
“Wij Verclaeren Dat Alles Is Gedaan Wat Menschen 
Connen Prakkeseren Tot Nadeel Van Den Vijandt"1. 
Jacob Cooper’s blokkade van de Baai van Goa g November 1636 tot 2 Mei 1637 

Ben Teensma 

Abstract 
Since 1510 Goa, located on an island halfway along the Malabar coast, was 
the Asian capital of Portugal. After the arrival of the Dutch Governor General, 
Antonio van Diemen in Batavia in 1636, the bay of Goa became a battleground 
for Dutch and Portuguese ships. During the dry season, up until the death of 
Van Diemen in 1645, Goa was besieged by a Dutch blockade fleet annually.This 
was done for economic reasons. The Dutch wanted to destroy the maritime 
connections between Lisbon and Goa to make sure the best-performing Asian 
trade product, pepper, no longer arrived on the market of Lisbon, but was 
mainly traded at Amsterdam. 
This article is about the first blockade of Goa by the Dutch fleet in 1637. In 
addition to the official report of the commander of the Dutch blockade fleet, 
Jacob Cooper, two Portuguese reports of these events have been found. 
While there are certainly similarities between the reports, the results of the 
various battles occurring in this period were described very differently by 
the three authors . Obviously feelings of patriotism played a part in this. The 
article shows the value of using various (foreign) sources in the analysis of 
warfare at sea. 

Sinds 1510 was Goa, gelegen op een eiland halfweg de Malabarkust, de 
Aziatische hoofdstad van Portugal. Na het aantreden van de Nederlandse 
gouverneur-generaal Antonio van Diemen in Batavia in 1636 zou Goa negen 
jaar lang een strijdtoneel vormen voor Nederlandse en Portugese schepen. 
Tot de dood van Van Diemen in 1645 werd Goa jaarlijks tijdens de droge 
moesson belegerd door een Nederlandse blokkadevloot. Dat gebeurde om 

1 Nationaal Archief Den Haag (NA), VOC1125, OBP1638, Jacob Cooper (Batavia, 7 december 
1637), Edele Erentfeste Achtbare Wijse en Welvoorsienige Heeren, mijn Heeren Mayoors van de 
Vereenichde Geoctroyeerde Oost-India. 
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economische redenen. Van Diemen was van mening dat de oorlog in Europa 
tussen de Republiek en de Iberische dubbelmonarchie - waar Portugal 
deel van uitmaakte - niet eeuwig kon voortduren, en dat de Verenigde 
Oostindische Compagnie (VOC) na het sluiten van een vredesverdrag 
met Portugal geen verdere militaire acties tegen Portugese vestigingen 
in Azië zou kunnen ondernemen. Voor het zover was wilde hij daarom de 
rechtstreekse scheepsverbindingen tussen Goa en Lissabon verbreken, 
opdat het best renderende Aziatische handelsproduct, peper, niet langer 
op de markt van Lissabon maar op die van Amsterdam terecht zou komen. 

7i/ssen 1636 en 1645 werd een groot aantal zeeslagen uitgevochten in de baai van 

Goa tussen de Portugezen en de Nederlanders. De verrassing van drie Portugese 

galjoenen in de Baai van Goa, 30 september 1633, Hendrick van Anthonissen, 1653. 
Collectie Rijksmuseum 

Dit artikel gaat over de eerste blokkade van Goa door de Nederlandse vloot 
in 1637. Een gelukkig toeval deed ons op een onvermoede plaats een ano¬ 
niem Portugees ooggetuigenverslag van deze gebeurtenis vinden. Het vult 
het officiële rapport van de Nederlandse eskadercommandant Jacob Cooper, 
gedateerd op 7 december 1637, met nieuwe gegevens aan. Het Portugese 
document bevindt zich in tweevoud onder de vertaalde titel Kort verslag 
van de zeeslag die de doorluchte en onoverwonnen kapitein-generaal Antonio 
Teles in de Baai van Goa leverde met tien Nederlandse schepen: zeven zeer 
machtige en drie kleintjes, die gemelde baai - waarin zes hem toevertrouwde 
galjoenen lagen - kwamen blokkeren in het VOC-archief in het Nationaal 
Archief in Den Haag/ Naar stijl en pathos te oordelen werd het door een 

2 NA, VOC 1125, OBP 1638, Anoniem (1637), Breve relagao das batalhas que o Ylustrissimo e 
Invito Capitao-GeralAntónio Teles deu na Barra de Goa a dez naos olandezas:sete de muitaforga 
e tres pequenas, que vyerao pór serco a dita barra, com seis galeöes de seu cargo, fol 772r-775v. 
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patriottisch ambtenaar, jurist of geestelijke geschreven. Bovendien bleek de 
Cleveland Public Library in Ohio (USA) ook nog een in Nederland vrijwel 
onbekend pamflet uit 1639 van een zekere Salvador do Couto de Sampaio 
van zestien bladzijden te bezitten, met de vertaalde titel: Verslag van de 
zegepralende overwinningen dieAntónio Teles de Menezes, kapitein-generaal 
der Indische zeeën, in de jaren 1637 en 1638 in de Baai van Goa op de Hollanders 
behaalde. De auteur was promotor bij de kerkelijke rechtbank in het Bisdom 
Coimbra. Hij had toegang tot brieven van in Goa residerende Jezuïtenpaters3 
en was in zijn berichtgeving aanzienlijk beter geïnformeerd en zakelijker 
dan de anonieme patriot. Door de nieuw ontdekte verslagen te vergelijken 
met het reeds bekende rapport van Cooper krijgen we nieuwe inzichten 
in de gebeurtenissen van 1637 en kunnen we zien hoe beide partijen de 
gebeurtenissen ieder op eigen wijze interpreteerden. 

Goa - ligging en functie van de kolonie en de stad 

De naam Goa wordt zowel voor de voormalige Portugese kolonie Goa aan 
de Malabarkust van het Indische subcontinent, als voor haar gelijknamige 
hoofdstad gebruikt. De stad Goa ligt op een eiland dat aan de noordkant 
begrensd wordt door de Rio Mandovi, aan de oostkant door een kreek, aan 
de zuidkant door de Rio Zuari, en aan de westkant door de Arabische Zee. 
Ten noorden van het eiland ligt Kaap Aguada met het Fort Aguada, en ten 
zuiden Kaap Mormugao met het Fort Mormugao. Tussen die twee kapen 
ligt de Baai van Goa. Op de westkust van het eiland ligt een kaap waarop 
het Fort Cabo. De drie forten moesten de baai van zowel de kolonie als de 
stad tegen mogelijke aanvallen vanuit zee beschermen. Pal bezuiden Kaap 
Mormugao ligt een viertal minuscule eilandjes die in de onderhavige teksten 
als ‘de eilanden’ worden aangeduid. De kolonie Goa kon niet in haar eigen 
proviandering voorzien en haar haven was een verzamelplaats voor de 
producten die eenmaal per jaar per kraak naar Lissabon werden verscheept. 
Dat betekende dat uit alle hoeken van Azië voortdurend scheepskonvooien 
met levensmiddelen, specerijen, ertsen, bouwmaterialen, textiel en andere 
goederen naarde Baai van Goa onderweg waren. Ongeveer 35 kilometer ten 
noorden van de Baai van Goa, maar al op het grondgebied van het met de 
Nederlanders bevriende sultanaat Bijapur, lag het havenplaatsje Vengurla, 

3 Cleveland Public Library (Ohio) (CLP), Salvador do Couto de Sampaio, Relagao dossuccessos 
vitoriosos que na Barra de Goa houve dos holandezes António Telles de Menezes, Capitao-General 
do Mar da India, nos annos de 1637 e 1638, (Coimbra: Louren^o Craesbeeck, 1639), 1,3. 
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waar de VOC tijdens haar acties tegen Goa victualie mocht inslaan en 
scheepsreparaties kon verrichten. 

Goa - weersomstandigheden 

De schepen die Goa aandeden moesten rekening houden met de moesson. 
Het woordenboek van Van Dale definieert de term moesson als: periodieke, 
binnen iedere periode constant uit dezelfde richting waaiende wind in 
de keerkringslanden, die met de jaargetijden afwisselt, met name in de 
Indische en Grote Oceaan. Sinds de zestiende en zeventiende eeuw waren 
de Portugezen en de Nederlanders goed met dit natuurverschijnsel bekend, 
omdat de programmering van hun expedities van de passaatwinden afhan¬ 
kelijk was. Zo kon men slechts in bepaalde maanden van Mozambique naar 
Goa zeilen, of van Batavia naar de Malabarkust; en de terugtocht langs die 
routes was pas maanden later weer mogelijk. Aan de Malabarkust begon 
de winter of natte moesson met westenwind in mei, en de zomer of droge 
moesson met oostenwind in oktober.4 Een scheepsblokkade voor Goa was 
hierdoor slechts van oktober tot mei mogelijk. Kwam het tot schermutselin¬ 
gen tussen de blokkadevloot en de Portugezen, dan kregen beide partijen te 
maken met de steeds wisselende windrichting in het gebied. De Portugese 
en Nederlandse teksten vermelden bij herhaling de problemen die hun 
eskaders ondervonden om bij de per dagdeel wisselende windrichting in 
goede slagorde aan de loefzijde van de vijand te komen. Want in de vroege 
ochtend stond er een aflandig briesje, vervolgens heerste er windstilte, en 
in de middag stak een aanlandig windje op. In de avond flauwde dat weer 
af. Bij windstilte konden de Nederlandse schepen niet anders doen dan 
afwachten. De Portugezen konden in deze omstandigheden daarentegen 
van hun sleepfregatten alias navios de remo of navios da armada profiteren. 
Cooper vermeldt in zijn verslag: 

Ondertussen bleven wij nacht en dagh wel slagvaerdich, want den vijandt met 
zijn stengen omhooch lagh, mede de raes in cruijs en de zeijlen aengeslaagen, 
zoodatwij hen alle uijren verwachtten.5 

4 Zie: hoofdstuk 34: 'Van de ghetyden desjaers in Indiën, ende die krankheden &c.', in deel 1 
van J. H. van Linschoten’s Itinerario. 
5 NA, VOC 1125, OBP1638, Jacob Cooper, Edele Erentfeste, 7391-, 

6 VOL. 33, NO. 1,2014 

WIJ VERCLAEREN DAT ALLES IS GEDAAN WAT MENSCHEN CONNEN PRAKKESEREN 

De teksten nader beschouwd - verschillen in terminologie 

Uit de drie bestudeerde teksten blijkt dat de Nederlanders bij hun aandui¬ 
ding van de Portugese schepen vaak een afgeleide van de Portugese naam 
gebruikten. De Portugezen noemden de jaarlijks in oktober arriverende 
vrachtvaarder uit Lissabon Nau da Viagem do Reino of Carraca, en dien¬ 
overeenkomstig spraken ook de Nederlanders van een “kraak”. Een andere 
Portugese scheepsaanduiding met verhollandst equivalent was de patacho 
alias “patache”, een snelzeilend verkenningsjacht: 

Hier saegen wij onder de casteels van de Aguade ten ancker leggen zes 
gallioens met een kraeck en twee patasies, met menichte van fergats. Mede 5 
soo Engelse scheepen enjachten,6 

Maar de wederzijdse nautische terminologie was niet altijd identiek, want 
wat de Nederlanders als “schip” aanduidden, noemden de Portugezen nau 
of galeao-, en het Portugese vaartuig dat Jacob Cooper “fergat” noemde, moet 
niet met het Nederlandse fregat vergeleken worden, maar met de Portugese 
fragata: een van kanons voorzien snelbezeild galeischip, met als taak de veel 
loggere galjoenen bij tegenstroom of windstilte met trossen te verslepen. De 
anonieme patriot noemt de Nederlandse schepen naus, en onderscheidt in 
die categorie een naufiscal met 52 kanons, een nau capltana met 50 kanons, 
en een nau almiranta met 48 kanons. In het Portugese eskader signaleert 
hij een capitana onder commando van António Teles met 54 kanons, een 
almiranta met 41 kanons, en tijdens de tweede zeeslag bovendien de reeds 
vermelde kraak alias nau do reino. Cooper spreekt steeds over de Spaanse 
armada met een Spaanse admiraal en een Spaanse vice-admiraal als hij de 
Portugezen bedoelt. Voorts wordt bij Cooper de hoogste VOC-magistraat 
in Batavia, gouverneur-generaal Antonio van Diemen, drie keer zonder 
eigennaam als “onze Heer Generaal” vermeld. In de Portugese bronnen 
wordt de hoogste koloniale magistraat in Goa, de onderkoning, een paar 
keer zonder eigennaam als Visorey, en in het verslag van Salvador do Couto 
de Sampaio één keer met zijn eigennaam, Pedro da Silva, opgevoerd. 

6 Ibidem, 738V 
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De Nederlandse blokkadevloot 

Als commandant van het ‘defensievloot’ genoemde blokkade-eskader voer 
commandeur Jacob Cooper op het schip Utrecht. Als ondercommandant 
voer schout-bij-nacht Jan Brouwersz op het schip Hof van Holland. De 
vijf overige schepen heetten ’s-Gravenhage, Egmond, Veere, Vlissingen en 
Zeepaard. Aan het eskader waren ook de jachten Hollandia, Rotterdam en 
Voorburg toegevoegd. Als civiele autoriteiten reisden twee opperkooplieden 
en een gewone koopman mee. Jacob Cooper had graag aan het begin van 
de droge moesson en dus in de eerste week van oktober voor Goa willen 
arriveren, maar door gebrek aan manschappen en materialen in Batavia 
waren zijn schepen pas eind augustus 1636 zeilree geweest.7 Via Straat 
Malakka en de Malediven waren zij naar het noorden gezeild, en op 21 
oktober bij Cochin aan de zuidkant van de Malabarkust aangekomen. Ter 
hoogte van Calicut hadden zij drinkwater, een dertigtal koeien en andere 
verversingen ingenomen, en tenslotte waren zij pas op 9 november aan 
de Baai van Goa voor anker gegaan.8 En daarmee waren zij te laat om het 
uit Lissabon binnenvallende rijk beladen bevoorradingsschip op zee te 
kunnen veroveren. 

Het antwoord van de Portugezen 

De Nederlandse blokkades van de baai in 1636 en volgende jaren verstoorden 
de bevoorrading van Goa in ernstige mate. Het lag dus voor de hand dat 
de Portugese autoriteiten er veel voor over hadden de vijandelijke vloot 
te verjagen, hoewel zij ook beseften dat zij hun schaarse galjoenen niet 
lichtvaardig aan riskante zeegevechten mochten opofferen. Dat dilemma 
spreekt duidelijk uit de twee Portugese documenten, waarin de vice-koning 
zijn best doet gevechten uit te stellen, terwijl de kapitein-generaal met zijn 
officieren en matrozen op snelle actie aandringen. Na diverse onbesliste 
raadsvergaderingen schreef António Teles tenslotte op 6 januari 1637 een 
klemmende brief aan de vice-koning, waarin hij stelde dat verder uitstel 
onverantwoord was, omdat de Portugezen op die manier hun aanzien bij de 
omwonende Indiase vorsten verspeelden, omdat er ieder ogenblik vracht¬ 
schepen van elders verwacht konden worden, en omdat de eer van de natie 

7 NA, VOC1125, OBP1638, Jacob Cooper, Edele Erentfeste, 7391. 
8 Ibidem, 738r/v. 
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en het katholiek geloof op het spel stonden.9 Tot vreugde van de kapitein- 
generaal werd in de volgende vergadering tot de aanval besloten. Onder 
enorme geestdrift werden de galjoenen in gereedheid gebracht; talloze 
vrijwilligers meldden zich uit de adel en de burgerij; uit de stad spoedden de 
mensen zich naar de kustforten om de komende strijd te aanschouwen; alom 
werden processies en boetediensten georganiseerd; in de kerken stonden 
de tabernakeldeuren wagenwijd open;10 op grote schaal werd gebiecht en 
communie gedaan; de vlootaalmoezenier hield een bezielende preek in een 
mis met muziek van fluiten, trompetten en schalmeien, en wuiving van 
vaandels, pluimen en palmetten.11 Op 20 januari was alles in gereedheid en 
bracht de vice-koning zijn inspectiebezoek aan de vloot.12 

Een uur voor zonsopgang van de volgende dag merkte schout-bij-nacht 
Jan Brouwersz op het schip Hof van Holland aan het ongewone rumoer 
op de vijandelijke galjoenen dat zij zich klaarmaakten om uit te varen. 
Onmiddellijk liet hij alarm slaan, waarop de Nederlandse vloot de ankers 
hees en onder klein zeil een eind de zee opvoer. In het toen volgende 
artillerieduel kon de Hof van Holland twee tegenstanders buiten gevecht 
stellen. Door de aflandige wind lag de Portugese vloot echter in gunstige 
positie aan de loefzijde van de Nederlanders, maar toen die in de middag 
door het kenteren van de wind de beste positie kregen, gaf de Portugese 
vice-koning met een kanonschot te kennen dat het restant van zijn schepen 
terug moest keren.13 In de slag hadden de Nederlanders nog twee andere 
Portugese galjoenen beschadigd, en de Portugezen de Nederlandse schepen 
Utrecht en ’s-Gravenhage, waarbij opperkoopman Benjamin van der Burch 
om het leven kwam. Het hoofddoel van de Portugezen was de vernietiging 
van het sterkste Nederlandse schip: de Utrecht, alias a nau fiscal do inimigo. 

Beschrijving van de eerste slag 

Uiteraard stemmen de wederzijdse rapportages van de strijd niet geheel 
met elkaar overeen, want wat bij de een als tactische manoeuvre wordt 

9 NA, VOC 1125, OBP 1638, Anoniem, Breve relagao, 772V; CPL, Salvador do Couto de Sampaio, 
Relagao, 3,4. 
10 NA, VOC 1125, OBP 1638, Anoniem, Breve relagao, 772V. 

11 Ibidem, 773r. 
12 NA, VOC 1125, OBP 1638, Jacob Cooper, Edele Erentfeste, 74or; CLP, Salvador do Couto de 
Sampaio, Relagao, 4. 
13 NA, VOC 1125, OBP 1638, Jacob Cooper, Edele Erentfeste, 773V; NA, VOC 1125, OBP 1638, 

Anoniem, Breve relagao, 741 r/v; CLP, Salvador do Couto de Sampaio, Relagao, 5,6. 
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gepresenteerd, wordt bij de ander als vlucht geduid. Alle bronnen maken 
melding van schade aan de tuigage van het schip de Utrecht. Cooper schreef: 

De Spaensen admirael heeft ons in ’t jongste zeer beschadicht want hij schoot 
onse voorsteng h of met het eselshooft van de defockemast, mede een valse 
schoot door onse boegspriet die wel vijfvoet lanck was. Onse fockemast was zoo 
get reft dat overboort wilde.'11 

Gelukkig voor de Nederlanders kon de materiële schade ‘op staende voet’ 
hersteld worden, maar niet de immateriële schade die geleden was door het 
laffe gedrag van de kapiteins der schepen Egmond, ’s-Gravenhage, Vlissingen 
en Zeepaard, omdat die niet de moed opgebracht hadden om de vijand onder 
ogen te komen. Cooper voelde zich daarom geroepen hen als meinedige 
schelmen te kwalificeren.'5 Hij meldde verder dat er aan Portugese zijde 
drie fregatten vol doden en ruim zeventig gewonden waren gevallen, en 
bij henzelf acht doden en vijftien gewonden.'6 De anonieme patriot meldt 
geen Nederlandse verliezen en slechts veertien eigen doden en gewonden: 

De vice-koning en zijn gevolg dachten dat er op de vloot veel mensen 
gesneuveld zouden zijn, maar toen zij hoorden dat er maar veertien gewonden 
en gesneuvelden te betreuren vielen, waaronder zeven zwarten, hief de 
aartsbisschop zijn handen ten hemel om God voor zijn weldaden te danken, 
en de vice-koning kwam aan boord van het kapiteinsschip om de generaal en 
zijn edelen, officieren, soldaten en matrozen met hun heldhaftig optreden te 
complimenteren17 

Couto de Sampaio heeft van deze eerste zeeslag uitvoerig verslag gedaan, 
met de beschieting van het Portugese galjoen Sao Fillpe als dramatisch 
hoogtepunt. Na de slag bleek dat schip niet langer inzetbaar te zijn, zodat 
zijn dertig kanons van boord getakeld werden om daarmee de bewape¬ 
ning der overige galjoenen te versterken.'8 Voorts meldt Couto de Sampaio 
veertien eigen doden en iets meer gewonden en maar liefst zevenhonderd 
Nederlandse doden en 217 gewonden.'9 

14 NA, VOC1125, OBP1638, Jacob Cooper, Edele Erentfeste, 741V. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, 741V, 742r. 

17 NA, VOC 1125, OBP 1638, Anoniem, Breve relagao, 773V. 
18 CLP, Salvador do Couto de Sampaio, Relagdo, 7. 
19 Ibidem. 
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Intermezzo: Cooper en diplomatieke zaken 

Hoewel Cooper als marineofficier zelf geen diplomatieke onderhandelingen 
mocht voeren, ondersteunde hij wel het diplomatieke verkeer, zoals toen 
hij twee schepen van zijn eskader naar de VOC-factorij in Dabul stuurde 
om ambassadeur Johan van Twist voor diens diplomatieke missie naar het 
hof van de sultan van Bijapur instructies uit Batavia te overhandigen. De 
resultaten van die diplomatieke missie heeft Cooper uiteraard pas na zijn 
terugkeer in Batavia kunnen vernemen, maar omdat zij hem interesseerden 
heeft hij ze later in zijn rapport aan de Heren XVII opgenomen: 

Mede hebben wij onse ambassadeur Van Twist brieven behandicht uijt de naem 
van onsen Heer Generael [.Antonio van Diemen] om Zijn Magisteijt [van Bijapur\ 
te behandigen tot meerder smaeck zijn volcq te landtwart Goa te doen besluijten, 
zoodat eerlang voorszegd Goa in groote benautheijt zoude coomen te vallen, 
gemerckt de viveris te lande en te water afgesneden conde worden, ende dat 
voorszegd Goa daerdoor in corten tijt zoude coomen te vallen in handen van 
Zijne Magisteijt. Hierop heeft den Coninck van Visiapour raadt gehouden ende 
uijtspraeckgedaen als volcht: Van ditjaar is het te laet om volcq te paerde en te 
voet bij den anderen te crijgen om Goa te lande te besluijten, maerzoo de Neder- 
lantse vloot toecomende jaar hier weder verschijnt en mijn bijtijts de weet daervan 
wort gedaen, zoo sal ick mijn volck gereet houden om Goa te landt te sluijten.20 

Ook met de Britten onderhield Cooper contacten. In de baai van Goa lagen bij 
aankomst van de Nederlandse blokkadevlootvijfEngelse schepen. Engeland 
leefde op dat moment op voet van vrede met de Portugezen in Azië, en 
probeerde in goed overleg een aandeel in de tropische specerijenhandel te 
krijgen. De Engelse onderhandelaar die dat voor elkaar moest zien te krijgen 
was een zekere John Weddell. Op 27 januari 1637 had hij zijn besprekingen 
afgerond, en kon hij de haven van Goa verlaten. Onderweg bracht hij een 
beleefdheidsbezoek aan de Nederlandse commandeur Jacob Cooper op het 
schip Utrecht. In zijn rapport aan de Heren XVII schijft die als volgt over 
dat gesprek: 

Wij zijn met goede vrintschap van den anderen gescheijden ende discoerswijse 
geseijt dat zijlieden nu alle de gelegenheijt der Portugiesen zoude ofzien, om 
met onze hulp dezelve mettertijt daeruijt te slaen, want Engeland en Neerlandt 
moeten vrienden blijven.2-' 

20 NA, VOC 1125, OBP 1638, Jacob Cooper, Edele Erentfeste, 74or. 
21 Ibidem, 742 r/v. 
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John Weddell zal een ervaren diplomaat geweest zijn en heeft waarschijnlijk 
geen duidelijk antwoord gegeven. Want een Nederlandse marineofficier 
was immers niet gemachtigd zulke voorstellen te formuleren. Hoe Wed¬ 
dell diplomatiek manoeuvreerde blijkt uit de melding van de anonieme 
patriot dat de Brit daags voor de slag van 21 januari aan António Teles 
twee pistolen en een hos rode en witte veren had laten bezorgen, met het 
verzoek die kokarde tijdens het gevecht aan zijn hoed te hechten; waarop 
de kapitein-generaal met het tegengeschenk van een ring ter waarde van 
300patacöes [zilverlingen] had gereageerd.22 Couto de Sampaio omschrijft 
het geschenk van António Teles als een diamant ter waarde van 2.500 
cruzados.Voor de Nederlanders zal Weddells volgende en vermoedelijk 
welbewust doorgegeven informatie van groot praktisch belanggeweest zijn: 

Hij verclaerde mede dat de Portugiesen alles claer maeckten om weder uijt te 
coomen, mede datse met de kraeck doende waeren om 60 stucken daerop te 
leggen, ende alles bij den anderen schrapten wat zij conden.24 

Het verhaal over de tweede zeeslag 

Na het bezoek van de Engelse diplomaat aan Cooper duurde het nog twee 
weken voor de Portugezen hun schepen voor de volgende zeeslag paraat 
hadden. In de vroege ochtend van 11 februari voeren zij in noordelijke 
richting de baai uit, in de namiddag van die dag vond een eerste treffen 
plaats zonder dat een der partijen daar grote schade bij opliep; in de nacht 
laveerden de beide eskaders in zuidelijke richting naar de eilandjes achter 
Kaap Mormugao, en in de loop van 12 februari werd de belangrijkste slag 
uit de hele blokkade geleverd. Cooper bericht daarover als ervaren zeeman 
met gegevens uit de eerste hand; de anonieme auteur als geheel van geruch¬ 
ten afhankelijk dilettant; en Couto de Sampaio als eloquent en degelijk 
geïnformeerd verslaggever. Alle drie stemmen zij in hun relaas overeen 
over de moeilijkheden die de steeds afwisselende land- en zeewinden met 
tussentijdse stiltes aan de uitvoering der vlootmanoeuvres bezorgden. Want 
uiteraard lag het in ieders bedoeling de vijand in de juiste slagorde en vanuit 
een bovenwindse positie te kunnen aanvallen. 

22 NA, VOC 1x25, OBP1638, Anoniem, Breve relagao, 772V. 

23 CLP, Salvador do Couto de Sampaio, Relagao, 5. 

24 NA, VOC 1125, OBP 1638, Jacob Cooper, Edele Erentfeste, 742r. 
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Uit ervaring wist Cooper dat de Nederlandse schepen sneller en wend¬ 
baarder waren dan de Portugese: “een iegelijck die de zeevaert verstaet mach 
met waere woorden seggen dat onse scheepen beter ter handt zijn dan de 
haeremaar die voorsprong werd op kritieke momenten helaas opnieuw 
tenietgedaan door de laffe desertie van vier van zijn eigen kapiteins: 
de “meinedige schelmen” die het commando over de schepen Egmond, 
’s-Gravenhave, Vlissingen en Zeepaard voerden.26 Bovendien hadden de 
Portugezen zich van de in zijn ogen nautisch onoorbare slimmigheid der 
sleepgaleien alias ‘fergats’ bediend, die hun galjoenen bij windstilte uit de 
gevarenzone kwamen wegtrekken: 

Wij hebben zeer welgesien wat groote voordeel den moedigen vijandt met zijne 
fergats heeft gehadt, insonderheijt met de stilte, want het hem niet mogelijck 
hadde geweest uijt onse hande te coomen doen wij hem op den 12 [februari] 
’s-avonds tussen het landt en ons hadde beseth, want met de landtwint mosten 
zij tegen ons aen, en met zeewindt conden wij haer aengrijpen nae ons believen, 
zoodat de gallioens met de krack door behulp van haere fergats dit groot 
perijckel zijn ontcoomen,27 

Beide partijen waren er uiteraard op uit de machtigste schepen van hun 
opponent te vernietigen. Volgens de anonieme patriot waren dat in het 
Portugese eskader de capitana alias kraak van 54 kanons, en de almiranta 
van 48; en in de Nederlandse vloot de naufiscal alias Utrecht van 52, en de 
capitana alias Hof van Holland van 50 kanons. In de wisselende episodes die 
de strijd op de dagen 11 en 12 februari bood, kreeg elke partij haar kansen 
om dat doel te bereiken. Op de i2e ging dat gevecht zijn meest dramatische 
fase in. De anonieme Portugese patriot verwoordde dat als volgt: 

De wind stak op en prompt kwam de vijand in slagorde recht op onze vloot 
aanvaren (...). Toen hij dicht genoeg genaderd was om zijn achterstand in te 
halen, openden al hun schepen het vuur op onze capitana, en daarna op de 
kraak en de almiranta. De kraak bleef liggen omdat hij al zijn kruit verschoten 
had, maar de capitana en de almiranta gingen achter hem aan. Drie van de 
sterkst bewapende vijanden kwamen op onze admiraal af, maar onze kapitein 
stoof tussen hen door terwijl al zijn 54 kanons hun charges afvuurden. Daarna 
raakte de vijand zijn loefzijde kwijt. Alle schepen voeren toen wanordelijk 

25 NA, VOC 1125, OBP 1638, Jacob Cooper, Edele Erentfeste, 739V. 

26 Ibidem, 744V, 745V. 

27 Ibidem, 745r. 
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door elkaar, terwijl de felste strijd ontbrandde die ooit op de zilte zeeën te zien 
geweest is. Dat volgens alle waarnemers, zoals onze hoofdconstabel die 28 keer 
met hen gevochten heeft, maar nooit zofel als nu. Dit gevecht duurde van twee 
uur in de middag tot ver in de avond, en daarmee kwamen alle andere duels 
die onze vloten ooit in Azië of Europa met die zuiplappen uitgevochten hebben, 
in de schaduw staan (...). Op de galeien werd gezegd dat de capitana op een hel 
leek, en de admirala niet minder.1* 

Cooper verwoordde een op diezelfde dag geboden krijgskans in deze termen: 

Ende alsoo den Spaensen admiraet en de kraeck wet een groot halfcartou- 
schoot te louwaert van zijn andere gallioens was, en de voorszegde kraeck wel 
twee musquetschoot en verder recht achter haeren admirael was, zoo waeren 
wijgeresolveert met Utrecht dese twee capitaele scheepen aen te grijpen, 
gemerckt den Spaensen admirael onse coursen hadde afgestaen, ende dan 
noch tijt voor ons was om ons geschut weder te laeden eer [wij] bij de kraeck 
zouden wesen. Ondertussen zoude den Spaensen admirael al de forssen van 
onse vloot moeten verwachten, ende wij conden hem weder vers met Utrecht 
op het lijfweesen eer ons vijfde schip hem zoude verlaeten, zoodat nae mensem 
verstaen 't zoude oordeelen niet mogelijck te wesen een schip zooveeleforssen 
zoude connen verdragen, of zoude in onse handen vallen.1* 

De drie teksten bieden meer van dergelijke synoptische doubletten, maar 
het zou te ver voeren ze allemaal te presenteren. Naast overeenkomst in 
opgediste feiten bieden ze een duidelijke partijdigheid in interpretatie. Na 
12 februari is het niet nog eens tot een zeeslag gekomen, hoewel men elkaar 
daartoe over en weer wel heeft uitgedaagd. Door windstilte, gebrek aan 
motivatie en wellicht ook uit lafheid bleven toen diverse geboden kansen 
onbenut. Ook was het tijd geworden de geleden schade te herstellen en de 
balans aan doden en gewonden in die tweede zeeslag op te maken. En ook 
hier blijken verrassende verschillen van mening te bestaan. De Nederlandse 
tekst zegt: 

Maer wij hebben vastelijck verstaen dat den vijandt 165 dooden heeft gehadt 
met wel 300 gequetste; dat in dese jongste tocht. Wij hebben in alles niet meer 
dan 15 dooden gehadt met 45 gequetste, dewelcke meest op zijn gecoomen.*• 

28 NA, VOC1125, OBP1638, Anoniem, Breve relagao, 775r. 
29 NA, VOC 1125, OBP 1638, Jacob Cooper, Edele Erentfeste, 743c 
30 NA, VOC 1125, OBP 1638, Jacob Cooper, Edele Erentfeste, 745r. 
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De Portugese patriot komt daarentegen met de volgende cijfers: 

Onze kapitein-generaal bracht een bezoek aan zijn galjoenen omdat hij in de 
mening verkeerde dat daar veel doden gevallen waren, maar hij vond er slechts 
één met drie gewonden op de almiranta; en twee blanken en een zwarte met 
eveneens drie gewonden op zijn eigen galjoen.3' 

En meldt Couto de Sampaio aan Portugese zijde vier doden en twaalf 
gewonden, naast een onbekend maar ongetwijfeld groot aantal doden bij 
de Nederlanders. Ook over de materiële schade lopen de verslagen uiteen. 
De Portugese patriot schrijft over het VOC-eskader: 

De vijand droop af met afgeknapte voorstengen en marsenra’s, en met duidelijk 
zichtbare gaten in de rompen. De hele nacht was hij bezig die te repareren, 
en als de zee niet zo blak was geweest, zouden diverse van zijn schepen zijn 
gezonken?1 

Het was in de ogen van deze schrijver dus niet meer dan terecht dat de 
Portugese vlootvoogd door welbespraakte geestelijken van de kansels de 
hemel in werd geprezen, en dat knapenkoren zijn moed in cantates bezon¬ 
gen met de woorden: “Leve de Grote António Teles, Sieraad der Portugese 
Natie in India”?3 Helaas is zijn relaas bij de gebeurtenissen van 13 februari 
1637 blijven steken, terwijl de blokkade nog tot 2 mei voortduurde. In zijn 
eindbeschouwing heeft hij zich beijverd de Nederlandse prestaties waar 
mogelijk te kleineren. Zijn evaluerende alinea luidt dan ook als volgt: 

De vijand blijft ons belegeren om aan zijn opdracht te voldoen, die zegt dat hij 
daar tot april mee door moet gaan. Maar hij is minder fel dan aan het begin, 
omdat hij nu ver van de kust afligt; en hij zou er almee opgehouden zijn als 
hij daar zijn krediet bij de Moorse vorsten niet geheel mee zou verspelen. Hun 
commandant, Jacob Cooper, heeft bijzijn benoeming beloofd dat geen schip 
onze haven meer zou binnenvallen of verlaten zoals dat vóór het beleg het geval 
was, maar sindsdien varen onze schepen, groot en klein, naar believen in en 
uit; vervolgen onze konvooien als vanouds hun routes, en heeft hij nog maar 
één met hout geladen Moors schip uit Chochin kunnen kapen?* 

31 NA, VOC 1125, OBP 1638, Anoniem, Breve relagao, 775r. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
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Daarentegen kon Couto de Sampaio wel waardering voor de nautische 
kwaliteiten van de Nederlanders opbrengen: “Dankzij hun kapersleven 
overtreffen zij ons in kanons en artilleristen”, en ook: “Voorbeeldeloze ijveren 
deskundigheid kunnen wij hun niet ontzeggen, want toen een van hun schepen 
aan een ontwrichte en versplinterde voorsteng laboreerde, zagen wij het de 
volgende dag terugkomen alsof er niets aan de hand was geweest”.35 Diens 
pamflet beschrijft ook het beleg van het jaar 1638, dat ik om voor de hand 
liggende redenen buiten beschouwing heb gelaten. Maar het herhaaldelijk 
door de kapiteins van de schepen Egmond, ’s-Gravenhage, Vlissingen en 
Zeepaard gemanifesteerde vluchtgedrag was de Portugezen uiteraard niet 
ontgaan, en hun lafheid zou uiteindelijk ook de reputatie van Jacob Cooper 
beschadigen. In ieder geval kwam Couto de Sampaio tot die conclusie in 
zijn laatste aan het beleg van 1637 gewijde alinea: 

De lafheid waarmee hij gestreden had was overal zo bekend, dat hij na 
terugkeer injakarta van zijn commandeursfunctie ontheven werd, en in zijn 
plaats werd de meest ervaren schipper die zij in die contreien hadden, namelijk 
Adam Westerwold, aangesteld,36 

Cooper werd na terugkeer van zijn taak ontheven en vervangen door Adam 
Westerwold, zoals te lezen op deze pentekening. Zeeslag tussen Hollandse en 
Spaanse schepen voor de kust bij Goa, 1638, anoniem, 1638. 
Collectie Rijksmuseum 

35 CLP, Salvador do Couto de Sampaio, Relagao, 8. 
36 Ibidem, 10. 
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Hoe schril steekt Coopers eigen verhaal hier bij af. Als hij in zijn verslag 
over ‘drie van onse scheepen’ spreekt, bedoelt hij te zeggen dat van de zeven 
Nederlandse blokkadescheppen er zich op het kritieke moment maar drie 
naar behoren hadden gedragen, en wel de bodems Utrecht, Hof van Holland 
en Veere-, maar dat de kapiteins van de andere schepen zich als “meinedige 
schelmen” zo laf hadden gedragen, dat de bemanning van de Utrecht op 
het punt gestaan had hen te lynchen. “Sij leeden perijckel om van ons volck 
dootgesmeeten te worden, doch wij - goede ordre gestelt hebbende - is het 
noch voorgecoomen”.37 Want ondanks die reductie van zijn slagkracht was 
hij ervan overtuigd wel degelijk aan de opdracht van de Raad van Indië in 
Batavia voldaan te hebben, tot voordeel van de economische belangen van 
de Compagnie: 

Wij hebben (...) de macht van Spangië [Portugal] hier op de custvan India 
wesende, dat voor de poorte van Goa, met drie van onse scheepen uijtterzee 
onder haereforten geslaagen; mede beleth dat van hier geen kraecken noch 
scheepen met retoeren naer Portugal zijn gegaen, hetwelkcke Uwe Edele 
goederen wel zal doen rijsen,38 

Commandeur Cooper was kortom zeer tevreden over de resultaten van zijn 
missie, die begin mei was voltooid. “Wij zijn met de heele vloot den tweeden 
may van Goa opgebroocken en nae Batavia geseijlt, daerwijzes weecken nae 
dato ten ancker quamen”.39 Dat moet dus rond 14 juni 1637 het geval geweest 
zijn. Maar als hij bij terugkeer op een juichend onthaal gerekend had, werd 
die verwachting prompt de bodem ingeslagen door de cynische vraag van 
een onbenoemd persoon die vermoedelijk tot de Raad van Indië behoorde. 
Cooper schreef hierover: 

Wij op Batavia commende ende niet beter wetende of den dienst die voor Goa 
Uwe Edele aldaer hadde gedaen zeer aengenaem sou geweest zijn, maer ter 
contrarie is ons gevraeght waerom wij de Spaense vloot niet hebben genoomen 
en deselve op Batavia gebrocht.40 

37 NA, VOC1125, OBP1638, Jacob Cooper, Edele Erentfeste, 744r. 
38 Ibidem, 745c 
39 Ibidem. 
40 Ibidem, 746U 
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En voegde er aan toe dat het stellen van zo’n tactloze vraag gelijk stond 
aan “een fout zo groot als een ringh van een plechtancker dat meer als 3000 
ponden weecht, alwaerweleen buffeldoorcan”41 

Als ondergeschikte kon Cooper die belediging echter alleen maar verbij¬ 
ten en aan de Heren XVII in Nederland overbrieven om daarna als “'getrouwe 
dienaer te eindigen met de traditionele heilwens ’.“Hiermede eyndigen ende 
onsen Godt bidden Uwe Edele te bewaeren in goedegesontheijt en voorspoet”.42 
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Universiteit van Utrecht. Vanaf i960 was hij assistent aan het Spaans, Portugees 
en Ibero-Amerikaans Instituut te Utrecht, en vanaf 1965 medewerker aan de 
Universiteitsbibliotheek Groningen. In 1966 promoveerde hij aan de Universiteit 
van Amsterdam op de ideologie van de zeventiende-eeuwse Portugese historicus 
Francisco Manuel de Melo. In 1968 werd hij docent/hoofddocent Portugees aan de 
Universiteit van Groningen en in 1980 aan die van Leiden. In 1992 is hij vervroegd 
met pensioen (VUT) gegaan. Hij publiceerde over de geschiedenis der Portugese 
Joden in Amsterdam, over Portugese expansie in Azië en Nederlandse expansie 
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onderzoek op genoemde arbeidsvelden bezig. 

41 NA, VOC1125, OBP1638, Jacob Cooper, Edele Erentfestc, 746r. 
42 Ibidem, 746V. 
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De laatste reis van de Vrouwe Geertruida 
Terug keer en opvang van opvarenden van het eskader van Engelbert Lucas 

Hugo Landheer 

Abstract 
The surrender of the Dutch naval squadron under the command of rear admiral 
Engelbert Lucas at the Cape of Good Hope in August of 1796 to superior British 
naval forces was a serious blow for the Dutch navy and caused an uproar in the 
Batavian Republic. Following this surrender, most of the Dutch sailors, some 
1600 men, decided to join the Royal Navy. Under the terms of the capitulation, 
the men who were unwilling to join the Royal Navy were allowed safe passage 
home. In early December 1796, a group of officers who had given their word 
of honour as well as a number of enlisted men, boarded two merchantmen at 
the Cape. One of them, the flute Geertruida, had been captured by the British 
in 1795. The home voyage of this vessel is well documented in dozens of let¬ 
ters and documents written by men of all ranks. These letters enable us to 
reconstruct the course of events. In the Bay of Biscay in February 1797, most 
sailors fearing a British ruse, asked their commander to head for the nearest 
French port to avoid being taken prisoner of war again. After surviving a violent 
storm, the Geertruida went off course and was captured by a French corsair. 
The ship was forced to dock in St. Malo. After waiting in vain for the French 
and Dutch authorities to deal with them, most of the men decided to walkthe 
long way home. During the following months groups of disheveled men of the 
Geertruida arrived in the Batavian Republic. They did not receive a hero's wel¬ 
come. Most of them, having lost everything, had a most difficult time getting 
some compensation from the navy and obtaining new postings. On the other 
hand, compared with other groups of Dutch sailors, like those taken prisoner 
after the battle of Camperdown (October 1797) who had to endure horrible 
conditions in British jails, with hindsight their fate was not all that bad. Although 
in this respect the tale of the men of the Geertruida was not exemplary of Dutch 
prisoners of war over this period, it is worth mentioning for several reasons. 
For the first time insight is given in the aftermath of the fateful expedition of 
the flotilla of rear admiral Lucas. Furthermore, from a social-historical point 
of view, not only is information being obtained from military men from all 
ranks, but we can also reconstruct how the Batavian (naval) authorities dealt 
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