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In de nummers 1 en 2 van jaargang 1942 van de West-Indische
Gids beschreef Mej. J.B. van Overeem het optreden van admiraal
Cornelis Cornelissen Jol in de Caraïbische zee; zij besloot haar ge-
documenteerd verhaal met de woorden:

„In 1641 hebben de Heeren XIX hem naar de kust van
„Guinee laten gaan, om, voordat vrede met Portugal werd
„gesloten, het slavendepöt Angola te bemachtigen. Hij heeft
„zijn opdracht volvoerd, doch ten koste van zijn leven. Inhem
„verloren de Bewindhebbers een trouw en moedig scheeps-
„kapitein, die alom in de West-Indiën schrik had verspreid
„en menige Spaansche prijs had opgebracht".

Om een aaneengesloten geheel te verkrijgen van de verrich-
tingen van Jol in dienst van het vaderland en de West-Indische
Compagnie restte na de beide artikelen van Mej. van Overeem en
het chronologisch overzicht van Prof. J. C. M. Warnsinck in deel
XL der Linschoten Vereeniging pp. LXXV e.v., nog slechts een
beschrijving van Jol's laatsten tocht, de expeditie naar Angola
en Sao Thomé, welke beschrijving hieronder volgt.

Het is merkwaardig dat ook deze onderneming, gelijk alle
voorgaande, slechts weinig bekendheid geniet, ofschoon de Com-
pagnie door den uitslag haar grootste uitbreiding aan Afrika's
Westkust verwierf en zich kansen schiep als geen ander handels-
lichaam noch eenige natie in Afrika ooit heeft bezeten. Wel wijdde
Barlaeus een achttal bladzijden van zijn standaardwerk aan deze
expeditie •), wel gaven na hem Commelyn, Dapperen Nieuhof
enkele bijzonderheden, doch, gezien de structuur van hun werk,

") Barlaeus, Nederlandsch Brazilië ed. Naber, n.1. over Angola pp.
267/270, over Sao Thomé pp. 271/4.
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322 K. RATELBAND

konden deze mededeelingen bezwaarlijk anders dan van fragmen-
tairen aard zijn.

Mej. van Overeem veronderstelt, dat Barlaeus met Jol in ver-
binding heeft gestaan en aldus interessante gegevens over diens
strooptochten in de Caraïbische Zee en elders kan hebben ver-
zameld, met het doel ze later te publiceeren. Echter, waar het de
reis naar West-Afrika betrof, was Barlaeus geheel aangewezen
op de documenten hem door graaf Johan Maurits verstrekt, wat
blijkt uit den vorm waarin Barlaeus zijn verhaal giet en uit de
bewoordingen die hij gebruikt i).

Dit had zijn voor- doch ongetwijfeld ook zijn nadeelen. Graaf
Johan Maurits kende Luanda, de hoofdstad van Angola, niet
door eigen aanschouwing, hetgeen in zijn brieven aan de XIX
e.a. over deze verovering meermalen tot uiting komt. Daarbij
kwam nog, dat het rapport van Jol over zijn reis en de inbezit-
neming van Luanda, door een misverstand niet dadelijk naar
Pernambuco werd opgezonden, maar eenigen tijd in Luanda
achterbleef 2). Graaf en raden, die bewindhebbers in Holland
spoedig van de zege in kennis wenschten te stellen, bedienden
zich dus van de inlichtingen, welke hun van andere zijde gewerden
en wel in de eerste plaats van die van overste Henderson, den
aanvoerder der troepen. En als dan ook 5 jaar later Barlaeus de
verovering van Luanda gaat beschrijven en de betreffende docu-
menten raadpleegt — is het niet te verwonderen, dat hij langer
stilstaat bij de verrichtingen te land dan bij die ter zee, ja deze
laatste slechts terloops noemt. Voor Sao Thomé ligt de zaak wel
even anders; hierop kom ik in den loop van mijn artikel nog terug.

De Hollandsche bronnen, d.w.z. de gedrukte, waren dus weinig
talrijk, zij werden evenwel op gelukkige wijze aangevuld door
in het Rijksarchief bewaard gebleven rapporten en brieven als-
mede door Portugeesche bronnen, terwijl ik tevens gebruik
maakte van vele gegevens, tijdens mijn verblijf in Angola ten
behoeve van ander werk verzameld 3).

Het is hier niet de plaats de vraag te behandelen, of, en zoo ja

•) De brieven van Maurits, waaruit Barlaeus zijn gegevens putte,
zouden zelfs nog zijn aan te wijzen.

2) Brief Jo l d.d. 16.9.1641, W . I . C . o.c. No . 56. ^
3) Dit werk, dat de geschiedenis der Hollanders in Angola, Congo en

Sao Thomé van ca. 1600 tot 1648 behandelt, is vrijwel voltooid en zal
op een nader te bepalen tijd in druk verschijnen.
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DE EXPEDITIE VAN JOL NAAR ANGOLA EN SAO THOMÉ 323

in hoeverre, graaf en raden te kwader trouw waren bij het uit-
zenden eener vloot naar West-Afrika, terwijl vredesonderhande-
lingen met Portugal gaande waren; evenmin kan hier worden
ingegaan op de motieven, die tot de expeditie leidden, of op de
belangrijkheid van Angola en Sao Thomé voor de Compagnie.

De vloot, die in den morgen van den 30sten Mei 1641 onder be-
vel van admiraal Cornelis Cornelissen Jol gezegd Houtebeen van
het Recief naar Luanda onder zeil ging, telde de volgende 21
schepen:

Ma- Sol-
tr^zen daten

Amsterdam, admiraals-
schip 89 216 Kamer van Amsterdam

Overijsel 58 112
Swol 67 134
Leyden 55 101 „
Orpheus 40 218 „ ,, „ bevracht
St. Jacob 41 155
Coninck David . . . . 32 91
Groote Gerrit 30 40
Liefde 22 120 Brazilianen ,, bevracht
Steenhuys 14 120 ,, ,, bevracht
Jacht Schelvis 22 30 Kamer van
Mooriaen, vice-admiraal

Jacob Huygensz. . . 42 122 Kamer van Zeeland
Leeuwinne 46 104 ,, ,, ,,
Soutelande 48 128
Charitas 45 66 ,, ,, ,,
Jacht Hasenwint. . . . 15 15
Jacht Hennitgen. . . . 15 15 ,, ,,
Eendracht, schout bij

nacht Matheus Jansen 48 84 Kamer op de Maze
Enchuysen 62 133 Kamer v/h Noorderkwartier
Groene Wijff 40 82
Jacht Koin 20 20 Veroverd

Totaal . . . . 857 2ÏÖ6

Lt. kol. Henderson, bijgestaan door de majoors Pierre Ie Grand
en Day, commandeerde de troepen, die uit 14 compagnieën be-
stonden onder de kapiteins Lobbrecht, Mulder, Schut, Waldeck,
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324 K. RATELBAND

Moet, Koin, Valet, Dammert, Ghijsseling, Dibbets, Cappel, Tack,
Le Blancq en Clant i).

De zeilinstructies voor Jol waren al zeer eenvoudig; alles met
elkaar omvatten zij nog geen vijf regels schrift. Het voorschrijven
van een bepaalde route was niet mogelijk geweest, omdat de
reis „in de wint sal moeten opgehaelt worden", gelijk de instructie
het kernachtig uitdrukte. Graaf Johan Maurits en zijn raden be-
perkten zich dan ook tot de opmerking, dat de vaart om de zuid
hun wel de voordeeligste en kortste weg toescheen en lieten verder
alles aan Jol over, hem slechts aanbevelende den besten boeg voor
te wenden 2).

De aan de kust te volgen gedragslij n werd uitvoeriger besproken.
Als eenige ankerplaats vóór Luanda werd de baai boven kaap S.
Bras genoemd, waar de vloot alle voorbereidingen tot den aanval
op Luanda kon treffen *). De beste plaats om de troepen te landen
was niet bekend, evenmin bezat men eenige aanwijzing hoe de
haven van Luanda binnen te loopen. Op de vloot waren slechts
weinigen, die tevoren aan de Angolaansche kust waren geweest;
van hen hadden er slechts drie, n.1. kapitein Jan Claesz. Cock
en zijn onderstuurman, beiden van het schip Leyden, en schipper
Abraham Jacob Wis van het jacht Charitas, eenige plaatselijke
kennis. Er dienden dus, waar en hoe dan ook, loodsen en gidsen
te worden gevonden. Was men hierin eenmaal geslaagd, dan kon
met de operaties tegen Luanda een aanvang worden gemaakt. De
troepen moesten bij voorkeur op eenige uren afstand van de stad
landen en haar van de open, onverdedigde landzijde aantasten,
hierdoor de in de laagte, aan den zeekant gelegen forten en bat-
terijen, die door de bovenstad werden beheerscht, uitschakelende.
Onderwijl zou de vloot naar den noordelij ken ingang van de haven
koersen, „de mede gegeven vaendels doende boven op de schepen
vertoonen als ofte deselve noch vol krychsvolck ware". Tegen
den tijd dat Jol zou merken, dat de strijd aan land ging beginnen

1) Mededeeling vertrek Jol d.d. 30.5.1641 p. 1. W.I.C. o.c. No. 56
Vice-admiraal Jacob Huygensz. en Pierre le Grand zijn dezelfden die
zich bij den vierdaagschen zeeslag aan de Brazielsche kust zoo man-
haftig gedroegen, zie o.a. Warnsinck, Een mislukte aanslag. . . de
Gids 1940 No. I p. 204. Schout bij nacht Matheus Jansen had reeds te
voren onder de bevelen van Jol gestaan, zie v. Overeem, W.I. Gids
1942 No. l p . 11.

J) Instructie graaf en raden d.d. 28.5.1641, art. 2. W.I.C. ox. No.
56.

3) Een alleszins vage aanduiding aan een kust, die haar inhammen
en baaien bij tientallen telt. Kaap S. Bras ligt op 9° 55' Z.Br.
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DE EXPEDITIE VAN JOL NAAR ANGOLA EN SAO THOMÉ 325

„sal hij mine ende gebaer maken als ofte hij te dier oorde een
groote menichte van krijchsvolck aen lande werpen wilde ende
haer op de rugge bestormen ende aenval len . . . . " ' ) in de hoop
den vijand tot een splitsing van zijn troepenmacht te brengen.
Op deze wijze wilde men trachten Luanda te vermeesteren, doch
besefte daarbij ten volle de moeilijke en gevaarvolle taak van de
expeditie, die het uiterste zou vergen van beleid en capaciteiten
der aanvoerders, terwijl een mislukking in het geheel niet uitge-
sloten werd geacht. De sterkte van het garnizoen werd op 2500
man geschat, waarbij nog de gewapende burgerij en negerhulp-
troepen kwamen 2); in de haven plachten gemiddeld 10 tot 20
schepen en een aantal kleinere kustbooten te liggen.

De ervaringen die de Compagnie t.o. v. Luanda had opgedaan wa-
ren niet bepaald aangenaam, doch Jol was eerzuchtig genoeg om
juist datgene te ondernemen, waarin anderen hadden gefaald en —
was het niet Piet Heyn geweest die onverrichterzake van zijn tocht
naar Luanda had moeten terugkeeren? Dezelfde Piet Heyn, dien
Jol gedurende zijn geheele leven had trachten te evenaren in de
herhaling van diens grootste wapenfeit; hier gold het voor Jol
te slagen waar Piet Heyn faalde.

De overtocht begon niet voorspoedig; men had den tijd van het
jaar niet mede en ondervond veel zwarigheden om voldoende ver
om de Zuid te geraken: een eerste vereischte om Angola op de
juiste wijze te bezeilen. De om de Noord trekkende stroom langs
de Brazielsche kust bleek veel krachtiger te zijn dan in dit jaar-
getijde mocht worden verwacht, zoodat de schepen slechts lang-
zaam vorderden. Den 4den Juni „bevonden smiddaechs aen des
sons hoochte maer drie mijlen suyt gewonnen te hebben" 3).
Bovendien had Jol het ongeluk twee luie zeilers onder zijn vloot
te hebben, namelijk de Eendracht en de Coninck David, wier
vaart hij gedwongen was te loopen. Eerst den 14den Juni werden
de droogten der Abrolhos «) ter hoogte van 18° Z.Br. gepasseerd,

i) Instructie graaf en raden art. 5, 6, 7.
4 Brief Cornelis Hendricx Ouwman d.d. 28.2.1641 p. l.W.I.C. o.c.

No. 56. Ouwman was er ver naast; meer dan 850 burgers en soldaten
benevens een paar duizend man negertroepen was Luanda zeker niet
sterk.

J) Beschrijvinge van de voyagie.. . d.d. einde Aug. 1641 p. 1.
W.I.C. o.c. No. 56.

«) Abre-olhos d.i. „open de oogen", „opletten" d.w.z. voor de
droogten, klippen. Waarom verklaart men deze zuiver Portugeesche
benaming steeds met de Spaansche woorden abre-ojos, al hebben die
ook dezelfde beteekenis ?
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waarna de schepen, overeenkomstig het gebruik, allengs naar
het Oosten overliepen.

In de nieuwe koers maakte men met ruime gelegenheid van
wind aanvankelijk goeden voortgang en men bevond zich den
18den op 21° 30' Z.Br. Helaas was de voorspoed van korten duur;
na door W.NW., Z.W. en Z.ZO. te zijn gegaan begon de wind
den 23sten uit het oostelijk kwadrant te waaien. Wervelbuien en
regenvlagen, gepaard gaande met plotseling wisselende winden,
joegen de schepen her- en derwaarts, Jol voor de schier onmo-
gelijke taak stellende er voor te zorgen dat bij al de uit te voe-
ren manoeuvres geen schip van zijn vlag afdwaalde.

Den lsten Juli dreef de vloot in stilte op 27° 40' Z.Br.; zij
was dus, wellichtdoordat de om de Zuid trekkende Braziel-
stroom haar te veel weg deed zetten, vrij ver zuidelijk vervallen
en, in plaats van in het gebied van den Zuid-Oost passaat, terecht
gekomen in de zone waar kalmten of veranderlijke winden
heerschten '). Dienzelfden dag riep Jol den Breeden Raad voor
de eerste maal bijeen ter bespreking van den toestand. In normale
omstandigheden zou het einde van de reis na vier weken reeds
in zicht zijn geweest; hoe lang het thans nog kon duren was niet
te voorzien. De watervoorraden begonnen bedenkelijk te min-
deren ; enkele schepen hadden nog voor nauwelijks 20 dagen zoet
water, „twelck op soo lange voyage als voor handen was niet en
mach strecken indien Godt de Heere ons niet merckelijck en
segent ende een goede wint verleent" 2). Besloten werd daarom
het waterrantsoen terug te brengen van 8 tot 5 mutskens 3) per
hoofd en per dag en daarentegen 2 mutskens brandewijn per
week meer te geven.

Ook gedurende de beide volgende weken wisselden tegenwind
en windstilten elkander gedurig af, zoodat de vloot den 13den
Juli tot op 28° 38' Z.Br. was vervallen «). De nachten werden
koud en kil; den soldaten waren reeds hemden, broeken en
schoeisel uitgereikt. Onder de Brazielsche hulptroepen, die dit
veranderlijk klimaat niet waren gewend, braken ziekten uit,
waaraan in korten tijd meer dan 20 inboorlingen stierven. „Nood
leert bidden", zegt een goed Hollandsch spreekwoord: den 16den

1) Zou Jol te lang een Z. koers gestuurd hebben? Deze navigatiefout
kwam ook bij de Portugeezen nogal eens voor. Met Zuid-Oostelijke
winden kon Luanda gemakkelijk worden bezeild.

2) Extract uyt het resolutie bouck schip Amsterdam, resolutie d.d.
1.7.1641 p. 1, W.I.C. o.c. No. 56.

') Mutsken is bijna 4 c.L.
<) Beschrijvinge . . . p. 3.
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Juli gaf Jol over de geheele vloot de order uit „dat woenisdaghen
een algemeenen bededacli gehouden worde om Godt almachtich
om voorspoedige reise ende goeden windt te bidden" i).

Steeds nijpender werd het probleem der watervoorziening; reeds
was bij besluit van den secreten raad besloten ,,soo wel voor de ca-
juyte als gemenen niet meer als drie mutsgens water voor elck per-
soon daechs tot rantsoen te geven", en om water te sparen op te
houden met het bakken van brood en het schaften van erwten en
boonen. Dicht opeengepakt in benauwde verblijven, gekweld
door dorst, in stijgende onzekerheid wat het einde zou zijn, was
de toestand van bemanning en soldaten allesbehalve benijdens-
waardig. Telkens weer raadpleegden schippers en stuurlieden hun
kaarten, bezorgd te zullen uitkomen op de zoo gemeden en ge-
vreesde kusten van Climbebe en Cafraria, het tegenwoordige
Zuid-West-Afrika, gemeden om de guurheid van het klimaat en
de vele koude vorstnachten, gevreesd, omdat gedurende het
grootste gedeelte van het jaar — van Mei tot Januari — aan ge-
heel die uitgestrekte kuststrook vrijwel geen water was te vinden.

Traag kropen de dagen voorbij en langzaam, martelend lang-
zaam, vorderden de schepen op den langen nog af te leggen
weg. Den 20sten Juli kreeg de vloot den wind uit het N.NW.,
zoodat het weinigje voortgang, dat in de afgeloopen dagen was
gemaakt, in een enkel etmaal weer verloren ging. De toestand zag
er donkerder uit dan ooit te voren; het gevaar eener catastrophe
kwam steeds naderbij —, toen de wind plotseling naar het Zuid-
westen ruimde en uit dien hoek bleef waaien. Eindelijk en ten
laatste was de lang verbeide goede wind doorgekomen en met
een juichkreet klom Janmaat in 't want, snel en handig werden
de commando's opgevolgd, ieder kende zijn taak: de raas wat
opgebrast, de schooten van de onderzeilen afgevierd, al het doek
bijgezet om het gansche voordeel van den wind te hebben.
Balken en spanten kraakten en kreunden onder den winddruk,
vol stonden de zeilen — voorbij waren de zorgen, vergeten was de
misère. Vier dagen hield de zuidwester aan, O.NO. koersend
liepen de schepen een flinke vaart en bevonden zich den 24sten
reeds op 24° 30' Z.Br. Wel was nog niet alle tegenspoed ten einde
en kwam de vloot weer eenigen tijd in stilten te drijven, doch de
schepen werden blijkbaar medegenomen door den naar het
Noorden loopende Benguela-stroom, zoodat men desondanks
bleef vorderen. Allerlei zee vogels begonnen zich te vertoonen,

•) t.a.p.
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groote witte en zwarte meeuwen, die krijschend om raas en mas-
ten vlogen, Jan van Genten met hun bebrilde oogen. Massa's
groenachtig zeewier dreven voorbij, het was duidelijk, dat de
Afrikaansche kust niet ver meer was; volgens de bestekken van
sommige stuurlieden was men zelfs reeds tientallen mijlen in
het vasteland!

De maand Augustus zette in met krachtigen zuid-oosten
wind, alsof de elementen hun verzuim van de vorige weken
nog wilden goedmaken. Het was thans dringend noodzake-
lijk flink op te schieten, want aan boord van tal van schepen,
o.a. de Orpheus, Eendracht, Enchuysen, Coninck David, waren
de watervaten reeds sinds dagen ledig en al hadden de overige
schepen van hun eigen sterk geslonken voorraden nog een
enkelen legger kunnen afstaan, het liep met het zoete water op
een einde. Den 6den Augustus was op de geheele vloot voor nau-
welijks 10 dagen water meer, alles inbegrepen, een hoeveelheid,
die onvoldoende was om de baai boven kaap S. Bras te halen.
Het werd een grimmige wedloop met den tijd, met als inzet het
leven van 3000 mannen, om de kust te bereiken en er een geschikte
plaats te vinden waar de watervaten konden worden gevuld,
een wedloop, waarbij het oponthoud van een paar dagen wind-
stilte noodlottige gevolgen kon hebben.

De secretaris van Jol, Cuffellaer, teekende in zijn beschrijving
van den tocht aan:

„Den 7 waer het stillitgens ende dysigh weder wij en saghen
„noch geen landt alhoewel de meeste bestecken van de schip-
„pers ende stuurluyden 60 ende 100 mijlen int landt waren.
„Den 8 op de hoochte van 15 graaden de coers O.ZO. de wint
„Zuyden" •).

Eindelijk, in den vroegen morgen van den 9den Augustus, toen
de zon opkwam, „sagen wij de custe van Africa ende bevonden
ons voor de Vliege bay te wesen ontrent 2 mijlen van de wal op
70 vadem goede grondt". Woorden, die in hun nuchterheid niets
doen blijken van de spanning, waarin allen de laatste dagen had-
den verkeerd, noch van de vreugde en dankbaarheid, waarmede
het vasteland werd begroet! 's Avonds lagen alle 21 schepen in de
ruime Vliegenbaai 2) achter hun anker. Na ruim 10 weken van
strijd tegen stroom en contrarie-winden en manoeuvreeren met
schepen van zoo verschillend zeilvermogen, was het Jol desniet-

1) t.a.p. p. 5. De koers O.ZO. is stellig een schrijffout voor O.NO.
2) De Vliegenbaai is de tegenwoordige Baai van Mossamedes op

15° 10' Z.Br.
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temin gelukt zijn vloot bijeen te houden en haar op veilige ree te
doen ankeren; een prestatie die respect afdwingt en wel eens
verdient in het volle daglicht te worden gesteld!

Het liep Jol buitengewoon mede, dat zijn mannen op korten
afstand van het strand nog een stroomend riviertje aantroffen
waar anders in dien tijd van het jaar een zandige bedding de
eenige aanwijzing is, dat er zich in den regentijd een rivier be-
vond i). Ook de onderhandelingen met de negers verliepen naar
wensch: voor wat kralen, messen en spiegeltjes bleken zij gaarne
bereid een aantal schapen en vruchten af te staan. De rantsoenen
werden nu opnieuw vastgesteld en wel op per week en per man:
1 pond spek, 1 pond vleesch, 3£ pond brood of 4 pond meel,
£ kan olie of i pond boter, 3/8 kruik Fransche wijn benevens voor
iedere bak van 7 man, 7 kannen gort, 2 kannen boonen en 4
kannen erwten.

Jol had, zijn volk kennende, strenge instructies gegeven nie-
mand overlast aan te doen „ofte qualijck te tracteren"; uit
baloorigheid over dit verbod braken een aantal soldaten op
het schip Soutelande de victualieruimen open en deden zich
te goed aan brandewijn en kaas. Proviand en drank rooven
was een der ergste vergrijpen, die aan boord konden worden be-
gaan, een misdrijf, dat de schuldigen meestal met den dood
moesten bekoopen. De secrete Raad, bestaande uit Jol, twee
hooge civiele functionarissen der Compagnie, Henderson, Jacob
Huygensz. en Pierre Ie Grand, hield blijkbaar rekening met de
omstandigheden en strafte dit geval niet al te zwaar: twee sol-
daten werden gekielhaald, vier moesten van de raas loopen en
kregen 50 touwslagen op hun natte baadje; „twee soldaten
hadden haer in de brandewijn doot gedroncken".

Om tijd te sparen zond Jol den 12den Augustus zijn vice-admi-
raal Jacob Huygensz. met de schepen Groote Gerrit en Schelvis
vooruit naar de baai boven kaap S. Bras. Onderweg buit maken
was hem toegestaan doch hij mocht zich in geen geval laten ver-
leiden tot een gevecht met de Portugeezen, teneinde zijn zending,
die van zooveel belang was voor het welslagen der expeditie, niet
in gevaar te brengen. Ter plaatse aangekomen, moest hij alles in
het werk stellen en geschenken noch kosten sparen om lieden te

') Het zal ongetwijfeld de Bero rivier zijn geweest. Zelden komt het
voor, dat de Bero in Augustus nog zooveel water bevat, dat de vaten
van een enkel schip kunnen worden gevuld. Iaat staan van een groote
vloot. Toen ik in de maand Juli in Mossamedes verbleef, vond ik de
Bero reeds geheel uitgedroogd.
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vinden, die bekend waren met de haven en gesteldheid van
Luanda. Om geen argwaan te wekken moest hij vermijden den
naam rechtstreeks te noemen maar het doen voorkomen, alsof hij
Luanda was voorbij gezeild en omtrent daar eenig volk had ver-
loren. De vloot zou twee dagen later naar de kaap koers zetten,
waar Huygensz. haar had op te wachten 1).

In Luanda waren gedurende de afgeloopen maanden berichten
ontvangen van een op handen zijnden vrede met de Hollanders,
welke berichten aldaar groote vreugde verwekten. Vele jaren had
de stad onder den druk geleefd van een mogelijken aanslag vanuit
Pernambuco, onafgebroken waakzaamheid was geboden geweest.
Hoe menigmaal waren niet Hollandsche oorlogsschepen en kapers
aan de kusten verschenen, herhaaldelijk hadden zij de haven van
Luanda geblokkeerd, schepen overvallen en geplunderd, een
enkele maal zelfs den voedselaanvoer afgesneden. Zou dan nu
eindelijk het steeds dreigende gevaar tot het verleden gaan be-
hooren ? Had men zich al die jaren noodelooze zorgen gemaakt en
voor niets de forten en versterkingen, zelfs nog in het afgeloopen
jaar, gebouwd? Tijdingen uit Bahia versterkten den indruk, dat
alles naar wensch ging: vrede ging er komen, wellicht zelfs samen-
werking met de Hollanders, de slaventransporten uit Luanda
naar Rio de Janeiro, Bahia en de Westindische eilanden zouden
geen gevaar meer loopen. . . . Wie zich echter aan al deze aange-
name bespiegelingen overgaf, niet aldus de gouverneur van
Angola, Pedro Cesar de Menezes. Hij had de Hollandsche geaard-
heid leeren kennen in Brazilië, in Vlaanderen en in Angola; hij
kende de koppige vasthoudendheid, waarmede zij een eens gesteld
doel najoegen; hij bleef op zijn hoede en toonde hiermede juist te
hebben gehandeld 2).

Tegen het einde van de maand Augustus 1641 vertoonde de
haven van Luanda een bijzonder levendig beeld, een vijftiental
schepen lagen te laden en te lossen, rivier- en kustbooten voeren
af en aan, niets wees op naderend onheil — toen een boodschapper
van het fort op het eiland voor de stad het verbijsterende bericht
bracht, dat een Hollandsche vloot van 18 schepen, waaronder
zeer groote, was waargenomen, zeilende in noordelijke richting 3).

Het was de vloot van Jol, die den 23sten Augustus nabij het
eiland was aangekomen. Den middag te voren had zich vice-admi-

') Instructie voor Jacob Huygensz. d.d. 11.8.1641, VV.I.C. o.c. No.
56.

2) Cadornega, As Guerras Angolanas, deel I, boek 2, hoofdstuk 7.
>) t.a.p.
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raal Jacob Huygensz. weer bij zijn vlag gemeld en gerapporteerd,
dat onderweg geen enkel vaartuig was opgemerkt, geen gevange-
nen waren gemaakt en dat men kaap S. Bras was gepasseerd
zonder zich er aan te hebben verkend >).

Nu dus alle pogingen om de zoo noodzakelijke inlichtingen te ver-
krijgenhadden gef aald.besloot de scheepsraad met algemeene stem-
men „om onse expeditie niet langer te tarderen" naar den noordelij-
ken ingang van de haven te koersen en de troepen daar aan land te
zetten — dus in de onmiddellijke nabijheid der stad. Wel rieden de
instructies dit af, doch de militaire bevelhebbers durfden een
marsch van eenige uren niet aan, in aanmerking nemende den
uitgeputten toestand van hun troepen, waarvan velen leden aan
scheurbuik, en anderen door het gebruik van bedorven water en
gebrek aan goed voedsel zoo zwak waren, dat zij zich ternauwer-
nood konden staande houden. Een snelvarend jacht werd voor-
uitgezonden „om 't lant te bekennen alsoo wij ons t'hier onbe-
kendt vinden ende buyten hoope van eenige kennisse te becom-
men" 2). Ook Abraham Wis, de schipper van de Charitas, die het
jaar te voren aan deze kust was geweest en zelfs een kaart van de
haven en het eiland van Luanda had geteekend, kon hier geen
uitsluitsel geven. Het land vertoonde zich geheel anders dan hij
op zijn kaart had aangegeven: op de plaats waar de vloot stond
moest zich een opening in de kustlijn bevinden, den zuidelijken
toegang tot de haven van Luanda, welke evenwel niet werd aan-
getroffen. Toch moest hier naar zijn meening de Zuidhoek van
het eiland zijn; Jol liet daarom twee schepen, de Eendracht en
de Soutelande, achter met de opdracht eventueel uit Luanda
vluchtende schepen aan te houden 3).

De voorbereidingen tot een landing werden nu getroffen: boo-
ten aangewezen voor iedere Compagnie, wapens, munitie, lon-
ten, extra rantsoenen levensmiddelen en brandewijn aan de
troepen uitgedeeld, voorschriften bekend gemaakt op het stuk
van plunderen, dronkenschap en wat dies meer zij, de seinen
vastgesteld voor het te boot vallen en van boord afsteken.

') B e s c h r i j v i n g e . . . p . 9.
2) Extract uyt het resolutie bouck, resolutie d.d. 23.8.1641, pp. 8/9.
3) Wat men voor den Zuidhoek van het eiland hield, was kaap das

Palmeirinhas op 9° 10' Z.Br., den uitlooper van het schiereiland
Casanga. De vergissing van Wis wordt duidelijk, wanneer men zijn
kaart, die gelukkig is bewaard gebleven, met de situatieteekening
vergelijkt. Zie bijgaande kaarten.

Het aantal schepen, dat voor Luanda verscheen: 18, komt dus met
de opgave van den Portugeeschen officier Cadornega overeen.
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Alle scheepskapiteins ontvingen een door Jol onderteekende
instructie, waaraan zij zich hadden te houden „int bijcomen
ende aendoen van de Spaensche vloot oft schepen" i). Bij het
inloopen der haven zou het admiraalsschip voorzeilen gevolgd
door den vice-admiraal; de plaats der gehuurde schepen was in de
achterhoede (art. 1). De kleine jachten hadden zich zoo dicht
bij het admiraalsschip te houden dat zij beroepen konden worden
om orders te ontvangen (art. 12). Ieder schipper was verplicht
15 a 20 kardoezen per stuk geschut gereed te hebben liggen, ver-
der houten proppen, lappen, leege zakken, zwabbers alsmede
boven- en benedendeks vaten met water; op verschillende ge-
makkelijk te bereiken plaatsen moesten sabels, messen, pie-
ken enz. voor onmiddellijk gebruik worden klaargezet, tim-
mermansgereedschap voor de hand gelegd en de schepen van
boven met planken, touwen en kabels verschanst, opdat het volk
zooveel mogelijk tegen vijandelijk vuur beschermd zou zijn (art.
2/5). Jol waarschuwde tevens er acht op te geven dat door on-
voorzichtig schieten niet de eigen schepen beschadigd werden
„alsoo.. . dikwils onse schepen van ons eygen meer schaede
connen lijden als van den vijant" (art. 6). Bijzonder veel aan-
dacht wijdde hij dan nog aan het enteren, waardoor hij klaar-
blijkelijk bij vorige gelegenheden meermalen wanorde had zien
ontstaan. ,,Soo wanneer een boot van onse scheepen aen de prijs
is, d'ander daer off sal blijven", aldus zijn nadrukkelijke instruc-
ties, ten ware het dat men hulp noodig had, in dat geval was
ieder gehouden dadelijk over te komen, wie dan zou willen door-
roeien naar een ander schip verbeurde zijn leven (art. 8). Mochten
zich op 's vijands vloot of aan land vrouwen bevinden, werd op
lij f straf f e verboden hen eenige overlast van welken aard ook aan
te doen (art. 10). Dronkenschap bij officieren of matrozen ge-
durende den strijd zou met den dood gestraft worden (art. 11).
Ten slotte wendde Jol zich tot zijn kapiteins zelve en in zijn
woorden klinkt nog de bitterheid na over de lafhartige houding
van enkelen zijner onderbevelhebbers, die destijds, in 1638, zich
van den strijd afzijdig hielden en werkeloos toezagen hoe de kans
om een zilvervloot te veroveren hem ontging: „Sal . . . ieder Capt.
gehouden zijn sonder eenige exceptie ofte uytvlucht te maecken,
in alles ende uyterste devoir doen. . . . Soo dan ymandt daer inne
ofte in het volvoeren van eenige der voorgaende articulen naer-
laetich bevonden wordt ende synnen eedt naer behooren niet en

') Instructie waer sich de Capt hebben te reguleren, 18
artikelen d.d. 23.8.1641, W.I.C. o.c. No. 56.
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voltreckt wort gewaerschuwt dat alhier aenden lijve sonder
aensien van persoonen gestraft sal worden" (art. 14/15).

Uiterst voorzichtig, dicht onder den wal blijvend, vervolgde
Jol zijn tocht, onderwijl scherp uitziende naar de jachten Hasen-
wint en Charitas, die zich in den afgeloopen nacht van de vloot
hadden verwijderd ter achtervolging van een vreemd zeil. Op
twee mijl bezuiden Luanda ontdekte men een kleinen inham, die
geschikt leek om troepen aan land te zetten. Een boot, uitge-
zonden om de vaardiepte te peilen, werd evenwel onmiddellijk
door de kanonnen van een klein fort onder vuur genomen, zoodat
zij zich haastte terug te keeren '). Juist was men aan boord van
de Amsterdam overeengekomen er van af te zien op deze plaats
te landen, omdat niemand wist of er onderweg naar Luanda
rivieren moesten gepasseerd worden en hoe lang een marsch naar
de stad zou duren, toen de beide jachten met een prijsschip wer-
den gesignaleerd 2). Het bleek een Spaansch karveel te zijn, de
Jesus Maria José, afkomstig van de Canarische Eilanden, en met
160 pijpen wijn geladen. De belangrijkheid van deze aanhaling
lag niet zoozeer in de waardevolle lading, dan wel in het feit, dat
de stuurman van dit schip den noordelijken ingang tot de haven
— het Noordergat — uitstekend bleek te kennen en tegen een
flinke belooning bereid was de Hollandsche schepen als loods te
dienen 3). De fortuin, die zich zoo lang tegen Jol en de zijnen had
gekeerd, was hun op het allerlaatste oogenblik goedgunstig ge-
zind!

De inham bleek de Barra da Corimba te zijn, de zeer ondiepe
zuidelijke ingang tot de haven, slechts geschikt voor kleine kust-
booten, zoodat de Eendracht en Soutelande, wier aanwezigheid
aan kaap das Palmeirinhas nu geheel overbodig bleek, fluks wer-
den teruggeroepen.

In de stad zelf was alles in rep en roer. In allerijl verzamelde

') Cadornega deel I, boek 2, hoofdstuk 7; beschrijvinge. . . p. 10;
nota Mortamer d.d. 14.10.1641, p. 1, W.I.C. o.c. No. 46, gepubliceerd
door Naber in Bijdr. en Meded. van het Hist. Genootschap van 1933.

2) Beschrijvinge... p. 10. De totale onwetendheid t.o.v. de kust
komt hier wel zeer sterk tot uiting wanneer men bedenkt dat de vloot
voor het eiland Luanda stond, dat niet meer is dan een smalle zand-
plaat van enkele honderden meters breedte, vrijwel zonder geboomte,
uitgezonderd op het meest noordelijke deel.

3) Beschrijvinge... p. 10; brief directeuren van Angola d.d. 11.9.
1641 pp. 1 en 6, W.I.C. o.c. No. 56; nota Mortamer p. 1. Den stuurman
werd later het veroverde schip afgestaan als belooning voor zijn dien-
sten.
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de gouverneur zijn troepen, die, versterkt door gewapende bur-
gers en monniken, de borstweringen langs het strand, de talrijke
forten en batterijen bezetten en alles in gereedheid brachten om
den aanvallers een warme ontvangst te bereiden. In de vaargeul
naar de stad liet men twee schepen zinken; het sterke fort op de
klippen bij den havenmond, dat de Hollanders zouden moeten
passeeren, de batterij op de rots van Cacandama op de uiterste
rechterflank en het fort Santa Cruz links van het klippenfort
kregen aanzienlijke versterkingen '). Weinig kon de gouverneur
evenwel vermoeden, dat hem hier de grootste verrassing van zijn
leven wachtte.

Nadat het aanvalsplan was vastgesteld, waarbij de inlichtingen,
door den stuurman van het veroverde karveel verstrekt, van
buitengewone waarde waren gebleken, kwam de Hollandsche
vloot in den morgen van den 25sten Augustus in beweging. In
wijde, waaiervormige linie sloot het grootste gedeelte der schepen
den toegang tot de haven af, de booten werden gestreken en
bemand, terwijl de Amsterdam, Eendracht, Overijsel en Sou-
telande, gebruik makende van den allengs opstekenden zee-
wind, den wal naderden en ligplaats kozen „op vier vadem
sandtgrondt" tusschen het Penedo fort en de rots van Cacan-
dama. Nauwelijks lagen deze schepen achter hun anker of aan
den achtersteven van het admiraalsschip werd de bloedvlag ont-
plooid, aan de voorsteng ging de wimpel omhoog — het afge-
sproken sein voor de landingsbooten om af te stooten. Volgens
voorschrift van den scheepsraad liet thans ieder kapitein aan
boord van zijn schip „het gebet doen ende een psalm singen om
Godt almachtich om hulp ende bijstant tegen onse vijanden aan
te roepen" 2). De strijd was begonnen.

Beschermd door twee met licht geschut bewapende booten
roeide men uit alle macht naar het strand iets bezuiden de rots
van Cacandama. De Portugeezen, die niet anders hadden ver-
wacht dan dat de Hollanders den strijd met de forten aan het
vaarwater zouden aanbinden, konden hun oogen niet gelooven.
Een dergelijke manoeuvre lag geheel buiten hun berekening.
Steeds meer vaartuigen vol troepen en materieel kwamen op-
zetten, er nauwlettend voor zorgdragende in elkanders onmid-

') Het fort op de klippen heette Penedo (d.i. rots) en bestaat nog
steeds onder denzelfden naam. De Hollanders verbasterden Cacan-
dama in Cassant da Maer; op deze rots bevindt zich thans het fort
Sao Pedro.

)̂ Instructie voor de Capt art. 16.
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1. Kaap Lagosta.
2. Kots van Ca£andama.
3. Penedo fort.
4. Fort Santa Cruz.
5. Sao Paulo de Luanda.
6. Heuvel Sao Paulo.

7. Kaap das Palmeirinhas.
8. Eiland Casanga.
9. Barra da Corimba.

10. Klein fort. Sao Fernando.
1 1. Eiland Luanda.
:::i Droogten of zandbanken.
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dellijke nabijheid te blijven, aldus schijnbaar een gemakkelijk
doelwit vormende voor de kanonnen der forten, welke zich dan
ook niet onbetuigd lieten. Tot wanhoop der Portugeesche kanon-
niers trof evenwel, ondanks het heftige vuur, geen schot doel.
Tusschen de van stuur- en bakboordzij de in het water neerspat-
tende kogels bleef een breede, veilige strook over, die niet onder
vuur lag en den booten genoegzame bewegingsruimte bood om
ongehinderd en ongedeerd de kust te bereiken. De draagkracht
van het Portugeesche geschut was te kort, hetgeen de Hollanders
wisten en waarop zij hun aanval hadden gebaseerd.

Op hetzelfde oogenblik, dat het den gouverneur duidelijk werd
waar de aanvallers wilden gaan landen, begreep hij, dat alles was
verloren. Nooit had hij noch iemand anders kunnen vermoeden, dat
de Hollanders van geheel de uitgestrekte, onverdedigde kust vanaf
kaap Lagosta in het Noorden tot aan Cacandama, juist deze plek
tusschen twee stellingen in, zouden uitzoeken om er aan land
te gaan, de eenige plaats waar een smal pad naar boven voerde,
naar het grillige, moeilijk begaanbare heuvelterrein benoorden
Luanda en vandaar naar de stad zelf.

Cadornega, ooggetuige van vele gevechten tusschen zijn land-
genooten en de Hollanders, had gelijk met zijn bewering, dat
het niet anders kon, of de Hollanders moesten iemand bij zich
hebben gehad, die het land en de wegen zeer goed kende «), in-
derdaad: den stuurman van de Jesus Maria José. Hij was het
geweest, die Jol de situatie had uitgelegd, hij had Henderson
en Pierre Ie Grand gewaarschuwd niet langs het strand op te
marcheeren, waar de Portugeezen al hun macht hadden gecon-
centreerd, doch den hoogen, langeren weg te kiezen, waardoor
de stad van achteren kon worden aangegrepen, wat ook de be-
doeling der Hollanders was.

In een laatste poging den Hollanders de landing te beletten,
zond De Menezes in allerijl troepen, deels te paard, naar het
bedreigde punt, doch hoe deze zich ook repten, zij kwamen te
laat; reeds had de eerste boot het strand bereikt. De bemanning
was onmiddellijk begonnen een borstwering op te werpen, terwijl
de aan land gebrachte stukjes geschut van een der booten het
vuur openden op de naderende Portugeezen. Aan boord van het
admiraalsschip, dat het meest nabij de kust lag, had men de op-
rukkende troepen eveneens opgemerkt en het zware geschut in
stelling gebracht, welks vervaarlijke vierentwintigponders den

') Cadornega deel I, boek 2, hoofdstuk 7.
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vijand al heel spoedig deden afdeinzen. Dit was het begin van
het einde; op bevel van den gouverneur trokken de Portugeezen
terug, den aanvallers vrij spel latende. Kort hierop, na een
krachtig bombardement der 4 schepen, zwegen het Penedo-fort
en de Cacandama-batterij; kapitein Aert Jansen van het schip
Soutelande, dat het dichtst bij deze batterij lag, zag nu zijn
kans schoon, voer met zijn schuiten aan land en bevond, dat de
bezetting was gevlucht i). Hiermede was reeds om 4 uur 's mid-
dags de sterke rechtervleugel der Portugeesche stellingen in
Hollandsche handen. In vlug tempo werd nu de geheele troepen-
macht, 2145 man sterk, geschut, munitie en verder materieel
ontscheept, waarmede men nog voor het vallen van den avond
gereed kwam.

In den loop van den nacht, met het opkomen van de maan,
roeide Jol met zijn matrozen, „met musquets, houwers, pic-
quen ende granaden versien", naar de forten aan de haven om
die stormenderhand te veroveren. Tot hun verbazing troffen zij
echter alle forten, redoutes en batterijen geheel verlaten aan,
ofschoon deze, te oordeelen naar de vele kanonnen, waarvan er
slechts weinige vernageld waren, toch zeer wel hadden kunnen
worden verdedigd. Ook de 20 schepen, die in de haven lagen, bene-
vens 30 kleinere vaartuigen, gaven zich zonder slag of stoot over.
Henderson en Pierre Ie Grand waren inmiddels met hun troe-
pen opgerukt en hadden na weinig beteekenende schermutse-
lingen de stad bezet; ook hier werd noch in de straten, noch in
de kloosters, huizen of eenig ander gebouw, verzet geboden 2). De
stad geleek uitgestorven, de bevolking en het garnizoen hadden
dien zelfden nacht de wijk genomen en zich op eenige mijlen van
de stad gelegerd, in de veronderstelling dat de Hollanders slechts
kwamen om te plunderen en te brandschatten en niet om zich
blijvend in Luanda te vestigen. Om dezelfde reden hadden de
Portugeezen, na getracht te hebben een landing te verhinderen,
van verderen tegenstand afgezien.

Wat niemand voor mogelijk zou hebben gehouden: de verove-
ring van het sterke Luanda ten koste van slechts enkele dooden
en gewonden, was een feit geworden! Aan zulk een overwinning
was al zeer weinig eer verbonden en Jol was er de man niet naar

1) Brief Ariaen Donals d.d. 15.9.1641, pp. 1/2. W.I.C. o.c. No. 56.
2) De beschrijving van de opmarsen van Henderson en Pierre Ie

Grand naar de stad valt buiten dit bestek; zij is opgenomen in het
hierboven aangekondigde werk.
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haar tot een geweldig wapenfeit op te schroeven; in zijn brief aan
graaf en raden noemde hij het woord overwinning dan ook niet
en schreef slechts over „het geluckig succes op de stadt St. Paulo
de Loanda" 1).

De eerste helft van zijn opdracht had Jol met deze verovering
vervuld; zijn instructies schreven thans voor koers te zetten
naar Sao Thomé en te trachten het eiland voor de Compagnie te
vermeesteren — onverschillig of het exploit op Luanda gelukt
was of niet 2). Reeds den 17den September 1641 vertrok Jol
met de volgende schepen naar de Bocht van Guiné:

Soldaten
Amsterdam admiraalsschip 93 gezonden en 11 zieken
Leyden 71 ,, „ 8
Mooriaen 41 ,, , , 4 ,,
Soutelande 68 ,, „ 5
Leeuwinne, vice-admiraal Matheus

Jansen 90 „ „ 8 „
Groene Wijff 40 „ „ 8 „
Swol 70 Brazilianen
Enchuysen, schout bij nacht Jan

Fransen Groot 145 ,,
en de Jachten: Loanda

D'Haen
Henderson
Hasenwint
Vollenhoven 618 gezonden en 46 zieken

benevens ongeveer 400 matrozen.

De troepen, bestaande uit 5 compagnieën blanke soldaten en
3 compagnieën Brazilianen stonden onder bevel van de kapiteins
Valet, Dammert, Koin en Clant 3).

Als voornaamste doel gold de vermeestering van het fort ofte-
wel kasteel Sao Sebastiao, het eenige verdedigingswerk van be-
teekenis op het eiland, gelegen op een smalle landtong in het
zuidelijk gedeelte van de baai van Anna de Chaves, de haven van

') Brief Jol d.d. 16.9.1641.
*) Instructie graaf en raden. . . art. 28/30.
') Lijste van de schepen gaende met den Admirael op den Tocht

W.I.C. o.c. No. 56. Het aantal matrozen is aan de hand van verschil-
lende gegevens berekend. De overige schepen, op eenige na, die in
Luanda bleven, keerden successievelijk naar Brazilië terug, een deel
hunner onder bevel van Jacob Huygensz. De jachten Loanda, d'Haen,
Henderson en Vollenhoven zijn buitgemaakte Portugeesche schepen.

West-Indische Gids XXIV 22
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Sao Thomé. Het mocht met zijn 4 bastions en meer dan 24 voet hoo-
ge muren,bewapend met 30 meerendeels bronzen kanonnen, tot een
der sterkste forten van de geheele Westkust worden gerekend ').

Jol had nadrukkelijk opdracht gekregen zich na de verove-
ring van het kasteel te beperken tot het afsnijden der verbin-
dingswegen der Portugeezen naar de zee. Het laatste artikel
der instructies voor Jol regelde het verblijf op Sao Thomé zelf.
Ieder had zich van den omgang met vrouwen ,,ende droncken
drincken tonthouden, alsoo doordeselve gevaer loopen van ge-
wisselijck om de hals te comen ende tot verlies van haer leven te
geraecken". De bedoeling was ongetwijfeld goed, men had leering
getrokken uit de catastrophe der expeditie van Van der Does in
1600, doch zelfs al zouden soldaten en matrozen in het onwaar-
schijnlijkste geval ertoe gebracht kunnen worden deze orders na
te komen, dan bedreigde hen een zoo mogelijk nog grooter ge-
vaar, waartegen geen waarschuwing hielp en waarvoor geen
kruid was gewassen: de beruchte koortsen van Sao Thomé, die
juist in den regentijd van eind September tot Juni het grootste
aantal slachtoffers eischten.

Vijf dagen na de afvaart gingen de schepen, stellig meer uit
vlagvertoon dan om te ververschen, ten anker in de baai van
Loango waar zich een factorij van de Compagnie bevond, bleven
daar tot den 24sten en vervolgden hun tocht, zonder zich verder
ergens op te houden, naar het eiland, dat zij den 2den October
in het zicht liepen. Aan een kleinen inham, de baai van S. Anna
twee mijl bezuiden die van Anna de Chaves, zette Jol zijn troepen,
versterkt met 2 compagnieën matrozen, aan land en daar de
avond reeds was gevallen, sloegen zij hun bivak op nabij de suiker-
plantage van S. Anna 2). Jol nam zelf het commando over het
landingsleger op zich. Vice-admiraal Matheus Jansen kreeg
opdracht met alle schepen zoo dicht mogelijk onder het kasteel
te ankeren en het vuur niet te openen, voordat de vijand daar-
mede begon; in dien tusschentijd zou Jol met zijn troepen naar
de stad en het kasteel marcheeren.

Op het eiland was men van de komst der Hollanders verwit-
tigd; eenige dagen te voren had een Angolaansch scheepje het
bericht overgebracht, dat de Hollanders Luanda hadden ver-
overd en nu van zins waren Sao Thomé aan te vallen.

>) Het fort S. Sebastiao dat een goed verzorgden indruk maakt
ondanks zijn sombere, grauwe muren, bestaat nog steeds.

2) Nabij de baai van S. Anna bevindt zich thans het gelijknamige
dorpje.
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Om ongeveer 10 uur in den morgen van den 3den October
ging de vloot op een musketschot van den wal onder het fort ten
anker, waar de Portugeezen haar onmiddellijk met een kanon-
nade ontvingen. Matheus Jansen bleef het antwoord niet schuldig
en in minder dan geen tijd was de strijd ontbrand. Nauwelijks een
half uur na het openen der vijandelijkheden sprong het schip
Enchuysen in duizend stukken uiteen, waarschijnlijk door on-
voorzichtigheid in de kruitkamer of mogelijk ook door een vol-
treffer. Een vijftigtal matrozen en eenige vrouwen der Brazi-
lianen kwamen hierbij om het leven. Gelukkig was de ontplof-
fing benedenwaarts gericht, zoodat de andere schepen geen ave-
rij opliepen i).

Tegen den middag kwam Jol aanrukken; hij had hier en daar
tegenstand ondervonden van gewapende burgers en negers
en een redoute met 6 stukken geschut genomen, terwijl het
dicht begroeide terrein, dat zich tot vlak aan zee uitstrekte, zijn
opmarsen zeer had bemoeilijkt 2). Ofschoon de troepen geen
ladders met zich voerden, liet Jol hen desniettemin t( gen het
kasteel stormloopen, een manoeuvre, die klaarblijkelijk mede ten
doel had schrik en verwarring onder de bezetting te ver» orzaken.
Zich vastklemmend aan uitstekende steenklompen, trachtten de
aanvallers zich omhoog te werken, de grove blokken boden echter
nauwelijks houvast; vanaf de irrren kletterde een hagelbui van
steenen neer en de Portugeesche ; nusketiers deden menig soldaat
en matroos omlaag tuimelen. Een uur lang hield Jol vol, toen
gaf hij bevel tot den terugtocht, waarbij zijn troepen opnieuw
zwaar te lijden hadden van het moorddadige vijandelijke vuur en
met gevoelige verliezen aan dooden en gewonden ten slotte stel-
ling innamen op een kanonschot afstand van het kasteel. In ge-
zamenlijk overleg werd besloten van verdere stormloopen af te
zien, doch een batterij op te werpen nabij de kleine kapel Sao
Sebastiao, niet ver van het fort; alle schepen kregen opdracht
zooveel matrozen af te staan, als zij slechts konden missen, opdat
met man en macht aan het werk kon worden gegaan.

Behalve van het kasteel zelf werd in het begin veel hinder onder-
vonden van het fort je Sao Joao, waarom het door kapitein Valet

>) Brief Ariaen Donals d.d. 16.1.1642 p. 1, W.I.C. o.c. No. 57; brief
Cornelis Heindricxz. d.d. 13.12.1641 p. 1, W.I.C. o.c. No. 57; brief
Jan Claesz. Cock d.d. 16.12.1641 p. 1, W.I.C. o.c. No. 56.

2) Tijdens mijn oponthoud op Sao Thomé maakte ik den tocht in
omgekeerde richting tot aan de plantage Uba Budo niet ver van de
plaats waar Jol landde.
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werd bestormd en met den grond gelijkgemaakt. Na drie dagen
van hard werken was de batterij zoover gereed, dat de mortier kon
worden opgesteld; dienzelfden dag begon het bombardement
zoowel van de land- als van de zeezijde. De resultaten bevredigden
Jol evenwel niet: de salvos van de schepen richtten te weinig
uit, zoodat hij zes stukken scheepsgeschut op de batterij liet
brengen. De verdedigers kregen het nu zwaar te verantwoorden:
dreunend beukten de zware kogels op de muren, waarvan groote
brokken steen losscheurden; de mortier wierp zijn granaten bij
herhaling in het kasteel, waar zij krakend insloegen en verbrij-
zelde stukken hout hoog in de lucht slingerden. De Portugeezen
verdedigden zich echter met groote hardnekkigheid tegen de ge-
weldige overmacht. „Sij hielden haer vromelick ende schoten
somtijts lustich wederom" berichtte de chirurgijn Cornelis Hein-
dericsz. aan de bewindhebbers der Compagnie in Zeeland '). Den
12den gelukte het hun de batterij geheel in puin te schieten,
zoodat het geschut der Hollanders, op de mortier na, eenigen tijd
buiten gevecht werd gesteld. Jol liet hierop zes groote ankers aan
land brengen en voor de batterij opstellen om als kogelvangers
te dienen, terwijl hij bovendien een schans liet opwerpen halver-
wege de batterij en het kasteel, vanwaar de vijandelijke muske-
tiers konden worden beschoten, die de kanonniers stelselmatig
onder vuur namen. Meer geschut werd aan wal gebracht, doch dit
behoefde niet meer te worden gebruikt. In den avond van den
15den had de mortier een granaat in het kasteel geworpen, „die
schrickelich opereerde soodat men de splinteren bij menichte
sach in de locht vlieghen ofte springhen"; den volgenden morgen
troffen reeds dadelijk twee granaten doel, die zoo mogelijk nog
grooter verwoestingen aanrichtten. Dadelijk hierop liet de Portu-
geesche commandant de witte vlag waaien: Sao Sebastiao capi-
tuleerde na een heldhaftige verdediging van veertien dagen. Jol
wist dapperheid en moed ook bij zijn tegenstander te waardeeren;
hij bewees den officier die de onderhandelingen voor de overgave
kwam voeren alle eer en begeleidde hem tot aan den ingang van
het kasteel. In het geheel telde de bezetting nog slechts 63 man
t.w. 25 soldaten en 38 burgers en geestelijken; hun allen werd
vrijen aftocht toegestaan, ieder mocht zijn wapens en persoon-
lijke eigendommen behouden. De soldaten en de officieren kregen
verlof zich in te schepen aan boord van een in de haven liggend
Engelsch schip, dat hen naar Lissabon zou overbrengen 2).

') Brief Cornelis Heindricxz. p. 2.
2) Brief Ariaen Donals dd. 16/1/1642, p. 3.
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Nog dienzelfden middag wapperde de princevlag boven de ge-
havende muren van het fort: Jol had zijn opdracht tot een goed
einde gebracht en Sao Thomé aan het grondgebied der Compagnie
toegevoegd.

De stad Sao Thomé zelf, waar de troepen reeds den 3den Octo-
ber, zonder op tegenstand te stuiten, waren binnengerukt, werd
geheel verlaten aangetroffen; men had in magazijnen en huizen
niet „voor een waerdij van thien stuyvers" gevonden, daar de
inwoners ruimschoots gelegenheid hadden gehad alle koopmans-
goederen, huisraad, kerkschatten e.d. in veiligheid te brengen.
Jol dacht er geen oogenblik aan zich den buit op deze wijze te
laten ontgaan en deed den inwoners bij plakkaat bekend maken
binnen 14 dagen in de stad te verschijnen „omme met ons in alle
vrientschap ende billicheyt te accordeeren" i), hetgeen de ge-
wenschte uitwerking had. De verwoesting van de stad en de 54
suikermolens werd afgekocht met 300.000 pond suiker en 5500
cnizados, tezamen een waarde vertegenwoordigende van ongeveer
100.000 gulden, te betalen binnen 2 weken.

Hadden de Hollanders van den aanvang af zich reeds bevreesd
getoond voor de ongezonde lucht van Sao Thomé — de werkelijk-
heid zou de meest sombere voorspelling verre overtreffen. Twee
of drie dagen na de overgave deden zich de eerste ziektever-
schijnselen voor en nauwelijks een week later waren de zieken
reeds bij honderden te tellen. Het aantal sterfgevallen steeg van
dag tot dag en het einde was nog niet in zicht 2). Den 25sten
October werd Jol ziek. Hardnekkig doorzettend aan wat hij een-
maal was begonnen, van ieder het uiterste vergende, had hij ook
zich zelf tijdens de belegering van het kasteel geen oogenblik
ontzien, „hebbende... noyt nachts uyt de loopgrave geweest
ende sulcken moeyten aengewendt om 't casteel te winnen dat
(hij door) een elck een hier beclaecht word" 3), want, ondanks
zijn ruwen omgang, zijn uitbarstingen van drift, gingen zijn
matrozen voor hem door het vuur; één met hen was hij geweest
in het gevaar, één in ontberingen. Tallooze malen had hij hen
naar de overwinning gevoerd; onder Houtebeen dienen betee-
kende een hard leven, doch ook, en dat gaf den doorslag, buit,
eer, roem.

1) Brief Jan Claesz. Cock p. 3.
2) De meesten hunner vielen als slachtoffer van een kwaadaardige

malaria epidemie. Sao Thomé is nog steeds een malaria-oord.
3) Brief Jan Claesz . Cock p . 4.
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Jol zou Brazilië niet terugzien; het fatum, dat zoo menig
Hollandsen vlootvoogd trof, Van Heemskerk, Piet Heyn, De
With, Van Galen, Michiel Adriaensz. de Ruyter: den dood te
vinden, ver van de zeeën waar zij hun grootste triomfen hadden
gevierd, zou ook Jol achterhalen. Ver van de Caraïbische zee,
ver van de wateren, die getuigen waren geweest van zijn succes-
rijken loopbaan als schipper op een klein jacht tot admiraal van
een groote vloot, zou hij zijn leven eindigen; niet, gelijk zijn voor-
ganger admiraal Pater in een heroiek gevecht tegen den erf-
vijand, of gelijk Loos in de onvergetelijke vierdaagsche worste-
ling bij de Brazielsche kust op het hoogtepunt van zijn leven,
neen — in een ellendigen uithoek aan de Afrikaansche kust streed
Jol met een door ziekte en ontberingen gesloopt lichaam zijn
laatsten strijd, een wanhopigen strijd tegen verraderlijke
koortsen, en verloor.

Tot het laatste oogenblik bleef Jol zijn instructies en aan-
wijzingen geven, bleef hij de belangen van de Compagnie en van
de vloot die aan zijn bevelen was toevertrouwd behartigen. Toen
hij zijn einde voelde naderen, wees hij zelf zijn opvolger aan:
Matheus Jansen, schipper van de Leeuwinne en als vice-admiraal
Jan Claesz. Cock, kapitein van het schip Leyden. „De Heer
Admirael is op den 31 sten (October) Godt salichlijck inden Heere
gerust. .. seer manjinfikelijck naer onse gelegentheit in de groote
kerek begraven" schreef Jan Claesz. Cock aan graaf en raden •).
De expeditie had hiermede haar aanvoerder verloren, die niet
alleen als vlootvloogd moeilijk te vervangen was, doch wiens
adviezen men ook bij de troepen slechts noode kon missen.

Jol heeft geen gelegenheid gehad een rapport voor Brazilië
samen te stellen; het kan zijn dat zijn secretaris S. Cuffellaer
hiertoe instructies had. Deze overleed evenwel eind 1641 of be-
gin 1642 en zijn koffer met vele belangrijke documenten en brie-
ven van de Compagnie en ongetwijfeld ook van Jol, werd naar
Brazilië opgezonden 2).

In de hoofdkerk van Sao Thomé, Nossa Senhora da Conceicao,
werd het stoffelijk overschot begraven; in de kerk, waarvan een
oude overlevering wilde dat de evenaar haar passeerde. Hieraan
dacht wellicht Barlaeus, toen hij zijn lofrede op Jol besloot met
de woorden, dat thans de evenaar het lichaam van Jol bezat,

') Brief Jan Claesz. Cock d.d. 16.12.1641 p. 4.
2) Brief Jan Claesz. Cock d.d. 22.1.1642 p. 3 W.I.C. ox. No. 57.
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waardoor „het geding tusschen Noord en Zuid over zijn graf-
heuvel is ondervangen" i).

Met deze beeldspraak had ook dit artikel beëindigd kunnen
worden. Volledigheidshalve zie ik mij echter genoodzaakt ook de
latere gebeurtenissen te vermelden.

Ruim een jaar na den overval gelukte het den Portugeezen de
stad te heroveren — 13 November 1642 —; een der eerste maat-
regelen die zij troffen was den kerken hun vroegere bestemming
terug te geven.

Ook het graf van Jol werd opengebroken: in de gewijde aarde
was voor hem geen plaats. Zoodra de Hollanders, die op het
kasteel Sao Sebastiao werden belegerd, dit vernamen, protesteer-
den zij op krachtige wijze en beschuldigden den Portugeeschen
bevelhebber in zijn haat tegen al wat Hollandsch was zoo ver te
zijn gegaan zelfs de dooden op te graven. Het antwoord kon niet
worden misverstaan:

„Het is belachelijck dat U.E. mij de schuit geeft van dooden
„te begraven en te ontgraven, indien ghij de rechten gront
„van onse religie weet ghij en sout sulcx niet seggen ver-
„mits sulcx de geestelijckt. aengaet en niet de werelt-

Ergens in een vergeten hoek van het eeuwig groene eiland Sao
Thomé vond Jol zijn laatste rustplaats, waar, is onbekend ge-
bleven. Datgene wat hij had nagejaagd: onvergankelijke eer en
roem, een onsterfelijken naam, heeft̂  leven noch dood hem ge-
schonken.
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