vijandelijke bodems, door de Engelschen medegevoerd; van andere, welke de 

bondgenooten hadden vernield, en eindelijk van een buit, welke naar de loopende 

geruchten dien uit de gulden dagen van Piet Hein moest evenaren. 

Met betrekking tot de geldelijke voordeelen vond men zich echter te leur gesteld. Over het 

juiste bedrag, door sommigen op wel 26 millioen begroot, hing een dichte sluier, welke 

nooit ten volle is opgeheven. Almonde, die zich al had beklaagd over de wijze, waarop men 

bij de landing tegenover Cadix was te werk gegaan, teekende in zijn journaal aan, dat de 

Generaal Sparre den 26sten en 27sten October een kistje met goud, een met zilver en 22 

koffers en kisten met allerlei waren naar de vloot had gestuurd, als het aandeel van de 

Republiek in den buit, te Redontella gevonden. In den gedeeltelijk vernielden brief, dien hij 

den 27sten aan de Admiraliteit van Amsterdam schreef, gewaagt hij van een inventaris der 

geloste goederen, vermoedelijk uit de veroverde Spaansche schepen, waarop „tot nog toe 
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niet als West-Indise coopmanschappen voorkomen en geen silver.” Op de later in de 

„Europische Mercurius voor 1703” bekend gemaakte lijst van hetgeen de Nederlanders in 

de baai van Vigos hadden veroverd, vindt men dan ook eene niet onbeduidende 

hoeveelheid koopmansgoederen, doch verder slechts allerlei snuisterijen en prullen, 

benevens eenig onbewerkt goud en zilver, waarvan Almonde ook in zijn journaal spreekt. 

Maar het gemunte geld en de meeste voorwerpen van waarde schijnen, zoowel bij de 

landing te Vigos als bij de vroegere, tusschen kaai en schip geraakt te zijn. Volgens de 

aanteekeningen van een predikant der vloot, had een hoofdofficier der Nederlandsche 

troepen, gedurende dezen tocht, zooveel kostbaarheden opgedaan, dat hij die op eene 

tafel voor dertien personen niet kon plaatsen. De predikant zelf had zijn deel niet versmaad, 

ofschoon hij van de hem toegewezen bibliotheek van een geestelijke te S. Maria niet veel 

pleizier had; want zij was grootendeels vernield door plunderende matrozen en soldaten, 

toen hij haar in bezit kwam nemen, hetgeen hij, naar zijn eigen zeggen, overeenkomstig 

zijn ambt met gelatenheid droeg.1). Zoo waren er ongetwijfeld meer, die een onderzoek 

wettigden, hetwelk echter niet veel aan het licht bracht. Dewijl intusschen bleek, dat ook 

Nederlandsche en neutrale eigendom was vernield, gevoelden de Staten van Holland zich 

genoopt om 350,000 gld. aan te wijzen tot schadeloosstelling van hen, die hun geleden 

verlies met deugdelijke bewijzen konden staven. 

Beantwoordde het bedrag van den gemaakten buit niet aan de verwachting, zoo konden de 

onzen zich in elk geval troosten met de gedachte, dat het gehoopte voordeel ook den vijand 

was ontgaan. Van dit in oorlogstijd zeker niet ongeoorloofd leedvermaak, leveren de 

schotschriften dier dagen het bewijs. In een daarvan, getiteld: „Het hedendaags geloof der 

vorsten,” legde men den bewoners van Frankrijk deze woorden in den mond: „wij gelooven 

in den droom van Pharao, dat de vette koeijen in magere veranderen sullen.”  Veel bitterder 

dreef men daarna den spot met het gebeurde te Vigos, in een ander, hetwelk tot opschrift 

droeg: „Den koning van Vrankryk op 't secreet in doodsbenautheyt.” Hierin schetste men 

den Hellevorst, als lijdende aan de gevolgen van zijn lust tot zure fruit. Geene medicijnen 

schenen hem te baten.  

 
1) Leupe en van Braam Houckgeest, Geschiedenis der mariniers, ed. 1867, p. 46 

En nadat eindelijk de ontstelde geneesheeren, als eenig redmiddel, het ingeven van eene 

Spaansche zilvervloot hebben aangeraden: 

 

So komt, ogh, ogh! in ’t rijk de droeve tydingh binnen, 

Dat niet alleen de vloot, met silver swaer gelaên, 

 Maar ook de sijne, die hem had soo duyr gestaan, 

 Was glad en al verbrand, genomen of versonken. 

 

In Engeland hadden de later behaalde voordeelen het mislukken van de landing bij Cadix 

niet uit het geheugen gewischt. Rooke moest zich, op grond eener klacht van Ormond, 

verantwoorden en bleef slechts door den invloed van het hof en zijne staatkundige vrienden 

tegen onaangename gevolgen behoed. 

Hij trad nogmaals als bevelhebber der vereenigde vloot op, eer het zijnen tegenstanders 

gelukte hem te verwijderen. 
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Met voorbijgang van alles, wat de Republiek in 1702 en de volgende jaren tot bescherming 

van den nationalen rijkdom en tot eigen veiligheid deed, zullen de verrichtingen harer 

zeemacht op de kusten van Spanje en Frankrijk onafgebroken worden voortgezet. Daarna 

zal een blik worden geworpen op de bedrijven in de Noordzee en elders, om ten slotte na te 

gaan, in hoeverre de zeemacht op den loop des oorlogs en omgekeerd de oorlog op den 

toestand der zeemacht eenigen invloed had uitgeoefend. 

 

                                 

  HOOFDSTUK XXXIX 

 

Verrichtingen der Nederlandsche en Britsche vloot in de Middellandsche Zee en op de 

kusten van Spanje.— Verovering van Gibraltar in 1704. — Zeeslag bij Malaga. — 

Barcelona en andere plaatsen genomen. — Zonderling misverstand te Lissabon. — Latere 

bedrijven tot aan het einde van den oorlog. 

 

In 1703 leverde de Republiek in plaats van achttien schepen, waartoe zij zich had 

verbonden, slechts twaalf bodems voor de gemeenschappelijke vloot, die onder Shovel 

naar de Middellandsche Zee moest vertrekken. Hadden de Staten-Generaal niet meer dan 

twaalf beloofd, zoo ware dit hun vermoedelijk als een blijk van doorzicht toegerekend, 

omdat zelfs de opperbevelhebber zich van de onderneming weinig voorstelde en velen 

haar voor louter geldverspilling hielden. Nu echter de schepen eenmaal waren toegezegd, 

had men voor de eer van den Staat ongetwijfeld beter gedaan die ook te leveren, ofschoon 

een zestal bodems meer of minder geen invloed kon hebben op den uitslag eener 

onderneming, waarbij alles kwalijk berekend scheen te zijn. Rooke, die met een gedeelte 

der Britsche vloot de Franschen binnen Brest moest houden, terwijl de vereenigde vloot 

passeerde, kwam te laat om den vijand het uitzeilen te beletten, en was reeds lang terug, 

toen de vloot der bondgenooten, onder Shovel en Almonde, half Juli met een aantal 

koopvaarders in zee stak. Zonder iets verricht te hebben, kwamen de genoemde admiraals 

den 9den September met hunne vloot op de hoogte van Carthagena; voorwaar laat genoeg, 

ter volvoering van al wat hun op de kusten van Frankrijk en Italië te doen stond. In het 

voorbijgaan poogden zij eenige hulp te verleenen aan de Camisards, de in het zuiden van 

Frankrijk opgestane Protestanten, hetgeen evenwel niets ter wereld baatte. Den 30sten 

September kwamen zij vervolgens met vele koopvaarders te Livorno. 

 

Gedurende hun verblijf aldaar ontbrak het niet aan festiviteiten. Een keizerlijk 

ambassadeur, van Rome herwaarts gekomen, bezocht de admiraals. Te dier gelegenheid 

gaf Shovel een luisterrijken maaltijd, waarbij de gasten, onder het losbranden van het 

geschut, op het welzijn der hooge bondgenooten dronken en de keizerlijke ambassadeur, 

namens zijn meester, kennis gaf van het aanvaarden der Spaansche kroon door den 

Aartshertog Karel, welk bericht nieuwe toasten en nieuwe saluutschoten uitlokte. Hierbij 

bleef het; want de admiraals zagen binnen de eerste veertien dagen van alle verdere 

ondernemingen af en besloten tot den terugkeer. 
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Almonde ging den 13den October onder zeil en viel den 2den December te Texel binnen. Hij 

had zes zijner schepen, onder den Vice-Admiraal van Wassenaer, te Lissabon 

achtergelaten, waar de onzen eene veilige ligplaats en een goed onthaal vonden, nadat de 

Koning van Portugal, vermoedelijk onder den indruk der gebeurtenissen van 1702, de 

onzijdigheid opgegeven en zich hierdoor eene oorlogsverklaring van Frankrijk op den hals 

gehaald had. Ook de Hertog van Savoije schaarde zich in 1703 aan de zijde der 

bondgenooten. 

Ter vermijding van eene der redenen, waarom de vloot in 1703 zoo weinig had verricht, 

werd tegen 1704 meer haast gemaakt, zoodat nog voor de terugkomst van Almonde een 

aantal Nederlandsche schepen konden uitzeilen. De Aartshertog zelf, na te Weenen als 

Koning van Spanje geproclameerd te zijn, kwam in November te ’s Gravenhage om zich op 

de vloot te begeven, die in het volgende jaar naar Spanje zou vertrekken. Thans, nu alles 

op snelheid van handelen berekend was, legde het onstuimige weder hinderpalen in den 

weg. Voortgezweept door den ontzettenden Novemberstorm van 1703, zwalkten de 

Nederlandsche schepen, die onder Callenburg waren uitgezeild, weken lang in de 

Noordzee rond, eer zij het Kanaal 

bereikten. Andere bodems, waaronder de Britsche, welke Karel III, den nieuwen Koning 

van Spanje, moesten overvoeren, stelden hun vertrek uit. Dien ten gevolge kwamen de 

schepen eerst in Januari 1704 te Spithead bijeen, van waar de vereenigde vloot, ondanks 

allen tegenspoed, toch in Februari en Maart onder bevel van Rooke en Callenburg naar 

Lissabon kon vertrekken. De Prins van Hessen-Darmstad, een der bevelhebbers van Karel 

III, was er al vroeger heengereisd. 

Met inbegrip der schepen van Wasseneer, bestond het Nederlandsch eskader op de Taag 

uit 18 bodems. Het was dus sterker, dan het vorige jaar, en toch niet sterk genoeg, omdat 

de Staten nu de levering van 24 hadden op zich genomen. Aanvankelijk deden sommige 

dier schepen, evenals de Britsche, kleine kruistochten in de Spaansche Zee, tot dat in Mei 

uit Engeland bevel kwam om naar Nizza en Villa-Franca te zeilen, ten einde die plaatsen, 

welke nu de Hertog van Savoije van partij veranderd was door de Franschen bedreigd 

werden, hulp te bieden. 

De Britsche opperbevelhebber liet aanstonds alles in gereedheid brengen tot het vertrek 

der vloot, waartegen de Koning van Portugal, meenende dat zijne overeenkomst met de 

zeemogendheden hem aanspraak gaf op hare bescherming, te vergeefs zich verzette. De 

Nederlandsche zeeofficieren, welke het verlangen van dien vorst billijkten, konden echter 

den opperbevelhebber noch tot eenig uitstel, noch tot het achterlaten van een eskader 

bewegen. Hoezeer dit hen griefde is op te maken uit de woorden van den Vice-Admiraal 

van Wassenaer, dat hij en anderen slechts onder protest zouden zeilen, en dat zij niet 

konden inzien, waarom zij de orders of concepten der Engelschen maar blindelings 

moesten opvolgen, zonder dat het bleek of deze in overleg met de Staten-Generaal waren 

opgemaakt. 

Rooke en Callenburg, welke den 8sten Mei met 18 Britsche en 15 Nederlandsche schepen 

uit de Taag zeilden, brachten later nochtans eenige wijziging in het oorspronkelijke plan, op 

voorstel van den Prins van Hessen, die vroeger Gouverneur van Barcelona was geweest. 

Op grond zijner ervaring en zijner verstandhouding met de Oostenrijksche partij binnen de 

genoemde 
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stad, ried hij eene onderneming tegen deze ten sterkste aan. Dat men zoowel daar, als in 

geheel Catalonië den Franschen niet zeer genegen was, is te begrijpen, omdat men juist 

hier, waar de Franschen het gemakkelijkst Spanje konden binnenrukken, ook vroeger den 

last des oorlogs in hooge mate gevoeld had. Nadat Rooke, schoon niet dan aarzelend, er in 

had toegestemd, iets tegen Barcelona te beproeven, liet men den 29sten Mei met 22 

Britsche schepen en het inmiddels voltallig geworden Nederlandsch eskader voor die stad 

het anker vallen. ’s Anderen daags landde de Prins van Hessen in hare nabijheid, onder 

bedekking der oorlogsschepen, met 1200 Britsche en 400 Nederlandsche mariniers, bij 

welke zich aanstonds eenige gewapende landlieden aansloten. Steunende op den invloed 

der Oostenrijkschgezinde partij, zond hij naar de stad een tamboer, die echter een dag later 

terugkeerde met het bericht, dat alles ontdekt en door het grijpen van enkele aanhangers 

van den Aartshertog ten eenen male verijdeld was. Dewijl er met de geringe krijgsmacht, 

welke de vloot aan boord had, geene sprake kon zijn van een beleg, schoot er niets over, 

dan zich weder in te schepen. Is het echter te rechtvaardigen, dat men „tot securiteyt van 

hare retraitte” het bombardement des nachts voortzette? Dit moest natuurlijk de 

gewapende landlieden in den waan brengen, dat het vertrek nog niet ophanden was, en 

benam hun de gelegenheid zich over de geleden teleurstelling te wreken of zich in tijds te 

bergen. Maakten evenwel de bondgenooten, die zoodoende het landvolk aan de woede der 

Franschen prijs gaven, zich op kleine schaal niet aan hetzelfde feit schuldig, dat Lodewijk 

XIV eenmaal ten koste der bewoners van Messina had doen plegen? 

Terwijl de vereenigde vloot, in de eerste dagen van Juni, na het mislukken der 

onderneming tegen Barcelona, den tocht naar Nizza voortzette, bracht de Charles-Galey, 

komende van Lissabon, het bericht, dat eene Fransche vloot uit Brest in aantocht was. 

Hierop veranderden de admiraals van koers en stevenden zij de verwachte vijandelijke 

vloot te gemoet, die zij twee dagen later werkelijk in ’t zicht kregen, zonder dat het gelukte 

haar te bereiken of haar van Toulon af te snijden, waar de veertig Fransche schepen, onder 

welke een dertigtal van linie, behouden aankwamen. Nu begrepen de vlootvoogden, dat 

ook zij versterking noodig hadden, die zij vermoedelijk te Lissabon zouden vinden. Zij 

waren echter op den weg derwaarts nauwelijks de straat van Gibraltar doorgezeild, of zij 

troffen den 27sten Juni, op de hoogte van kaap St. Maria, den Admiraal Shovel aan, met 23 

Britsche schepen. 

Deze was uitgezonden op het bericht van de toerustingen der Franschen te Brest, met last 

de schepen in de haven te blokkeeren, indien zij er nog lagen, en hen met eene 

genoegzame macht te volgen, indien zij reeds waren vertrokken. Aangezien dit laatste het 

geval was, had hij besloten dezelfde vloot, welke de onzen drie weken geleden hadden 

nagejaagd, zoo mogeiijk te achterhalen. Van twee kanten bedreigd, mocht de Fransche 

vloot dus inderdaad van geluk spreken, dat zij in tijds goed en wel de haven van Toulon 

had bereikt. 

Aanvankelijk moesten de bondgenooten, die thans eene indrukwekkende macht bijeen 

hadden, met tegenspoed kampen. Te Lagos konden zij het benoodigde water niet 

bekomen, en toen zij dit bij Malaga wilden opsporen, werden zij niet minder dan tien dagen 

door tegenwind voor de Straat opgehouden. Een ander bezwaar sproot voort uit de nadere 

instructie der vlootvoogden, dat zij niets moesten ondernemen, dan in overleg met de 

Koningen van Spanje en Portugal. Deze drongen nu aan op eene onderneming tegen 
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Cadix, welke de Admiraals met het geringe aantal troepen, dat zich aan boord bevond, niet 

doenlijk achtten. Zij besloten evenwel, op grond der ruimte, die hun was gelaten, iets tegen 

Gibraltar te beproeven. Dit moge oppervlakkig vreemd klinken, omdat zich hunne keus juist 

bepaalde tot eene vesting, die alleen door hare ligging elken aanval schijnt te kunnen 

trotseeren, doch laat zich gereedelijk verklaren, uit hetgeen de admiraals wisten of 

vermoedden van de zorgeloosheid der tegenpartij, die, in onderling gekibbel verdiept, op de 

natuurlijke sterkte van de vesting dermate had gerekend, dat zich aldaar slechts een 

garnizoen van omstreeks honderd man bevond. Dit was een onverantwoordelijk verzuim, al 

kon eene zoo onbeduidende macht het er des noods lang uithouden. 

Nadat de vloot den 1sten Augustus binnen de baai was geraakt, zette men nog denzelfden 

dag,  's namiddags te drie uren, 1800 man aan wal, die zich onder den Prins van Hessen 

op de smalle strook lands ten noorden der vesting legerden. Dit benam den bevelhebber 

van Gibraltar de gelegenheid, om den leiders zijner partij onmiddellijk kennis te geven van 

zijn benarden toestand. Zulks was voor de onzen van te meer belang, omdat zij niet 

aanstonds konden doortasten, toen zij de sterkte vruchteloos hadden opgeëischt. Want de 

vijftien Britsche en de zes Nederlandsche schepen, bestemd tot het bombardement, 

konden wegens den harden wind de hun aangewezen plaats, tusschen de beide moeljes, 

tegenover de eigenlijke stad, niet innemen. Uit dien hoofde moesten de bondgenooten zich 

aanvankelijk tot een onbeduidenden aanval met sloepen bepalen. 

Eerst den 3den Augustus, met het aanbreken van den dag, openden de gemelde schepen 

en de drie bombardeergaljooten een goed onderhouden vuur. Binnen vijf of zes uren deden 

zij meer dan 15.000 schoten, die vooral bij de zuidelijke moelje schade aanrichtten en er 

het vijandelijke geschut tot zwijgen brachten. Hierdoor aangemoedigd, besluiten de 

aanvallers tot eene landing. Velen hunner begeven zich in gewapende sloepen naar het 

punt, dat blijkbaar het meest heeft geleden. Nauwelijks hebben de eersten voet aan wal 

gezet, of er springt eene mijn, waardoor meer dan honderd Britten gedood of gekwetst 

worden. Doch wel verre van zich hierdoor te laten afschrikken, nadert de Engelsche 

kapitein Whitaker aanstonds met nieuw volk. Hij bereikt niet alleen den wal, maar dringt 

voorwaarts en vermeestert zelfs een bastion tusschen de stad en de moelje. Dit is meer 

dan een louter strategisch voordeel; want een aantal vrouwen, die onder het geleide harer 

priesters eene kapel ten zuiden der stad hebben bezocht, worden thans door de gelande 

zeelieden van de haren afgesneden, hetgeen aanleiding geeft, dat ook de burgers hunne 

stem verheffen, zoodra de belegeraars den eisch tot overgave herhalen. Don Diego 

Salinas, van alle zijden bestormd, capituleerde den 4den Augustus. Hij liet de noordelijke 

poort door de vereenigde troepen bezetten, terwijl de vrouwen door de zuidelijke binnen de 

stad terugkeerden. Drie dagen later vertrok het garnizoen. Op den dag van de overgave, 

nam de Prins van Hessen bezit van de vesting, in naam van Karel III, zooals ook de 

capitulatie luidde en de aard van het bondgenootschap dit medebracht. In de plaats van 

den Oostenrijkschen pretendent, konden Engeland en de Republiek slechts gezamenlijk als 

rechthebbenden optreden. Zoo hebben beiden de zaak oorspronkelijk ook opgevat, en het 

was voornamelijk uit kwalijk geplaatste zuinigheid, dat de Republiek zich haar 

onmiskenbaar recht langzamerhand liet ontfutselen. 

Tegenover de bevolking scheen men dezelfde gedragslijn te blijven volgen, waarvan reeds 

meermalen het verkeerde was aangetoond. Dienaangaande schreef Callenburg in zijn 
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officieel verslag: „de buytensporigheyt van eenige Engelse aan sommige kerken en 

inwoonders gepleegt, veroorzaakten zo groot een schrik onder de Burgers en 

Ingeseetenen, dat sy alle, uytgesondert seer weynige van de minst vermogende familiën, 

de stad mede hebben verlaten.” 

Na Gibraltar van het noodige krijgsvolk voorzien en op last van de Staten-Generaal den 

Schout-bij-nacht van der Dussen met vijf Nederlandsche schepen naar Portugal gezonden 

te hebben, gingen Rooke en Callenburg den 12den Augustus onder zeil naar Tetuan, om 

water in te nemen. Intusschen was de Fransche vloot onder het bevel van den Graaf van 

Toulouse, een onechten zoon van mevrouw de Montespan, uitgeloopen en had zij zich voor 

Barcelona en andere plaatsen in Catalonië vertoond, om er de bevolking wat in bedwang te 

houden. Nauwelijks hadden echter de Graaf van Toulouse en de zijnen bericht ontvangen 

van de verovering van Gibraltar, of zij besloten derwaarts te stevenen, ten einde het 

verlorene zoo mogelijk te herwinnen. Zij waren reeds een eind weegs genaderd, toen 

Rooke en Callenburg, den 19den van Tetuan terugkeerende, vernamen dat eene Fransche 

vloot zich in hunne nabijheid bevond, en dien ten gevolge het besluit vormden haar tot op 

zekere hoogte te gemoet te zeilen, hetgeen wegens den oostenwind slechts laveerende 

kon geschieden. 

Het dralen der Franschen schonk den Admiraals der vereenigde vloot gelegenheid in der 

haast nog de helft van 1800 man aan boord te nemen, die zij te Gibraltar hadden 

achtergelaten. Zoodoende verbeterden zij hunne kans, die wegens de vuilheid der schepen 

en de geminderde amunitie vrij slecht stond. Toen de vloten den 23sten Augustus, een 

weinig beoosten Malaga, elkander in 't zicht kregen, was het te laat om een gevecht te 

beginnen, dat tot ’s anderen daags werd verschoven. De bondgenooten mochten zich 

aanvankelijk hierin verheugen, dat zij met den nog altijd waaienden oostenwind boven de 

Franschen gekomen waren, die nu tusschen hen en den wal lagen. 

Beide partijen telden 52 of 53 linieschepen; maar de Franschen bezaten, behalve de 

hierboven gemelde voordeelen, meer en zwaarder geschut, alsmede 24 galeien, waarvan 

zij het nut aanstonds ondervonden, dewijl zij hierdoor, nog voor den aanvang van het 

gevecht, hunne schepen iets meer in de ruimte lieten brengen. Hunne vloot lag in drie 

eskaders, welke door den Marquis de Villette, den Graaf van Toulouse en den Marquis de 

Langeron gecommandeerd werden; doch in eene gebogen linie, hetgeen met hunne latere 

plannen in verband stond. Aan lij hiervan bevonden zich de galeien: twaalf bij het eerste, 

vier bij het tweede en acht bij het derde eskader. Ook de vloot der bondgenooten was in 

drie eskaders verdeeld, doch van zeer ongelijke sterkte; want hare voorhoede onder Shovel 

en Leake, en haar centrum onder Rooke en Byng, bestonden gezamenlijk uit 41 Britsche 

schepen, terwijl daarentegen hare achterhoede slechts de 12 Nederlandsche bodems 

bevatte, die onder Callenburg en Wassenaer waren overgebleven nadat men andere had 

gedetacheerd. 

Zoodra Rooke den 24sten Augustus, omstreeks te negen uren in den morgen, het sein tot 

den aanval had gedaan, hielden de bondgenooten voor den wind op den vijand aan. Zij 

wilden het gevecht bij voorkeur van zeer nabij leveren, ten einde zoo min mogelijk amunitie 

te verspillen. Toen echter de Britten tot op een half kanonschot afstands genaderd waren, 

schenen de Franschen kans te zien de voorhoede onder Shovel af te snijden, hetgeen zij 

onmiddellijk beproefden. Maar Rooke, die hun plan doorzag, verijdelde het door uit een 
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zijner jagers op den Franschen admiraal te vuren, waarmede de strijd tusschen tien en elf 

uren een aanvang nam. 

Shovel en Leake, die het eerst hard te verantwoorden hadden, geraakten omstreeks twee 

uren na den middag in het voordeel; want Villette en zes kapiteins moesten, zelfs volgens 

het partijdig verhaal der hunnen, wegens bekomen schade de linie verlaten, zoodat Shovel 

weldra een gedeelte zijner schepen elders kon gebruiken, hetgeen wel eenigszins voor de 

bewering der Britten pleit, dat het gansche eskader van Villette deinsde. De Franschen 

poogden het later den schijn te geven, alsof de Britten het behaalde voordeel aan een 

nuttig en zeer doelmatig gebruik van bommen te danken hadden; doch er waren bij de 

Britsche vloot volstrekt geene bombardeergaljooten. De drie vroeger gemelde, die men den 

12den Augustus te Gibraltar achtergelaten en vermoedelijk niet weder teruggekregen had, 

behoorden in elk geval tot het Nederlandsche eskader. 

De reden, waarom Shovel de Franschen niet vervolgde, is te zoeken in den toestand van 

het centrum der vereenigde vloot, dat onder Rooke een hachelijken strijd te voeren had. 

Donker begon het er voor dit gedeelte der vloot uit te zien, toen sommige Britsche schepen, 

wegens gebrek aan amunitie, zich moesten verwijderen. Dit is niet te loochenen, ofschoon 

men het over de rechte oorzaak dier noodlottige omstandigheid niet ten volle eens is, daar 

sommigen haar bepaald in te schralen voorraad, anderen slechts in de ongelijkmatige 

verdeeling hiervan zoeken. Hoe dit zij, de Royal-Catherine (90), gevoerd door den 

Britschen opperbevelhebber, moest bij herhaling deinzen voor de Foudroyant (102), het 

vlaggeschip van den Graaf van Toulouse. Zelfs was Rooke, na het afvallen van eenige 

zijner schepen. genoodzaakt zich met drie of vier bodems tegen een negental vijandelijke 

te verdedigen. Gelukkig dat Shovel hem in tijds kwam bijspringen, eer de middeltochten, 

volgens het verhaal der Franschen, omstreeks zeven uren in den avond het gevecht 

staakten. 

Schaarsch zijn de berichten over hetgeen inmiddels door het Nederlandsche eskader was 

gedaan. Dat Callenburg aarzelde om met zijne 12 schepen een talrijker vijand van zeer 

nabij te bevechten, is niet te verwonderen. De grootere afstand, waarop hij zijn vuur 

opende, leverde echter dit nadeel op, dat eenige Britsche schepen tusschen hem en den 

vijand geraakten, waaruit zich vermoedelijk het zonderlinge rapport van een der Britsche 

kapiteins laat verklaren, dat hij meer schoten van de Nederlanders, dan van de Franschen 

had gekregen. Maar dit is zeker overdreven; want Callenburg werd omstreeks den middag 

gewaarschuwd en naderde dien ten gevolge. „Dewyl de france vloot de lij had, costen na 

ons wil niet digt genoeg bij haar comen, alsoo zy gedeurigh afhielden,” luidde het in het 

journaal van kapitein W. van Wasseneer, die er onmiddellijk op laat volgen: ,,deurende het 

gevegt tot 2 glasen na son.” De Nederlanders, wien het noch aan moed, noch aan kruit 

haperde, hielden den strijd het langst vol, en waren ouder gewoonte verplicht geweest, 

tijdens het gevecht, kardoezen te vullen. Hunne schepen hadden dan ook niet weinig 

geleden. Callenburg, wiens vlag van de Albemarle (64) woei, ofschoon zijn eskader 

zwaardere schepen telde, moest, na de Soleil-Royal (104), het vlaggeschip van de 

Langeron, kloekmoedig te hebben bevochten, op de Katwijk overgaan. Uitstekend had ook 

de Vice-Admiraal van Wassenaer zich geweerd met de Unie (90). Het opzet der Franschen, 

om het Nederlandsche eskader met behulp hunner galeien te verdubbelen, was gelukkig 

verijdeld. Nochtans ware dit alles vruchteloos geweest, indien de Franschen van de 
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meerderheid hunner artillerie ten volle partij getrokken hadden. Zij vermorsten echter, 

volgens het schrijven van Wassenaer, veel amunitie door te hoog te vuren, als schoten zij 

op de vogels in de lucht. Hierdoor beliepen de Nederlandsche schepen nog al schade aan 

tuig en rondhout. Bovendien kwam de strijd den onzen op 92 dooden en 268 gekwetsten te 

staan. 

Zeker hadden de Britten meer personeel verloren, daar zij nagenoeg 700 dooden en ruim 

1600 gewonden opgaven. Telt men de verliezen van Britten en Nederlanders bijeen, dan is 

het verschil met het verlies des vijands, in diens zeer partijdig verslag op 1500, door de 

bondgenooten op het dubbele gesteld, niet dermate gestaafd, of niet van die beteekenis, 

om alleen hierop eenig oordeel over den uitslag van den strijd te gronden. Men kan dit 

evenmin op de verliezen aan materieel, dewijl er geene schepen veroverd, noch vernield 

waren. De houding der vloten, na het gevecht, verspreidt insgelijks weinig licht. Beide 

partijen verklaarden, dat zij twee dagen lang eene nieuwe gelegenheid hadden gezocht, om 

tot eene beslissing te geraken, hoewel het zeer te betwijfelen is, of eene van beide ernstig 

wenschte haar te vinden. Den 27sten Augustus, dus op den derden dag na het gevecht, 

overkwam den onzen eene ontzettende ramp, daar het gewezen vlaggeschip, de 

Albemarle, omstreeks drie of vier uren na den middag door eigen kruit in de lucht sprong. 

Er werden slechts negen man van de equipage opgevischt, die evenwel betreffende de 

oorzaak van het onheil niets wisten te melden. Callenburg, die na het gevecht op de Katwijk 

was overgegaan, mocht van geluk spreken, dat hij er slechts vele goederen en papieren bij 

verloor, welke zich nog aan boord bevonden. Deze gebeurtenis, hoe noodlottig op zich 

zelve, hebben de Eranschen ten onrechte in verband gebracht met den strijd, door haar 

met ronde woorden gedurende het gevecht te stellen of haar dermate in eenen adem te 

verhalen, dat het er toch al den schijn van krijgt. Later hebben zij ons verlies met nog een 

ander schip vermeerderd. Maar alle gevolgen hieruit getrokken vervallen ten eenen male, 

indien men slechts in het oog houdt, dat de vloot der Franschen op den gemelden dag den 

steven reeds weder had gewend naar de kust van Catalonië en dat de vloot der 

bondgenooten al op weg was naar Gibraltar. Dit was juist het groote voordeel, door de 

laatsten behaald: terwijl de Franschen hunne plannen, om de verloren sterkte te herwinnen, 

moesten opgeven, konden de bondgenooten haar van 2000 man garnizoen en al het 

noodige voorzien, eer zij deze oorden verlieten. 

Vriend en vijand schenen echter samen te spannen om de uitkomst, welke de zeemacht 

had verkregen, in een ongunstig daglicht te stellen. Lodewijk XIV liet een Te Deum zingen, 

ter eere van de overwinning bij Malaga door zijne vloot behaald. Hij deed zulks 

waarschijnlijk, om de nederlagen bij Hochstädt en elders geleden wat te doen vergeten. Op 

zijn standpunt is dit verklaarbaar. Doch wat te zeggen van de Whigpartij in Engeland, die 

het behaalde voordeel poogde te verkleinen of te verduisteren, alleen omdat men het aan 

Rooke, een staatkundigen tegenstander, te danken had? Burnet noemde het belachelijk, 

dat sommigen den slag bij Malaga op eene lijn wilden stellen met dien bij Hochstädt. Dit 

was zeker overdreven. Maar aan nog grooter en onbillijker overdrijving maakten zij zich 

schuldig, die Gibraltar eene plaats zonder sterkte en zonder waarde noemden, en zij, die 

het gevecht bij Malaga in schotschriften hekelden. Rooke trok het zich dermate aan, dat hij 

eerlang den dienst verliet. Het aandeel der Nederlanders aan de gebeurtenissen ter zee, 

waarvan de Britten voor zich zelven niet veel ophef maakten, werd geheel in het 
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vergeetboek gesteld. Bij het lezen der verhalen van Hervey en andere Britsche schrijvers, 

zou men het betwijfelen, of er bij Malaga wel Nederlanders tegenwoordig geweest waren, 

indien niet hunne schepen ten minste op de lijsten voorkwamen. De naam der onzen wordt 

ook niet gevonden op de penningen, later ter herinnering aan dezen merkwaardigen tocht 

geslagen. 

Rooke had tien Britsche schepen onder Leake op de Taag achtergelaten, waarbij zich 

eerlang zes Nederlandsche onder van der Dussen voegden. Dit was eene alles behalve 

ijdele voorzorg met het oog op de plannen, welke de Franschen tegen Gibraltar schenen te 

koesteren. Er waren toch al troepen in aantocht om deze vesting te belegeren, in welker 

nabijheid ook de Baron de Pointis, na den slag bij Malaga met tien schepen en eenige 

fregatten naar Cadix gedetacheerd, in het voorbijgaan 3000 man aan wal zette. In het begin 

van November vonden de bevelhebbers van het eskader op de Taag het noodig, om naar 

de Straat te zeilen en der bedreigde vesting eenigen voorraad te brengen. Sommige kleine 

vaartuigen, die bij hunne komst in de baai lagen, werden door de Franschen zelven 

vernield, met uitzondering van een fregat, hetwelk den Britten in handen viel. Omstreeks 

vier weken later, wilde Leake eene verwachte transportvloot te gemoet zeilen, die hij 

wegens tegenwind echter niet bereikte. Gelukkig was dezelfde wind den transportschepen 

gunstig, die het eskader van Pointis, dat tot hunne verschalking Engelsche vlaggen voerde, 

ontzeilden en na een onbeduidend verlies te Gibraltar aanlandden. Leake en van der 

Dussen bleven tot in Januari 1705 voor deze vesting kruisen, zonder iets van een Fransch 

eskader te bespeuren, en keerden vervolgens naar Lissabon terug, waar zij eerlang 

vernamen, dat Pointis zich weder met 12 schepen van Cadix naar Gibraltar had begeven. 

Op dat tijdstip waren twee der Nederlandsche schepen niet gereed en hadden de Britten 

versterking gekregen, zoodat Leake den 17den Maart onder zeil kon gaan met 23 

Engelsche, 4 Nederlandsche en 8 Portugeesche bodems. Voor hij den 21sten te Gibraltar 

kwam, waren alle Fransche schepen, op vijf na, door storm uit de baai gedreven, hetgeen 

Pointis tot het besluit leidde met dit overblijfsel van zijn eskader de ruimte te zoeken, 

zoodra hij de overmacht der bondgenooten ontwaarde. Maar deze maakten onmiddellijk 

jacht op hen, die het poogden te ontvluchten. Hierbij slaagden de Nederlanders naar 

wensch. Zij hadden onbetwistbaar de eer van den dag; want zij achterhaalden van de vijf 

Fransche schepen niet minder dan drie, waarvan de Arrogant (60) hun echter ontging, 

omdat eene Engelsche sloep er het eerst aan boord kwam. Daarentegen moesten de 

Ardent (66) en de Marquis (56), na een dapperen tegenweer, zich aan de Nederlandsche 

kapiteins Bodaan en Ockerse overgeven.1) Pointis, die alle moeite aanwendde om de 

Magnanime (80) en de Lis (88) te behouden, vond geen ander redmiddel, dan het tegen 

den wal te zetten en beide schepen zelf te vernielen.  
 

1) Mr. De Jonge zegt, III p. 669 (noot), bij vergissing, dat de Nederlandsche kapiteins in de 

Europische Mercurius voor 1705 niet genoemd worden; want hunne namen zijn op p. 278 

uitdrukkelijk vermeld, evenals in het Recueil van Seesaaken.  

 

Thans konden de bondgenooten nieuwe versterking in Gibraltar werpen, alvorens den 17den 

April weder uit de Straat te zeilen. Dien ten gevolge brak de vijand het beleg dier vesting op 

en veranderde het in eene blokkade. Leake en van der Dussen keerden naar Lissabon 
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terug om er de hoofdvloot te verbeiden. Inmiddels daalde het Nederlandsche eskader tot 

vier bodems, omdat er twee huiswaarts stevenden met de gemaakte prijzen, die echter 

beiden onderweg verongelukten, zoodat Bodaan en Ockerse zich elk met eene premie van 

5000 gulden moesten vergenoegen. 

Den 13den Juni verscheen Almonde met zijn eskader op de Taag, negen dagen later 

gevolgd door Shovel met een Britsch en een drietal achtergebleven schepen uit Zeeland. 

Het opperbevel over de Britsche krijgsmacht, met de voorname leiding der ondernemingen 

van dit jaar, was toevertrouwd aan Lord Peterborough, een rechten zonderling, doch een 

goed militair, die zijn hart op een tocht naar Italië had gesteld, waar hij in overleg met Prins 

Eugenius hoopte te handelen. Hiertoe kwam het evenwel niet, omdat Karel III, die zich tot 

dus verre in Portugal had opgehouden, op raad van den Prins van Hessen een herhaalden 

tocht naar Catalonië wenschelijk vond. Hij kwam den 31sten Juli in persoon bij de vloot, 

welke sedert eenigen tijd voor de Straat kruiste, en zeilde onmiddellijk door naar Gibraltar, 

’s Anderen daags kregen de vlootvoogden, wier macht op dit tijdstip, behalve de fregatten, 

de bombardeergaljooten en andere kleine vaartuigen, uit 38 Britsche en 20 Nederlandsche 

linieschepen bestond, kennis van de gemaakte plannen, die zij in den krijgsraad overwogen 

en naar vermogen besloten te ondersteunen. Almonde weigerde echter in zeer beleefde 

termen de twee Nederlandsche regimenten in Gibraltar door Engelsche te doen vervangen, 

evenals de Generaal-majoor Schratelbach het later afsloeg, om die regimenten tegen de 

Nederlandsche mariniers te verruilen, waarover de Staten-Generaal hem het bevel hadden 

opgedragen tot het doen eener landing. 

Nadat de vloot den tocht naar de oostelijke kust van Spanje had aanvaard, werd den 13den  

Augustus een krijgsraad gehouden, dien Karel Ill aan eene afzonderlijke tafel gezeten bij 

woonde. Thans drong hij bepaald op eene onderneming tegen Barcelona aan, waartoe de 

krijgsraad werkelijk besloot, rekenende op de stemming der inwoners en op de 

verstandhouding die men er nog bezat; want het ware anders onverantwoordelijk geweest, 

met omstreeks 7000 man het beleg eener stad te beproeven, welker garnizoen omstreeks 

5000 man bedroeg. 

Door tegenwind belemmerd, kwam de vloot eerst den 22sten Augustus eene halve mijl 

beoosten Barcelona ten anker, waar men den volgenden dag een aanvang maakte met de 

ontscheping. Alles ging naar wensch „daar sig,” volgens het verbaal van Almonde, „niet een 

mensch liet sien, om haar in ’t minste eenige resistentie te doen.” De gelande troepen 

konden uit dien hoofde ongehinderd, ten oosten der stad, eene stelling innemen. Er 

heerschte blijkbaar geen wrok over het vroeger gebeurde, daar de bevolking hen en den 

Oostenrijkschen vorst met welwillendheid ontving. Dezelfde stemming scheen ook binnen 

de stad te heerschen, doch kon zich in tegenwoordigheid van een talrijk garnizoen niet 

uiten. Dit had vermoedelijk de bezetting 

teruggehouden van elke poging, om de landing te verhinderen of te bemoeielijken. Doch, in 

weerwil van al die gunstige omstandigheden, was het kwalijk te berekenen, hoe lang de 

aanzienlijke macht des vijands het achter de wallen der stad en binnen de nabij gelegen 

sterkten zou kunnen uithouden. 

Vruchteloos poogde Karel de zwarigheden te overwinnen, welke de hoofdofficieren tegen 

een geregeld beleg opperden. Almonde schreef: „den 27sten, na vele en langdurige 

deliberatiën, hebben de landgeneraals met eenparigheid van sentimenten gepersisteerd op 
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de ondoenlikheid, als zynde de stad in haar circuit te groot en ’t guarnisoen daarbinnen te 

sterk, omme met soo weinige landmagt tot d’overgave geforceerd te konnen werden, ook 

dat den toeloop der Catalanen, tot nog toe sober is,” enz. Den volgenden dag besloten de 

generaals echter met meerderheid van stemmen ter wille van Karel een aanval te doen, 

ofschoon velen hunner onder de gegeven omstandigheden eene formeele belegering nog 

verkieslijk vonden. Met behulp van sloepen en ander klein vaartuig, bracht men de artillerie 

met haar toebehooren aan land. Ook de admiraals besloten al het mogelijke aan te 

wenden, om de zaak van Karel op dit punt te bevorderen. Met allerlei toebereidselen en 

deliberatiën verspilde men veel tijd in de legerplaats, tot dat eindelijk den 7den September 

een finaal besluit werd genomen om de stad „met force en een battery van twee en vyftig 

stukken canon aan te tasten,” waartoe de admiraals ook een goed aantal matrozen zouden 

leveren. Nu dreigde een brief, dien Peterborough uit Engeland ontving, met bevel om met 

de troepen en de vloot naar Italië te zeilen, alles in de war te sturen. „Soo dat ik nu niet 

anders te gemoed sie,” gelijk Almonde zich den 8sten September uitdrukte, „of men sal 

morgen een aanvang maken met de artillery, soldaten en dragonders van land te halen.” 

Hoewel dit niet aanstonds gebeurde, zoo brachten de eerste dagen toch weinig 

verandering, daar de Nederlandsche admiraal den 10den September in zijn journaal nog 

opteekende: „blyvende derhalve eenpariglik van opinie, dat die stad, vermits de sterkte van 

't guarnisoen, niet konde geattacqueerd werden, als met eene sekere ruïne van de armee.”  

Doch nu kwam er eensklaps eene gunstige wending. Peterborough veroorloofde den 13den 

een onverwachten aanval op het kasteel Montjouy, dat ten westen der stad op een heuvel 

gelegen, haar van dien kant beheerschte. Men kon dien aanslag met te schooner kans op 

eene goede uitkomst beproeven, daar de bevelhebber zich bereid had verklaard het kasteel 

den bondgenooten in handen te spelen. Maar zijn toeleg was ontdekt en met de galg 

gestraft, eer de aanval plaats greep, waarom de troepen in den volgenden nacht meer 

tegenstand vonden, dan zij hadden berekend. Nochtans bestormen zij de buitenwerken, 

onder aanvoering van den Prins van Hessen, die hierbij eene doodelijke wond bekomt. Dit 

verlies van hun bevelhebber doet de manschappen eene wijle aarzelen, totdat 

Peterborough zelf zich aan hunne spits stelt en hen tot volharding noopt. Nadat de 

buitenwerken van de sterkte vermeesterd waren, kreeg ook de vloot eene gewichtige taak. 

Hare sloepen brachten het geschut, dat beoosten de stad was opgesteld, naar de 

westzijde. De admiraals bestemden daarenboven vijf Engelsche en drie Nederlandsche 

schepen, met al de bombardeergaljooten, om de stad van den zeekant te benauwen. Zij 

zonden voorts nog meer volk aan wal, en wel, alleen van het Nederlandsch eskader, nog 

660 scheepssoldaten en mariniers. Het daarop gevolgde bombardement van het kasteel 

voerde den 17den eene belangrijke schrede nader tot het doel; want het deed een 

kruitmagazijn daarbinnen springen, bij welke ramp de Gouverneur en vele zijner officieren 

omkwamen. Te midden der hierdoor ontstane verwarring, dringt een Nederlandsch officier, 

wiens naam echter der vergetelheid is prijs gegeven, met eenig geresolveerd volk binnen 

de sterkte, welker bezetting zich overgeeft. Dit voordeel, gevolgd door andere, brengt de 

bedreigde stad meer en meer in het nauw. Inmiddels wordt de toeloop van Cataloniërs 

grooter. Tot voortzetting van het bombardement, zendt Almonde den 26sten September nog 

225 konstapels en matrozen, alsmede eene aanzienlijke hoeveelheid kogels en kruit naar 

den wal. Den 4den October was er eindelijk bres geschoten en begon eene capitulatie, 
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welke den 8sten werd geteekend. Na de overgave van Barcelona verklaarde bijna geheel 

Catalonië zich voor Karel III. 

Almonde zond nu zes zijner schepen naar het vaderland, die behouden aankwamen, 

uitgezonderd de Zeven Provinciën (92), welk schip bij het binnenloopen der Maas door 

eenig verzuim of door onkunde van den loods verongelukte. Met vier andere ging de 

Admiraal den 23sten October zelf onder zeil, evenals Shovel met een gedeelte der Britsche 

vloot. Zij hadden Barcelona, waar Karel III en Peterborough achterbleven, van zooveel kruit 

en andere benoodigdheden voorzien, als zij konden missen. Leake met 15 Britsche, en 

Wassenaer met 10 Nederlandsche schepen, moesten nog eene wijle in den omtrek toeven 

en dan op de Taag overwinteren, waar zij echter, eerst den 4den Februari 1706, na eene 

uiterst lange en moeielijke reis aanlandden. Storm en tegenwind waren hiervan zeker de 

voorname oorzaken, onder welke de Britten ook de onbezeildheid der Nederlandsche 

schepen rangschikten, die hun onder weg te gevaarlijker toescheen, omdat zich gebrek aan 

mondkost begon te openbaren. 

Wassenaer en Leake, die in last hadden gekregen den handel des vijands op West-Indië te 

stremmen, deden tijdens hun verblijf op de rivier van Lissabon eene hoogst onaangename 

ervaring op, toen zich eene uitmuntende gelegenheid aanbood om verscheidene galjoenen, 

die volgens de ingekomen berichten eerlang van Cadix moesten vertrekken, in handen te 

krijgen. Om hun plan niet te doen uitlekken, hadden zij het Portugeesche hof verzocht, alle 

schepen, die op de Taag lagen, gedurende weinige dagen binnen te houden. Wie schetst 

echter hunne verbazing, toen de Portugeesche bevelhebber van het fort aan den mond der 

rivier, op grond van het uitgevaardigde verbod, den 8sten Maart hunne eigen schepen met 

geweld tegenhield? Was dit werkelijk een overdreven hechten aan de letter van het bevel, 

waarvan de bedoeling niet te miskennen was, of schuilde er verraad achter? Men vreesde 

het laatste, omdat velen in Portugal Franschgezind waren. Volgens sommigen, had men 

daags te voren zelfs enkele schepen doorgelaten, waaronder twee Deensche, die 

vermoedelijk te Cadix hadden gewaarschuwd. Later heeft men beweerd, dat Portugeesche 

en Nederlandsche kooplieden, voor wier rekening de galjoenen te Cadix ten deele geladen 

waren, minder om staatkundige redenen, dan wel uit handelsbelang, den aanslag hadden 

verijdeld. Wegens dit in elk geval hoogst zonderling misverstand, konden Leake en 

Wassenaer eerst een dag later uitzeilen, hetgeen hun plan ten eenen male deed mislukken. 

Want zij achterhaalden en veroverden werkelijk twee schepen, welke daags na de 

galjoenen waren vertrokken, doch moesten alle hoop om ook deze te bereiken opgeven, 

daar zij met den ingeslagen koers onbekend waren, terwijl bovendien hunne vuile schepen 

slecht zeilden. Met volle recht kon Wassenaer dus in zijn verbaal schrijven: „Het 

ongeluckigh succes van deese expeditie op Cadix, op vier en twintigh uren aankomende, is 

het seer beklaeglijek wij door de quaetwilligheyt ofte caprisie deselfde tijt in de rivier van 

Lissabon zijn opgehouden.” 

In de eerste dagen van April met hun eskader te Gibraltar gekomen, ontvingen Leake en 

Wassenaar, die slechts met enkele bodems versterkt waren, een schrijven van Karel III, 

waarin deze hun een donker tafereel ophing van zijn toestand te Barcelona. Van de 

landzijde ingesloten door een Fransch leger en van den zeekant door eene Fransche vloot, 

die trapsgewijze tot 28 schepen, 8 fregatten en 10 galeien was aangegroeid, vestigde hij, 

met een klein garnizoen, alle hoop op de komst der bondgenooten. De beide Admiraals 
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besloten het ontzet te beproeven en kregen nu juist van pas eene versterking van 

omstreeks 20 Britsche schepen. In zeker opzicht verbeidde hun echter eene teleurstelling. 

Want toen Wasseneer den 8sten Mei met de eerste schepen ter reede van Barcelona 

verscheen, had de Fransche vloot zich daags te voren verwijderd. Dit benam den 

bondgenooten de gelegenheid de vijandelijke zeemacht te bevechten. Hun tocht 

beantwoordde overigens ten volle aan het oogmerk, daar zij volk en voorraad in de veege 

stad brachten en de voldoening smaakten, dat de vijand, hierdoor ontmoedigd, drie dagen 

later ook het beleg van de landzijde met overhaasting opbrak. 

Nog in den loop van hetzelfde jaar werkte de vereenigde vloot mede tot de verovering van 

Carthagena, Alicante, Majorca en Ivica. Terwijl zij voor Alicante lag, werd het 

Nederlandsche eskader door de komst van vier nog ontbrekende schepen voltallig. 

Almonde, die zich hierop bevonden had om het bevel over te nemen, was te Lissabon 

achtergebleven, omdat hij, als Luitenant-Admiraal, niet onder den Vice-Admiraal Leake kon 

dienen. Te vergeefs hadden de Staten-Generaal op het zenden van Shovel aangedrongen, 

die thans een vruchteloozen kruistocht langs de westkust van Frankrijk deed en eerst laat 

in bet najaar te Lissabon kwam om het opperbevel weder te aanvaarden. 

Over de latere bedrijven der vereenigde zeemacht in de Middellandsche Zee, gedurende 

de volgende jaren van dezen oorlog, kan hier niet worden uitgeweid. Lodewijk XIV zond, 

nadat zijne schepen in 1706 Barcelona hadden verlaten, geene vloot meer in zee. Aan de 

kostbare uitrustingen in den Atlantischen Oceaan nam de Republiek, om meer dan eene 

reden, geen deel, hoewel zij ten einde toe bleef volharden met het zenden van eskaders 

naar de kusten van het Spaansche schiereiland. Hier ondersteunden Groot-Brittanje en de 

Republiek met hunne zeemacht de ondernemingen te lande. Eene beknopte opgaaf van de 

sterkte der hiertoe gebezigde eskaders, met vermelding van enkele bijzonderheden, zal 

voldoende zijn. 

Shovel overwinterde te Lissabon en op de Spaansche kust, waar zich in 1707 een 

Nederlandsch eskader onder den Vice-Admiraal van der Goes bij hem voegde, dat 

aanvankelijk 10, later 15 bodems telde. Met hunne vereenigde macht, ondersteunden de 

beide genoemde admiraals een leger onder Prins Eugenius en den Hertog van Savoije, dat 

over de Var, in het zuidoosten van Frankrijk binnenrukte en vervolgens het beleg sloeg voor 

Toulon. Dit baatte slechts weinig en moest den 21sten Augustus worden opgebroken. 

Inmiddels was van der Goes ziek geworden en den 9den Juli overleden, waarom de Staten 

den Vice-Admiraal van Wassenaer aanstonds over land derwaarts zonden. Deze verkeerde 

echter weldra, toen Shovel het bevel aan den Schout-bij-nacht Dilkes overdroeg, in 

hetzelfde geval, als Almonde ten vorigen jare. Hij liet dus zes zijner schepen bij de Britsche, 

zond er, ingevolge den ontvangen last, zeven naar huis, en begaf zich met een tweetal 

naar Lissabon, om hier de komst van Leake te verbeiden. Shovel bereikte intusschen de 

plaats zijner bestemming niet, daar hij in November 1707 met zijn bodem en twee andere, 

door eene misrekening in den koers, bij nacht op de „Bishop and his Clerks” of andere 

gevaarlijke rotsen in de nabijheid der Sorlings verging. Meer dan 1300 man verloren met 

den Admiraal het leven en het was een geluk, dat men aan boord der overige schepen nog 

in tijds eene dergelijke ramp kon verhoeden. 

Wassenaer nam in 1708 met een eskader van 14 schepen aan de krijgsverrichtingen deel, 

vereenigd met een eskader onder Leake. Na de onderwerping van Sardinië en Minorca 
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keerden de genoemde bevelhebbers huiswaarts, met achterlating van enkele bodems, die 

ten laatste ook de kastelen van Port-Mahon deden bukken. In 1709 en 1710 onderhield de 

Republiek, tot voortzetting der krijgsbedrijven, in dezelfde streken nog elf bodems onder 

den Schout-bij-nacht Aerssens van Sommelsdijk; in 1711 en 1712 nog dertien onder den 

Vice-Admiraal Pieterson. Doch toen was de oorlog in aard en strekking reeds merkbaar 

gewijzigd. Alvorens dienaangaande in bijzonderheden te treden, moet eerst worden 

nagegaan wat de Nederlandsche zeemacht in de afgeloopen jaren elders, vooral tot 

bescherming van handel en visscherij had.gedaan. 

 

Wordt vervolgd… 

 

 


