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DE IN 1678 OP DE AVES-EILANDEN
GESTRANDE EXPEDITIE DER FRANSEN

In 1673 deden de Fransen onder De Baas een aanval op Curasao,
maar zij trokken na enige tijd weer af zonder veel schade te
hebben aangericht. In 1678 zou een nieuwe aanval op Curasao
zijn gedaan, als de daartoe uitgeruste vloot geen schipbreuk had
geleden op de Aves-eilanden. Daar de Franse schepen Curacao
dus niet nebben bereikt, valt de expeditie van 1678 strikt ge-
nomen buiten de geschiedschrijving van dit eiland. Hamelberg
beschrijft haar uitvoerig aan de hand van de hem ten dienste
staande bronnen. Sinds hij schreef is echter veel nieuw materiaal
aan het licht gekomen. Zijn relaas is derhalve niet geheel vol-
ledig en ten dele ook niet geheel juist. Enkele aanvullingen
mogen hier volgen.

Na de aanval van 1673 liet de tegenzet der Nederlanders niet
lang op zich wachten: De Ruyters tocht naar Martinique in 1674.
Na de mislukking van het plan - om na de vrede van Westmin-
ster aan Lodewijk XIV de Franse Antillen te ontnemen - werd
graaf Jean d'Estrées, een vice-admiraal zonder marine-opleiding,
aan het hoofd van een eskader naar de West gezonden met op-
dracht te ageren tegen Suriname, Tobago, Curacao en Cayenne.
Het laatste werd veroverd en een Pyrrhus-overwinning behaald
tegen Tobago (3 maart 1677). D'Estrées voer naar Frankrijk
terug, maar kwam kort daarop weer terug. Op 11 december 1677
deed hij een tweede aanval op Tobago, waarbij Binckes om het
leven kwam, het eiland zelf genomen werd en de macht der Ne-
derlanders in het Caribisch gebied, op Curacao na, gebroken
werd.

Jan Erasmus Reining, in die dagen op Tobago, wist te ont-
komen en bereikte na een avontuurlijke tocht, via Aruba, op
een vleesbark Curacao, waar hij directeur Jan Doncker de cata-
strofe van Tobago meldde. Op Curacao was men al enigszins
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op de hoogte van d'Estrées' plannen, zoals blijkt uit brieven van
8 januari en 16 februari 1678 van William Stapleton, gouverneur
van de Leeward Islands, aan de regering te Londen. Doncker
kon dus nu verwachten, dat de Fransen de verovering van Cura-
cao zouden beproeven en Reining kennend als een moedig en
bekwaam man, stelde Doncker hem aan tot 'Capiteyn van al de
Werken en Fortificatie.' Reining kweet zich terdege van zijn
taak. De verdedigingswerken inspecteerde hij grondig. De te
vochtige magazijnen voor kruit en geschut werden hersteld.
Een klip aan de Noordzijde der stad, op de toen nog vrijwel
huizenloze Overzijde, waarachter de vijand zich verdekt zou
kunnen opstellen en de stad onder vuur nemen, werd met bus-
kruit gedemolieerd.

Na zijn overwinning bij Tobago in december 1677 zette d'Es-
trées koers naar Martinique teneinde alles te herstellen, zijn
krijgsvolk rust te geven en klaar te zijn voor de slag. Op Saint
Domingue voegden zich nog vijftien boekaniersschepen bij d'Es-
trées, begerig ook een deel van de buit te krijgen. Toen Jacques
Nepveu de Pouancay (Pouancey). gouverneur van Saint Do-
mingue, de vloot zag, moet hij gevraagd hebben, of dit allemaal
voor Curacao was, want dat "dit nest zulk een eer niet verdiende,
ik zou het wel met een paar schepen en 300 man kunnen nemen."

Een vast plan schijnt niet te hebben bestaan. D'Estrées ging
op 7 mei 1678 met 18 oorlogsschepen *, transport vaartuigen en
zelfs een hospitaalschip onder zeil. Op 's Konings last had De
Pouancay 1200 man 2 moeten leveren, waardoor Saint Domingue
vrijwel van troepen ontbloot werd. De eigen oorlogsbodems
konden zoveel manschappen niet vervoeren, maar boekaniers,
met 15 eigen schepen, verleenden gaarne hun dienst op een tocht
waar wel wat te halen zou zijn. Gouverneur de Pouancay genoot
gastvrijheid op één ervan. Allereerst ging het naar Saint Chris-
tophe, toen gedeeltelijk Frans, gedeeltelijk Engels. De eerste
onderbevelhebber van de expeditie, Lefebvre de Méricourt,
kapitein van Le Terrible, kreeg hier opdracht zich te vergewissen
van de ankerplaatsen bij Puerto Rico en Cura£ao.

1 CHARLEVOIX, p. 117, geeft geen totaal, maar deelt mede, dat er 20
oorlogsschepen waren; volgens de brief van gouverneur Stapleton, d.d.
26 april 1678, bestond de vloot uit 39 bodems, n.l. 35 schepen en 4 bran-
ders (bij HAMELBERG, p. 56, noot 1).

* 1200 volgens Charlevoix en Stapleton; elders leest men andere getal-
len; De Jonge, die zelf 1500 man opgeeft, zegt dat er 1000 man volgens
de Franse berichten waren en 2000 volgens de Nederlandse.
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Een zekere Jean Douce wist te vertellen, dat men op Curacao
alleen in de baai van Santa Barbara en ergens benedenwinds
van het fort kon ankeren. Blijkbaar was hij dus niet erg op de
hoogte.

Na wat heen en weer praten - De Méricourt ried d'Estrées af
op zulke losse inlichtingen en zonder loodsen naar Curacao te
gaan - gaf d'Estrées opdracht naar Guadeloupe te varen. Daar
deelde hij tijdens de scheepsraad aan booid van Le Terrible mede
van plan te zijn Curacao te attaqueren. De Méricourt bleef be-
zwaren opperen, wilde veiligheidshalve eerst naar Margarita
gaan en stelde voor te zien of er onder de boekaniers niet iemand
was, die de Curacaose wateren kende. D'Estrées riep inderdaad
zijn scheepsraad nogmaals samen, hoorde daar dat er iemand
was, die voorgaf de zee rondom Curacao te kennen en stond toe,
dat deze als loods zou optreden. De scheepskapiteins hadden het
admiraalsschip evenwel nog niet verlaten, of d'Estrées liet de
zeilen bijzetten en voer weg zonder de loods aan boord te hebben
genomen.

Op 11 mei 1 werd een omzeilingsmanoeuvre gehouden ter
plaatsbepaling en het bleek, dat men meende - zeker was zo iets
zonder kompas nooit - 20 tot 25 mijl ten Noordnoordwesten van
Orchila te zijn. De stuurman van Le Terrible dacht daarentegen,
dat men veel Westelijker was, daar de stroom hen moest hebben
afgedreven. "Ce coquin me vient toujours dire des sottises,"
verweet d'Estrées hem, waarbij Hamelberg * aantekent, dat de
'coquin' de enige was, die een goede berekening had gemaakt.
Men was ten minste 60 mijl door de stroom Westwaarts afge-
dreven en bevond zich even ten Noordoosten van de Aves-
eilanden, met hun gevaarlijke, blinde klippen, halverwege Bo-
naire en Los Roques.

Op 11 mei des avonds, terwijl de vloot langzaam voorwaarts
zeilde, gaf een der vooruitzeilende boekaniersschepen een waar-
schuwingsschot, dat er klippen waren. Volgens de Engelse vrij-
buiter William Dampier 3, die drie jaar na deze gebeurtenis de
Aves bezocht en eerder van zijn confraters had vernomen hoe de
toedracht was geweest, was het d'Estrées zelf, die op de klip üep,
omdat het admiraalsschip vooraan voer. De juiste toedracht is
echter geweest, dat d'Estrées op Le Terrible achter de boekanier

i CROUSE, p. 120.
* HAMELBERG, p. 57.
* DAMPIER, p. 40.
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voer, en met zijn moeilijk manoeuvreerbare schip de klip niet
meer kon ontwijken.

De gevolgen waren verschrikkelijk. De andere schepen, in
het duister vermoedende dat hun admiraal met de vijanden in
gevecht was geraakt, maakten zoveel zeil als zij konden en liepen
zó op het noorderrif van de Aves-eilanden, alle omtrent een halve
mijl van elkander. Het licht in de mast van Le Terrible was een
baken der rampspoed geweest.

De Bourbon, de Dromadaire, een fourageschip, twee branders
en het hospitaal schip voeren in de achterhoede en hadden nog
juist de kans het roer om te gooien.

Dampier deelt mede, dat aanvankelijk niet eens zoveel mensen
omkwamen, maar dat velen, aan zulke ongemakken niet gewoon,
aan wal "stierven als zieke schapen. Doch de kapers, die zulke
gevallen wel gewend waren, en van wie ik dit verhaal vernomen
heb, leefden lustig en vrolijk . . . . "

Volgens het rapport van De Méricourt 1 zijn er gestrand 7
oorlogsschepen en 3 transportschepen (10 van de 18 waarmede
hij was vertrokken) en 3 boekaniersschepen (van de 15), dus 13
in totaal van de 33 2. Wat over was, vormde ongetwijfeld nog
een formidabele macht voor het slecht verdedigde Curacao, maar
de moed was eruit. De Fransen beschouwden hun vloot als ver-
nield. Ongeveer 300 man 3 waren verdronken en 500 kanonnen
lagen in zee.

De kapers zagen buit, nu de Franse vloot vergaan was. Zij
bleven bijeen en vergaarden de goederen, zodra een schip aan
stukken stiet. Vele tonnen vielen op de klippen in duigen, maar
er dreven er genoeg rond met wijn, brandewijn en levensmiddelen.
Zij zetten tenten op en genoten van Frans rundvlees, spek en
brood. De meeste Fransen bleken zich ook wel te kunnen schik-
ken en aller stemming steeg met de drank. Dampier verhaalt
hoe een achterschip, waarop veertig Fransen aan het fuiven
waren, afbrak en wegdreef. De kapers togen na drie weken kam-
peren op plundertocht naar Maracaibo, waarover wij aanstonds
nog iets zullen zeggen.

"Dit ongeluk," aldus De Jonge 4, "waardoor het gevaar voor

1 D.d. 2 juni 1678, CROUSE, p. 121.
* Volgens CHARLEVOIX, p. 118, strandden er 18 schepen; volgens de

door Hamelberg geraadpleegde Co/«nrfaf 0/ State Papers, die 39 schepen
vermeldde bij het vertrek, liepen er 20 op de klip.

* CHARLEVOIX, p. 119.
* DE JONGE, p. 736; CROUSE, p. 120: "his recent success had gone to

his head . . . "
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Curasao, de verdere Nederlandse en ook Spaanse volkplantingen
werd afgewend, was enig en alleen aan de onkunde en stijfhoof-
digheid van d'Estrées te wijten." Ook Franse auteurs zeggen
van d'Estrées, dat hij er prijs op stelde voor een ervaren zeeman
door te gaan, die hoog en koud was tegenover zijn minderen en
naijverig in alles. Aldus een geheim rapport, dat door Deseuil
over d'Estrées werd uitgebracht *, maar dat vermoedelijk niet
in handen van Lodewijk XIV is gekomen, want deze benoemde
d'Estrées als beloning voor het nemen van Tobago (dat nagenoeg
geen bezetting had) tot maarschalk van Frankrijk, naar alle
waarschijnlijkheid ook wel om de aandacht van het verloren gaan
der Franse vloot af te leiden.

Verdere plannen tegen Curacao vielen er niet te maken.
D'Estrées trok af naar Saint Domingue, waar hij mannen aan-
nam om bij de Aves te gaan beproeven althans de kanonnen te
redden. Toen hij op Martinique arriveerde, hoorde hij er, dat
de Nederlanders van Curacao uit hem wat dit laatste betreft, al
voor waren geweest. Directeur Doncker had, zodra hij het echec
van de Franse vloot vernam, schepen uitgerust. Acht 24-pon-
ders, zes 18-ponders, zeven 12-ponders, drie 6-ponders en één bas,
samen 25 kannonen, werden naar Curacao gebracht. Doncker
stuurde vier van zijn tropeeën naar Nederland.

Dit was niet alles wat de Fransen hadden moeten achterlaten.
William Dampier, die van november 1681 tot februari 1682 op
de Aves-eilanden bivakkeerde, heeft toen ook nog kanonnen
opgevist en medegenomen 2.

D'Avaux, Frans gezant bij de Staten-Generaal, eiste de kanon-
nen op voor Lodewijk, omdat zij na het sluiten van de vrede van
Nijmegen (10 augustus 1678) zouden zijn opgevist. De bewind-
hebberen konden echter uit Donckers correspondentie aantonen,
dat de kanonnen al vóór 10 augustus waren gesalveerd. De vier
stukken die naar Nederland waren gezonden, heeft men evenwel
op aandringen van d'Avaux en "in agtinge genomen zijnde, dat
het voorsz. kanon is gemerkt met de wapenen van Sijn Majt. ende
van het Collegie ter Admiraliteyt gecontracteerd," terug gege-
ven. Met andere woorden, die zijn naar Parijs gegaan - hoffelijke
001 log voering dier dagen!

De overige kanonnen bleven op Curacao, waar zij dienst deden
op de forten 3, terwijl er ook een paar als gedenkteken voor het

1 SUE, p. 61.
* DAMPIER, p. 38.
8 A. EUWENS O.P., .<4mtgoe di Curasao, 14 mei 1904, zegt dat de koperen
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gouvernementshuis werden opgesteld 1. In 1800 hebben de En-
gelsen deze Franse kanonnen weggevoerd 2.

De Curacaose overheid, hierin tegemoetkomende aan de volks-
mening, welke deze redding aan de helpende hand der Voorzie-
nigheid toeschreef, verordineerde een jaarlijkse dankdag, welke
tot in het jaar waarin de kanonnen werden weggevoerd, ook in-
derdaad is gevierd 3.

Dat de Vrede van Nijmegen zo overhaast gesloten werd, was
mede bepaald door de gebeurtenissen op Curasao. De Franse
vloot in de Kraalzee was van de kaart geveegd. Het zou tot 1713
duren vooraleer een nieuwe Franse poging - door Cassard - zou
worden gedaan. Ook toen gelukte het evenwel niet ons eiland
te veroveren, al moest Curacao een zware schatting betalen.
Wanneer de aanslag van d'Estrées op Curacao gelukt zou zijn,
zouden de Fransen ongetwijfeld met hun gehele macht op de
Venezolaanse kust zijn afgetrokken - thans werd alleen Mara-
caibo aangetast. Uit een brief d.d. 25 october 1678 van Francisco
de Alberro, gouverneur van Caracas, blijkt, dat de Franse boeka-
niers, die het leven eraf brachten, eind mei een aanval deden
op Maracaibo, het fort aan de haven (het tegenwoordige San
Carlos) overmeesterden en Maracaibo en andere plaatsen aan de
Golf van Maracaibo plunderden. De bisschop van Caracas, An-
tonio Gonzales de Acuna O.P., die in deze dagen te Coro op vi-
sitatie was, riep ijlings de hulp van directeur Doncker in om
Maracaibo te redden. Of Doncker de gevraagde hulp heeft ver-
leend, is niet gebleken 4. Wel hebben de Nederlanders, blijkbaar
aangemoedigd door de debacle van de Franse vloot, zich willen
wreken voor de overlast van Franse zijde ondervonden en het
verlies van Tobago *. Zij verschenen korte tijd later ter hoogte
van Petit Goave aan de Westkust van Saint Domingue, waar zij
twaalf met tabak beladen schepen buit maakten. Dit is typerend
voor het verschil tussen de koloniserende mogendheden, welke

kanonnen eerst naar Nederland zijn gebracht, daar zijn versmolten,
waarna er nieuwe kanonnen van zouden zijn gemaakt. In de archieven
vonden wij voor deze mededeling (van de over het algemeen accurate
Euwens) geen steun en de auteur zelf zegt niet waar hij zijn wetenschap
vandaan heeft.

1 G. J. SIMONS, BeseArii/wng t/an A«< et/dna* Curafow, 1868, p. 37.
* Aldus HAMELBERG, p. 59, en EUWENS, /Imigoe 14 mei 1904.
3 Curafao5cA« Courant, 8 januari 1825.
* .drcAtvo <& /nrftos, Est. 54, Caj. 4, L. 18, no. 2.
* Alleen vermeld door CHARLEVOIX, p. 119.
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gebiedsuitbreiding zochten, en de Nederlanders die slechts koop-
waar wensten. Behalve de prijsgemaakte tabak, kochten de
Nederlanders aan de wal nog meer tabak. In die jaren liep vrij-
wel de gehele Westeuropese tabakshandel over Curasao-Amster-
dam.
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