
D K A J

JOH. LINGELBACII. „DE SLAG BIJ LIVORNO", SCHILDERIJ (DOEK). RECHTS EEN BLAD PERKAMENT MET UESCIIRIJ VING IN VERBAND MET LETTERS OP HET DOEK

BIJ DE SCHEPEN AANGEBRACHT (114 X 2 l 6 CM.). IN HET BEZIT VAN DEN HEER C. J. K. VAN AALST, TE AMSTERDAM.



DE SLAG BIJ LIVORNO (14 MAART 1653),
(NAAR AANLEIDING VAN EEN NOG ONBEKEND SCHILDERIJ VAN J. LINGELBACH),
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In de historische zaal van het Rijks-
museum ziet men tegenover elkander ge-
plaatst, twee schilderijen met voorstellingen
van den slag bij Livorno in 1653, waarbij
Van Galen is gesneuveld. Het meest be-
langrijke van de twee is het fraaie stuk van
Reinier Nooms gezegd Zeeman (Nr. 1753),
duidelijk gesigneerd en gekenmerkt door een,
in den linkerbenedenhoek op het doek ge-
schilderd, schijnbaar in de lijst gestoken
perkament, waarop een verklaring welke
correspondeert met de op het doek aange-
brachte letters. Het andere stuk (Nr. 1473)
is van ouds toegeschreven aan Johannes
Lingclbach en ook dit vertoont merkwaar-
digerwijze een dergelijke verklaring, op een
nu rechts beneden aangebracht perkament
met gelijke verwijzing naar de schepen.

In beide gevallen zijn dezelfde schepen
voorgesteld, maar de voorstelling is gansch
verschillend. Op het stuk van Reinier Nooms
ziet men den slag uit zee met de stad Livorno
op den achtergrond, op den zoogenaamden
Lingelbach is de toeschouwer geplaatst op
de kade te Livorno. Op den voorgrond ziet
men een zware batterij, daarachter de bin-
nenhaven, terwijl het geheele tweede plan
van het doek is ingenomen door de groeps-
gewijze strijdende hollandsche en cngelsche
eskaders.

Het stuk van Zeeman werd in Aug. 1808
gekocht van C. S. Roos en komt voor in den
catalogus van het Nationaal Museum van
1809. De zoogenaamde Lingelbach moet tot
1826, te Rotterdam, in het bezit geweest zijn
der Directie van den Levantschen Handel en
Navigatie op de Middcllandsche Zee, waarna
het stuk in 1832 mede in het bezit van den
Staat is gekomen. De Zeeman was reeds
in het Tri ppenhuis opgenomen en is vandaar

naar het Rijksmuseum verhuisd, de „Lin-
gelbach" echter is veel langer in het Departe-
ment van Marine gebleven, waar Jhr. Mr.
J. C. de Jonge, blijkens zijn „Geschiedenis
van het Nedcrlandsche zeewezen" (Dl. 1,
blz. 465), het stuk gekend heeft.

Nu komt het bijzondere geval dat zich
heeft voorgedaan. In het vorige jaar
heeft de Heer J. W. Holman van de firma
C. F. Roos & Co., uit Engeland een stuk mee-
gebracht, dat daarop in eigendom is over-
gegaan van den Heer C. J. K. van Aalst te
Amsterdam. Blijkens de opschriften gaf ook
dit een voorstelling van den bedoelden slag,
maar meer dan dat, bij vergelijking met
Nr. 1473 in het Rijksmuseum, moest het
onmiddellijk duidelijk zijn, dat het daar-
mede in alle hoofdzaken volmaakt overeen-
stemt. Dit geldt van de afmetingen en de
geheele ordonnantie, maar overigens bij
veel gelijkvormigheid welk een enorm ver-
schil! Het museumstuk is levendiger, d.w.z.
bonter van kleur, maar het is een kleurig-
heid van slecht allcoi. De lucht en de zee,
de vlaggen en wimpels op de schepen, zoo
goed als de peppetjes op den voorgrond,
alles is „opgekleurd", om het toch maar mooi
en helder te maken. Vergelijk daarmede de
bezonkenheid van toon, de brecde behan-
deling en vooral de sierlijkheid van de fi-
guurtjes op het stuk bij den Heer Van Aalst!
Lingelbach was een liguurschilder bij uit-
nemendheid, gelijk tal van stukken in het
museum aantoonen Vergelijkt men ze met
het schilderij Nr. 1473 dan dect dit reeds
denken aan een slappe copie. Er zijn meer
overtuigende afwijkingen te noemen, — ge-
lijk in het vervolg zal blijken, — maar wat
veel, zoo niet alles afdoet, is hierin gelegen,
dat het stuk in het museum niet is gesigneerd,
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terwijl daarentegen het andere, rechts op
den voorgrond tegen den opstaanden kant
van het muurwerk, de bekende handteeke-
ning vertoont van den maker: Johannes
Lingelbach.

Alvorens de voorstelling te beschrijven,
dienen we althans in het kort een overzicht
te geven van de gebeurtenissen, die aan den
slag van Livorno voorafgingen.

Na de sluiting van het Twaalfjarig Be-
stand had de nederlandsche handel op de
Middellandsche Zee en vooral op den Levant,
zich zeer uitgebreid, zoodat hij spoedig dien
van alle andere volken verre overtrof, tot
ergernis van Franschen en Engelschcn. De
levantsche handel was een der voornaamste
bronnen vaa 's lands welvaart geworden.
Met wijs beleid hadden de Staten Generaal
maatregelen genomen om dien handel krach-
tig te beschermen. De koopvaardijvaar-
tuigen mochten niet kleiner zijn dan van
180 lasten, bemand met ten minste 150 kop-
pen en bewapend met minstens 24 stukken
geschut. Zij moesten steeds bijeen, in „ad-
miraalschap" zeilen, onder geleide van een of
meer schepen van oorlog. Daarom zorgden
de Staten, dat er geregeld een smaldcel in
de Middellandsche Zee was, om dienst te
doen als convooi, maar ook om te kruisen
langs de Barbarij sche kusten, waar de zee-
schuimers van Tunis en Algiers voortdurend
in het oog moesten worden gehouden. Door
een dergelijke combinatie van gewapende
koopvaarders en oorlogschepen, beschikte de
Republiek in de Middellandsche zee over een
afzonderlijke zeemacht, die, zooals gebleken
is, zeer goed in staat was om den voordeeligen
levantschen handel te beschermen en tegelijk
om de eer van het Gemeenebcst te verde-
digen.

In het jaar 1651 was weer een neder-
landsch smaldeel in „de oude wereldzee"
aanwezig om te passen op fransche kapers
en op barbarij sche zeeroovers, maar nog in

het bijzonder op de Britten, die blijkbaar
bezig waren om hun macht in deze wateren
te versterken. In het begin van '52, toen
de verhouding met Engeland steeds slechter
was geworden, was onze navale macht aan-
gegroeid tot 14 bodems. De Engelschen
hadden toen echter 15 oorlogsschepen, voor
een deel met zwaarder bewapening. Zij be-
schikten over twee schepen van 54 en vier
van 44 stukken, terwijl het schip van den
commandeur Joris Catz, als het grootste van
het nederlandsche eskader, niet meer dan
42 stukken voerde. De Engelschen stonden
onder den commandeur Richard Badiley
(wiens naam in alle nederlandsche berich-
ten tot Bodeley cf Bodley is verbasterd) en
den schout-bij-nacht Henry Appleton.

In Juni 1652 kwam Appleton met drie van
de grootste engelsche schepen en vier koop-
vaarders uit Smirna terug en liep de haven
van Livorno binnen, waar de rijke lading
kon worden gelost. Enkele nederlandsche
schepen lagen mede op de recde, waarna
Appleton (die door engelsche schrijvers
wordt gekenmerkt als een vechtlustig, maar
tegelijk als een ongeletterd en onbeschaafd
man), om hen uit te tarten naar buiten kwam,
,,syn Scheepen tot een kans-waaging opge-
schikt: de boorden rondom met Schansklee-
den behangen: de bloedvlag achter af; de
wimpel van boven, en twee tonnetjens bus-
poeder aan de nokken der reeden gebon-
den" *). Het was een uitdaging en een be-
lcediging, voor Catz moeilijk te verkroppen.
Te Livorno verwachtte men niet anders dan
een bloedig gevecht, maar de Nederlanders
roerden zich niet. Toen Catz echter kort
daarop bericht kreeg dat de oorlog (de Eerste
Engelsche) was verklaard, trad hij dreigend
op, waarop Appleton zich haastte achter de

*) Arnoldus Montanus , j H e t L e v e n e n b e d r ij f
v a n d e n d o o r l u c h t i g e n Z e e - H e l d t J o h a n
v a n ( i a 1 e n, A m m i r a e 1 d e r H o l l a n d s e h e
V 1 o o t e i n d e M i d d e l - l a n d t s c h e Z e e". (Op-
gedragen aan „den Manhaften Zee-held Michiel de Rui ter")
't Amst. bij Gerrit van Goedesbergli , Boeckverkooper o p
't Water , aan de Nieuwe Iirugh, in de Delfsche Bijbel, 1654.
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veilige baak van Livorno de wijk te nemen.
De Nederlandsehe commandeur die nu al zijn
14 schepen bijeen had, dreigde hem ook in de
binnenhaven aan te tasten, maar na een
ernstig protest van de Italiaansche overheid
durfde hij toch niet verder gaan. Livorno
was een vrijhaven onder het bewind van den
groothertog van Toscane, die bij de Statcn-

Daarop werd Catz teruggeroepen om door
Van Galen te worden vervangen. Livorno
bleef echter intusschen door cenigc neder-
landsehe schepen ingesloten, zcodat Apple-
ton er werkeloos moest blijven liggen.

Jan van Galen had zich grooten naam
gemaakt als bestrijder van Duinkerkers en
algerijnsche zeeroovers en met de vaart in
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Tekst op liet geschilderd perkament: I. 't Schip Madonna della Vigne 't welck een schoot onder water krijgende, naar
de wal liep. — 2. De Maeght van Enckhuysen, nemende den Levantschen Coopman van Armenien. — 3 en 4. De
Son en Julius Caesar, die de comm. Appleton aborderen en veroveren. — 5 d 6- ^^ Susanna en de Swarte Arent,
die de Pelgrum aborderen en veroveren. — 7. De comm. Van Galen schie(ten)de de Engelsche lïon-adventura in de
brant. — 8. Capt. Tromp den Engelschen Samson een wijl aan boort gelegen hebbende, doet hem door een brander
verbranden. — 9. 't Schip Maria die het alleen ontseylde. —• 10. De adm. Bodley met de schepen en een brander,
boven windt zijnde, dorst niet affcomen. — II (voorgrond). Een brander van d'Engelschen door de comm. Van Galen

in de gront geschoten.

Generaal een klacht indiende over Catz, om-
dat hij de onschendbaarheid van de haven
had bedreigd, al beriep hij zich dan ook op
het feit, dat de Engelschen, doordat zij hunne
schepen hadden mogen lossen, in weerbaar-
heid hadden gewonnen. Het protest werd ver-
sterkt door een afgezant van den Groothertog,
die het in den Haag kwam toelichten *).

de Middellandschc zee was hij zeer ver-
trouwd. Hij was reeds enkele jaren uit den
dienst, maar hij liet zich vinden voor het
nieuwe, vercerende commando. In allerijl ver-
trok hij overland naar Italië, met bevel om
de Engelschen, onder inachtneming van de

*) Aitzema geeft het volledig verslag van hetgeen met

dezen gezant, Ferroni, werd verhandeld.
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bestaande tractaten met anderen, zooveel
mogelijk afbreuk te doen. In Florence werd
hij door Cosmo de Medicis met veel eerbewijs
ontvangen, waarna hij „in des Hartoogs
Koets met ses witte paarden" naar Pisa werd
vervoerd *). Vandaar bereikte hij spoedig
Livorno, waar hij het bevel op zich nam over
het nederlandsche eskader, dat tot 16 bo-
dems was aangegroeid, waarvan de verschil-
lende Admiraliteiten hadden geleverd: Am-
sterdam 9, Zeeland en het Noorderkwartier
•elk 3, en Rotterdam één schip. Bovendien
werden door den hollandschcn consul te
Livorno nog 11 gewapende koopvaarders in-
gehuurd. Deze waren echter meest „vuyl en
ontranponeert" en daar het moeilijk bleek
volk aan te werven, zijn zij van weinig nut
geweest. Van Galen liet geen tijd verloren
gaan. Zes schepen liet hij te Livorno om de
haven in te sluiten en met de tien andere
zeilde hij naar de Westkust van Italië, om-
dat hij vernam dat Badiley met eenige koop-
vaarders uit de Levant werd verwacht. Op
26 September ontmoette hij tusschen Elba
en Monte Christo den vijand, sterk vier oor-
logsschepen en vier koopvaarders, van 38 tot
54 stukken voorzien. Zoo stonden de kansen
vrij wel gelijk, want de nederlandsche sche-
pen waren lichter bewapend. Den eersten
dag werd alleen „schutgevaart" gehouden,
d.w.z. ongevaarlijk uit de verte geschoten,
maar den volgenden ontstond een zwaar ge-
vecht. Van Galen zelf, op de „Jaarsveld"
van 42 stukken, had het tegen de „Paragon"
van den britschen commandeur zwaar te
verantwoorden. Zijn schip kreeg zes schoten
onder water en raakte driemaal in brand.
De schout-bij-nacht Jacob Grooteboer ver-
loor zijn grootc mast, en toen hij daarop werd
aangeklampt door de „Phoenix" van 42 stuk-
ken, sprong zijn volk moedig over en ver-
overde dit engclsche fregat. Badiley ver-
dedigde zich krachtig, zoodat twee holland-
sche schepen moesten wijken, nadat de beide
kapiteins, David Jansz. Bont en Hendrik

*) Montanus als voren.

Swart, waren gesneuveld. Ten leste moest
hij echter op de vlucht toen er brand aan
zijn boord uitbrak, maar hij had zijn doel
bereikt door de koopvaarders gelegenheid te
geven om te ontkomen. Hij werd nagejaagd
door Van Galen en enkele anderen, maar de
Engelschen waren blijkbaar beter bezeild.
Zij slaagden er in, achter de koopvaarders aan,
de haven van Porto Longone cp Elba bin-
nen te loopen, daarbij spoedig door de Neder-
landers gevolgd. Twee dezer waren echter
genoodzaakt wegens zware averij onder den
wal van Corsica schuil te zoeken, te weten
de reeds genoemde schout-bij-nacht en Cor-
nelis Tromp op „de Maegt van Enkhuizen",
die hier voor het eerst als gezagvoerder aan
een gevecht van beteekenis deelnam. Van
Galen intusschen drong de haven binnen,
maar in zijn voornemen om Badiley aan te
tasten werd hij gestuit. Elba hoorde immers
aan Spanje en de Gouverneur liet van Galen
weten dat Zijne Katholieke Majesteit geen
inbreuk op de neutraliteit van de haven zou
dulden. Om deze bedreiging kracht bij te
zetten was tegelijk op het strand een zware
batterij opgesteld.

Zoo veranderde de oorlogstoestand plot-
seling in een van zwaar gewapenden vrede,
welke echter verecnigbaar bleek met een ver-
toon van ridderlijke courtoisie. Een der
engelsche kapiteins werd door Van Galen
met groote hoffelijkheid ontvangen, waarna
de nederlandsche kapiteins Blok en Tromp
aan boord gingen bij Badiley, die hen heu-
schclijk tracteerde, een dronk uitbracht op de
gezondheid van Van Galen en hun bij het
vertrek met vijf saluutschoten vereerde.
Beide partijen herstelden hunne schepen,
begroeven de dooden en verzorgden de ge-
wonden. De lijken van den vice-comman-
deur Cornelis 't Jonge Hoen uit Hoorn en
de kapiteins Bont en Swart, werden met
krijgsmanseer onder geleide van 40 muskc-
tiers, „bij zeven vijgeboomen onder de Ros-
marijn" ter aarde besteld.

In weerwil van alle hoffelijkheden bleef
Van Galen de Engelschen bedreigen, maar
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hij wist toch niet recht wat hij doen zou.
Indien hij hier op Elba doortastte, zou de
Republiek wellicht in oorlog komen met
Spanje — in dezen tijd met Engeland zeer
bevriend — en deed hij zoo in Livorno, dan
zou men zeker moeite krijgen met den ons
weigezinden Groothertog. Hij schreef dus
om nieuwe instructies aan de Staten. In
afwachting van het antwoord, liet hij enkele

Hoogmogenden en daaruit bleek dat zijn hou-
ding hem eigenlijk kwalijk werd genomen.
Men gaf hem niet onduidelijk te verstaan dat
hij op Elba maar had moeten doortasten,
zonder in den ijver van de vervolging veel te
lecten op de plaats waar hij terecht was
gekomen. Een feitelijke nieuwe opdracht
kreeg hij niet. De Staten herhaalden alleen
dat hij de Engelschen zooveel mogelijk af-

W. VAiN' 1)K VEI.DK DE OUDE, „DE SLAG RIJ LIVORNO". PENTEEKEXING-SCHILDERIJ (DOKK) I23 X 1S9.5 CM.

AFKOMSTIG VAN DE FAMILIE TROMT. IN DE VERSIERDE LIJST HET OUDERE WAPEN VAN DAT GESLACHT

EN EEN VERKLARING. RIJKSMUSEUM NR. 2459.

wachtschepen voor Elba achter en zeilde, in
het laatst van September, met alle overige
naar Livornc.

Hiermede was een langdurige periode van
stilstand aangebroken, waarbij Appleton in
de vrijhaven Livorno bleef ingesloten, ter-
wijl Badiley in Porto Longone werd be-
waakt. Te samen zouden ze tegen van Galen
iets kunnen ondernemen, gescheiden konden
ze niet veel beginnen. In November einde-
lijk kreeg Van Galen antwoord van Hunne

X L V 1 I I E l sev ie r s N o . i l .

breuk moest doen. In de haven van Livorno
moest hij hen met rust laten, maar de baai
behoefde hij niet te respecteeren. Over dit
antwoord voelde Van Galen zich gekrenkt
en gegriefd *).

*) In antwoord op die resolutie van 10 Oct. schreef

van (lalen een brief aan de Staten Generaai (woordelijk

bij Ait/ema). Hij verdedigde zich over zijn houding op

Elba. Zelfs indien hij het had gewild, zou hij de Engel-

schen niet hebben kunnen vernietigen. Hij klaagde over

miskenning en verzocht te worden teruggeroepen. Hij

had last van zijn oude wonden en laatstelijk weer was

26
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Het status quo bleef nog maanden gehand-
haafd, eigenlijk tot ergernis van alle par-
tijen en vooral van den Groothertog, die zijn
geheelen handel zag vcrloopen. Wellicht zou
het nog langer hebben geduurd indien er niet
een ernstig geval was gebeurd, dat op den
duur tot verandering zou leiden.

Men herinnert zich het Engelsche fregat
„Phoenix", dat op 6 September in het ge-
vecht met Badiley was veroverd. Het was
bij Van Galen's eskader ingedeeld en onder
bevel gesteld van Cornells Tromp, den veel-
belovenden zoon van den beroemden ad-
miraal Maerten Harpertszoon. Appleton en
de zijnen konden dat verlies niet goed ver-
kroppen en daarom beraamden zij een aan-
slag om het vaartuig weer te vermeesteren.
Dit gebeurde op 30 November, den naamdag
van St. Andries, den beschermheilige van
Schotland. Voor de Engelschen was dat een
feestdag en de Hollanders hadden juist dien
dag aanleiding tot vroolijkheid omdat zij een
scheepje hadden prijs gemaakt. Dien avond
was de halve bemanning van de „Phoenix"
aan het passagieren, terwijl de overigen aan
boerd duchtig pret maakten. (In de engel-
sche bronnen wordt zelfs gesproken van
„drunken revelry"). Teen het goed donker
was, kwamen geruischloos drie booten aan-
roeien, elk met 30 man, die voorzien waren
van de noodige handwapens en van zakjes
met meel om zoo noodig de aangevallenen
te verblinden. De overrompeling was vol-
komen, allen werden overmand en enkele
matrozen die zich verweerden, overhoop ge-
stoken. Tromp zelf lag te kooi. Bij het alarm
schoot hij eenige pistolen op de Engelschen
af en had nog juist den tijd uit een kajuit-
venster te springen en zich zoo aan een
smadelijke gevangenneming te onttrekken.
Nadat hij een eind had gezwommen werd hij
gelukkig door een Hollandsche boot opge-
nomen. De Engelschen hadden alles goed
overwogen. Zij slaagden er in, de „Phoenix"
uit de binnenhaven naar buiten te brengen.

Wel gingen de hollandsche schepen het
fregat achterna, maar daar het „bovenmaten
beseylt was", kon het ongemoeid naar Napels
ontkomen.

Deze historie strekte Tromp alles behalve
tot eer, want het was duidelijk dat er in het
geheel geen wacht was gehouden. Gelukkig is
hij in de gelegenheid geweest de schande door
vele moedige daden uit te wisschen *). Het
heeft ook niet verhinderd dat hij in de plaats
van den gesneuvelden 't Jonge Hoen door
Van Galen „bij provisie" tot schout-bij-nacht
van het eskader werd bencemd.

Het geval met de „Phoenix" had echter
groote gevolgen. De Groothertog was zoo
verbolgen over deze nieuwe schending van
de neutraliteit, dat hij Appleton liet gevan-
gen nemen en een aanklacht tegen hem in-
diende bij zijn superieur Badiley. Tegelijker-
tijd richtte hij een protest aan het Engelsche
Parlement en een verontschuldiging over het
gebeurde aan de Staten-Generaal. Badiley
kwam over land naar Livorno en nam Apple-
ton gevangen mee naar Elba, waar hij voor
den krijgsraad moest verschijnen. Het von-
nis was veroordeclend, maar in de gegeven
omstandigheden werd Appleton to:h toege-
staan tot nader order het bevel over zijn
schip, de „Leopard", weder op zich te nemen.
Blijkbaar wilde men hem nog een kans geven,
om zich al vechtende te rehabiliteeren, maar
het laat zich denken dat zijn gezag door d'3
uitspraak moest worden geschaad. Hij
keerdo d'.is naar Livorno terug, waar alles
nog onveranderd was gebleven. Eindelijk

hij door een splinter in den rug getroffen, wat hem veel

pijn veroorzaakte.

*) In vele bekende hollandsche bronnen wordt het

heele geval verzwegen. Zelfs in ,,Het Leeven van Tromp '

wordt het gemist. Als daar sprake is van een nieuw

wapenfeit van den held (nl. de straks te vermelden aanval

op den „Samson") wordt dat ingeleid met de woorden:

,,met bitterheid vervuld over den hoon op de F e n i \

geleden, smeet (hij) een Engelsch schip aan boord . . . . "

Over het geval zelf echter verder geen woord, zelfs niet

dat Tromp met het kommando over de veroverde „Phoenix"

was belast. Aitzema vermeldt het wel. Een volledig

overzicht van het gebeurde en hetgeen ev uit voortvloeide,

hebben we echter gevonden in de uitvoerige levens-

bijzonderheden van Appleton en liadiley, door Prof.

I.aughton in de ,,I)ict. of Xat. Hiography."
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had de Groothertog er echter genoeg van,
want zijn haven was nu reeds acht maanden
aan één stuk, eerst door Catz en daarna onder
Van Galen geblokkeerd geweest, zoodat er
niets omging. Hij stelde de Engelse hen dus
voor de keus, om of de heroverde „Phoenix"
weer aan de Hollanders uit te leveren, of
de haven te ontruimen. Het eerste konden
zij met hun gevoel van eer niet overeen-
brengen en daarom kozen zij het tweede.
Appleton moest dus naar buiten komen, er
zat niet anders
op.

We zijn nu
gevorderd tot
Maart 1653 en
daarmede tot de
beschrijving van
het zeegevecht
dat als „de slag
bij Livorno" is
bekend. Het Brit-
sche plan was
vernuftig en had
zeker kans van
slagen, jammer
alleen dat de
uitvoering te
wenschen heeft
gelaten en Van
Galen het van
den aanvang
doorzag. Badiley
zou zijn ligplaats
Nederlanders tot

VAN G A L E N ; NAAR EKN CRAVl 'RF. VAN MIC1IIEL MO7.IJN,

NAAK Dl', SCIIII .DERII VAN I. I . IVU'S,

(KIOKNIIDM FIKMA K. \V. I'. DE VRIES, AMSTERDAM) .

op Elba verlaten en de
zich trekken. Wanneer

hij dan met hen in gevecht was, zou
Appleton uit l.ivorno komen en hun door
een krachtigen aanval tusschen twee vuren
brengen. De Engelschen rekenden daarbij
op de zwaardere en beter bezeilde schepen,
al waren hun tegenstanders door het aantal
de meerderen.

Op 12 Maart verliet Badiley met cS schepen
en een brander Porto Longone, waarna den

volgenden dag bijna alle nederlandsche
schepen hem tegemoet zeilden. Zij ver-
wijderden zich echter niet te zeer en toen zij
de zekerheid hadden dat Appleton de haven
van Livorno had verlaten, wendden zij, ge-
bruik makende van een gunstigen wind, de
stevens en vielen hem — in den middag van
den I4den --• met zoo groote onstuimigheid
aan, dat van den aanvang af zijn lot was
beslist. We geven nu een overzicht van de
geheele gebeurtenis (met vermelding van

de kapitalen die
verwijzen naar
de verschillende
op Lingclbach's
schilderij afge-
beelde episodes).

De schepen
van Appleton
bestonden uit de
„Leopard" (54
stukken), de,, Bo
naventura" (44),
de,,Samson"(4o),
de „Mary" (30),
de„Pilgrim"(3o),
de „Merchant of
Levant" (28) en
één brandschip.

Hiertegenover
bracht Van Galen
minstens acht
scliepen in het
gevecht, terwijl
de overige zich
gereed hielden

om Badiley zoo hij mocht opkomen, tegen
te houden en aan te tasten. Bovendien
zou men nog kunnen rekenen op een zestal
„Straatvaarders" wien de krijgsraad deel in
den buit had toegezegd.

Van Galen voer zelt van schip tot schip en
vuurde de kapiteinen tot kloekmoedigheid
aan. Toen liet hij zijn volk aan boord van
,,de Zeven Provinciën" (42), een voorgang-
ster van het beroemd geworden admiraal-
schip, voor den grooten mast bijeenkomen
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en hield een krachtige toespraak. Onmiddel-
lijk daarop viel hij het meest nabijzijnde
engelsche schip, de „Bonaventura" aan en
gaf het de volle laag, met het gevolg dat een
„gelukkige" kogel in de kruitkamer door-
drong en het vaartuig in de lucht sprong.
Niet meer dan zeven man konden het veege
lijf salveeren. Het wrak brandde daarna
langzaam tot den waterspiegel af. Hij werd
bij dit bedrijf geholpen door kapitein Adriaen
Roothaes op het schip „de Roode Haes" *).
Wel begrijpelijk dat dit geval onder de En-
gelschen, zooals het heet, „confusie en ver-
bacstheidt" teweeg bracht. Van Galen keerde
zich nu tot den in de verte naderenden Badi-
lcy, die een brander op hem afstuurde, maar
even gelukkig als in het eerste geval, werd
dit dreigend gevaar afgewend en de bran-
der in den grond geschoten (A). Zonder ver-
der verwijl ging het Nederlandsche comman-
deurschip, door een zevental andere schepen
vergezeld, Badiley tegemoet die echter de
vlucht nam (H).

Cornells Tromp, op de „Macn", had met
groote furie de „Samson'' aangetast en ge-
enterd. De engelsche bemanning riep reeds
om kwartier, toen orufcr beschutting van den
kruitdamp de hollandsche brander kon na-
deren en den Engelschman aanklampen. De
brand sloeg over, het schip sprong in de
lucht en de geheele bemanning kwam in het
water terecht (B). Het brandende wrak
dreef af naar de haven en veroorzaakte daar
brand in het kwartier van St. Barbara, wat
in Livorno groote opschudding veroorzaakte.
Gelukkiger dan die van de „Bonaventura",
werd een deel der equipage van „de Sam-
son" door de hollandsche booten opgeno-
men en twee eigen sloepen met volk bereik-

ten de „Mary", het eenige schip dat ontkwam.
Het had niet de heldhaftigste, maar in het
eind de wijste partij gekozen, nl. om door
de vechtende schepen heen te glippen en
zich bij Badiley te voegen (K).

Appleton zelf had zich intusschen te ver-
dedigen tegen „de Zon" (kapt. Boogaard) en
„Julius Caesar" (kapt. Jacob Rookcr). Hij
verweerde zich geducht, eenige uren lang,
maar toen ook de „Eendracht" (vice-com-
mandeur Jacob Grooteboer) kwam meehel-
pen, was zijn lot beslist. Hij liep naar bene-
den om ae lont in het kruit te steken, maar
zijn vclk dat reeds om kwartier riep, over-
weldigde en bond den ongelukkigen bevel-
hebber, waarna de „Leopard" na een verlies
van 80 doeden en 60 gewonden, aan zijn
bespringers werd overgegeven (C).

Evenzoo werd de „Pilgrim" aangevallen
door de „Susanna" (kapt. de Vries), daarna
door de „Zwarte Arend" (kapt. Bontcbotter)
en na een langdurig gevecht veroverd (F) *).

Het gewapende engelsche koopvaardij -
schip „Merchant of Levant" was middeler-
wij 1 in gevecht geweest met het holland-
sche zusterschip „Madona della Yigne" en
had dit zwaar geteisterd, waarna het zelf
door de „Maegd van Enkhuizen" (Kapt. Ha m)
werd aangevallen en veroverd (D). De „Ma-

*) Hij was kapitein op een der gehuurde schepen, dal

hij, naar het schijnt, naar zichzelf had herdoopt. Deze

Roothaes werd in 1654 door de amsterdarasche Admi-

raliteit vereerd met een gouden gedenkpenning aan een

dito keten, wegens ijver, moed en beleid en omdat hij

met zijn tochtgenooten niet minder dan 13 prijzen had

veroverd. (De Jonge, Dl. 1, 466). Hij heeft later een

zeer verdienstelijke loopbaan afgelegd in dienst der O.-l.

Compagnie; in 1664 was hij Gouverneur op Ceylon.

*) De hier bedoelde kapitein I'ieter Jansen de-Vries

heeft in een brief, gedateerd 17 Maart uit Livorno, ver-

slag gedaan aan zijne „patroons" te Medemblik. Hij

vertelt hoe hij met zijn schip, de „Susanna" (32 st.) de

.,I'ilgrim" aanklampte, maar daarbij niet fortuinlijk was.

Zijn boegspriet raakte in het bezaanswant van den Engelsch-

man vast, zoodat hij hem alleen met zijn boegstukken

kon ,,begaen'\ Zoo lagen zij ,,om!rent 3 glasen" vast

aan elkaar, waarbij de ,,Pilgrim" zwaar beschadigd werd.

Eindelijk liet de Vries een anker vallen, hopende los te

komen. Dit gebeurde ook, en juist wilde hij den Engelsch-

man vermeesteren, toen kapitein I'ieter Thamcsz Bonte-

Iiotler op de „Zwarte Arend" hem voor den boeg voorbij

liep en zonder slag of stoot hem zijn prooi voor den

neus afsnoepte. Het speet hem te meer, omdat dit, naar

hij schrijft, „mijn eerste Capiteinschap is."

In denzelfden brief wordt nog verteld, dat van Galen

den brander van Badiley zoo gemakkelijk in den grond

boorde, omdat hij „schoot met langscherp, dat met bran-

dende specie becleet was". (Brief in het Stedelijk Archief

te Medemblik, medeged. door 1'. A. Leupe in het „Tijd-

schrift toegewijd aan het Zeewezen)."
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dona della Vigne" (Kapt. Harmen Forme)
blceK een noodlottig schot onder de waterlijn
te hebben gekregen, zoodat zij genoodzaakt
was naar den wal te loepen, waar zij op een
droogte, Marzcccho gcheet.cn, kwam te zin-
ken (L). Het schipis daartoengeheelontladen,
maar uit de berichten is niet anders op te
maken dan dat de huik zelf niet meer kon
worden gered.

Met het geheele eskader van Appleton was
dus afgerekend. Alleen de „Mary" was, zoo-
als we gezien hebben, er in geslaagd zich bij
het eskader van Badiley te voegen. Deze
had zich met het gros zijner schepen op een
afstand en alleen uit de verte met de Hol-
landers „schutgevaert" gehouden. Hij durfde
niet afcomen". Toen nu de slag was be-
slist, werd hij door het schip van Van Galen
en verschillende andere achtervolgd, maar
daar zijne schepen ,,subtyler en beter be-
seylt" waren, ontkwamen zij, nu negen in
getal.

Het geheele gevecht had volle vier uur ge-
duurd en was eerst ten acht uur 's avonds
toen het reeds donker was, geëindigd. Het
verlies der Engelschen was zwaar. Het be-
droeg 386 dooden, 293 gekwetsten en een
menigte gevangenen, waarbij Appleton en al
zijn gezagvoerders voor zoover zij niet waren
gesneuveld. De „Leopard'', de „Pilgrim"
en de „Merchant of Levant" werden te Li-
vorno opgebracht, de „Konaventura" en de
„Samson" waren opgesprongen en verbrand,
en een brander van Badiley was in den grond
geschoten.

De Hollanders hadden veel minder geleden.
Zij verloren 123 dooden en „ruim zoo veel"
gekwetsten. Behalve de „Madona della
Yigne" die op het droge kwam te zinken,
moet, — in weerwil van tegenstrijdige mede-
deelingen, — ook het schip de „Son" zijn
gezonken. Het grootste verlies echter dat
hen trof was de verwonding van hun dap-
peren aanvoerder, die aan de gevolgen daar-
van zou bezwijken. Reeds in het begin van
het gevecht was Van Galen door een kogel
van de „Bonaventura" aan den rechterenkel

getroffen. Hij werd voorzichtig op de ballast
neergelaten waarna de chirurgyns hem het
been tot onder de knie afzetten. Moedig
doorstond hij de pijn en zeide, dat het licht
viel in het midden van de zege voor het
vaderland te sterven. Toen hij wat wijn had
gedronken wierp hij het glas op het dek, zeg-
gende: „de engelsche Koningsmoorders moe-
ten het toch al betalen". Hij werd naar
beneden gedragen, maar hoe ook door bloed-
verlies verzwakt, hij hield niet op, de zijnen
met luider stem aan te vuren en zoodra hij
vernam dat Appleton was verslagen, gaf hij
last om met alle kracht Badiley te vervolgen.
Dit geschiedde ook gedurende den geheelen
nacht en eerst den volgenden morgen, toen
het bleek dat Badiley te verre was „vooruit-
gespat", keerde „de Zeven Provinciën" met
de overige schepen te Livorno terug. Daar
werd de held met veel zorg aan wal gedragen
en naar het huis gevoerd van den Holland-
schen consul Peter van der Straten wiens
missives aan de hooge overheid in het vader-
land, bewaard zijn gebleven. Aanvankelijk
had men hoop op zijn herstel, maar negen
dagen later, op een 23sten Maart, is Van
Galen aan zijn kwetsuur overleden *). Zijn
lijk werd gebalsemd en met het schip „Haar-
lem" naar Amsterdam overgebracht, waar
het in December met groote praal in de
Nieuwe Kerk werd begraven f). Op last

*) Bijzonderheden in een zeldzaam pamlletje (Kn. 7836) :
„ B r i e v e n u y t L i v o r n o v a n P e d r o v a n d e r
S t r a t e n , c o n s u l v a n d e N e d e r 1. N a t i e, g e-
s c h r e v e n a a n d e II . I I . II e e r e n S t a t e n G e n e-
r a a 1. M i t s g a d e r s h e t T r a n s l a e t u y t d e
I t a l i a e n s c h e s p r a k e v a n N o t a b e l e V i c -
t o r i e , v e r k r e g e n v a n d e H o l l a n d s c h e
V 1 o t e o f t e A r m a d a o v e r c l ' E n g e l s e h e i n
't g e v e c h t e i n d e H a v e n v a n L i v o r n o . "
Te 's Gravenhage bij de ordinari.s Druckers der Staten
Generaal Ao. 1653. — In den laatsten d. i. 17 Maart geda-
teerden brief, schrijft v. d. Straten n o g ; „De quetsure
van den Heer van Galen laat sich tot noch toe wel aansien,
in gevalle sonder kortse mach blijven en geen ander quaet
toeslaet, te verhoopen noch wel van sal opcomen, daar toe
geen diligentie en vvert gespaer t ."

t ) Bij een der kleinere prenten van den slag van Livorno
(M. 2065) berust in 's Rijks Prentenkabine t een foliovel
met opgaaf van Van Galen 's lijkstoet en daaronder , mede
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van de Algemcene Staten werd door de Ad- rijke trophee waarin, met kanonnen, ankers
miraliteit van Amsterdam op zijn laatste en velerlei wapentuig, vooral kruitlepels,
rustplaats een graftombe opgericht, het meest wisschers en ander gereedschap ter bediening
nog bekend door het, veelal aan Vondel toe- van het scheepsges^hut, zijn opgenomen,
geschreven versje: Op den sokkel is in wit marmer het fraaie

relief van een zeeslag uitgehouwen.
Hier leidt int Graf van Eer de dappere van Gaalen ^g tombe is afgesloten door een gesmeed
Die eerst .sing buit op buit Castilien af haaien .. . , , , , . , , , ,
En met een Leeuwenhart, nabij 't Toskaaner strandt ^ ™ , ™t verplaatsbaar hek met het op-
De Britten heeft verjaagt, verovert, en verbrandt, schrift: ANNO 1656. VLTIMO JAN\ A.

TER. EEREN. V. D. MANHA. COMMAND.
Het monument vertoont den held in lig- JOHAN. VAN. GALEN. VOOR. HET.

gende houding,*)
den bevelheb-
bersstaf in de
rechterhand en
den helm aan de
voeten. Op een
cartouche van
zwart marmer m
wit murmelen
omlijsting, is met
gouden letters
een uitvoerig la-
tij nsch epitha-
phium gegrift.
Het is gedekt
door een steven-
kroon en om-

door een

DF. KOP VAN COMMANDEUR JAN VAN GAI.F.N. PHOTO NAAR EEN

AFGIETSEL IN 'S RIJKSMUSEUM VAN I1KÏ DOOR ROMliOl'T VKKIU'I.ST

VERVAARDIGD HEEM) OP PK GRAFTOMI1E IN DF. NIF.CWE KERK

TE AMSTERDAM.

in het eigen hand-

schrift van den be-

kenden Schepen Hans

liontemantel, de vol-

gende mededeeling.

Kort voor „den oor-

log niet ( romwell'', toen \ an (ialen reeds uit den

dienst was, had de schrijver hem ontmoet op de hofstede

van zijn broeder, Frederik liontemantel, buiten Slooten

aan de Haarlemmermeer. Van Galen had hem toen ge-

zegd, dat hij in tild van nood wel weer in dienst zou

ens echter
als de makel' aangewezen;

E.M.COLEG1E.
TER.ADMIRA-
LITEYT. RESI-
DERENDE. IN.
AMSTERDAM.
WILLEM.HER-
MANSEN.VAN.
TIL. SLOTE-
MAECKER.

We hebben ons
de vragen ge-
steld: wie was
de maker van de
tombe en door
wicnishet versje
gedicht? Men is
geneigd Rom-
bout Verhulst
voor den beeld-
houwer en, gelijk
wij reeds zeiden,
Vondel voor den
dichter te hou-

Rombout Verhuist

en wat Von-
bereft, onder zijll kleine gedichten komt

g j j <'™ S'>'Isclll! It op Van Galei! VOOf, UKKir

willen treden. Hij had er een voorgevoel van, dan te lift is een ander, 011 VOCgOH WO 01' bij, oen

veel b O t O 1'.

Omtrent heide gevallen hebben we i>e-

tracht zekerheid te verkrijgen en we zijn

rustte, — zoo wilde hei eeuwenheugend gebruik - werd daarin, - - dank zij de welwillendheid van

en HeCl' Dl'. | . do Hullll, adjUlK't-arcllivariS

^ j ^ t _.\!„,,„;,,,„ Rijksarchief in den Haillf.

""^ gelukkig geslaagd.

Het rcsolutieregistci Vall de Admiraliteit

zullen sneuvelen en er een tombe tot zijn memorie opge-

richt zou worden. Bii de begrafenis — schrijft Bonte-

mantel — is mi| dat telkens in de gedachte gekomen.
„ , , . , ' , , . . . . , ' • , , ' i , i

••••) Indien het storteli]k overschot niet onder de tombe

de held staande voorgesteld. Dit geval doet zich voor

bij het grafmonument, in de Si. Jacobskerk in ,len Haag,

ter gedachtenis van den admiraal ISavon van Wassenaev

Obdam (in 1665 bij Lowestoft met de „Eendracht" inde

lucht gesprongen en wiens lijk niet werd gevonden).



DE SLAG BIJ LIVORNO (14 MAART 1653). 351

van Amsterdam vermeldt, dat op 7 Maart
1654 aan Mr. Willcm de Keyser en Rombout
Verhulst is aanbesteed: „de tombe, orna-
menten tot de begrafenisse van den com-
mandeur van Galen zaliger" voor 3100 gul-
den, en verder: „dat op Artus Ouellijnccn
ordonnantie van 200 guldens zal worden ge-
depêcheerd voor het maken van het „model"',
dcszelfs gedane tauxatie en andere vacatien
in 't prepareeren van 't selve werck ver-
dient". Het bestek van de tombe is in de
vermelde resolutie van 7 Maart 1654 inge-
lascht.

Het vers op het monument is, volgens een

werd de equipagemeester gemachtigd, aan
hem ordonnantie van betaling te passeeren,
„ter concurrentie van sesthien stuivers 't
pondt weegens".

Uit deze gegevens is dus vastgesteld, dat
Ouellinus het model heeft geleverd, waarna
Rombout Verhulst en Willem de Keyser te
samen de tombe hebben uitgevoerd, waarbij
zijzelf de materialen leverden. Bij analogie
met de graftombe in de Oude Kerk te Delft
van Maerten Harpertszcon Tromp (die im-
mers in hetzelfde jaar als Var. Galen sneu-
velde) mag werden aangenomen, dat het
eigenlijke grafmonument is uitgevoerd door

*;v. .-A . -If

DE SI.AC. BIJ I.IVORNO. RELIEF IN MARMER DOOR WILLEM DE KEYSER, 01' DEN SOKKEL VAN HET

GRAFMONUMENT VAN VAN GALEN IN DE NIEUWE KERK TE AMSTERDAM.

(l'HOTO NAAR HET AFGIETSEL IN 's RIJKSMUSEUM).

18e eeuwsche klapper op ("e resolution van
1653 (die thans niet meer aanwezig zijn),
„gecomponeert door den ontvanger der Am-
sterdamsche Admiraliteit Mr. Elbert Spie-
gel, en werd op 16 December 1653 door het
college ,,voor welgevallig opgenomen". Bij-
zonderheden uit de rekeningen van de Am-
sterdamsehe Admiraliteit zijn niet te geven,
daar deze eerst met 1681 beginnen, l'it de
resolutie van dezelfde Admiraliteit van
20 juli 1656 blijkt, — en dit ten overvloede,
— - dat Willem Hermannscn van Til het
ijzerwerk van het monument heeft vervaar-
digd. Den 4(len Augustus daaraanvolgende

Rombout Verhulst, de trophee, het relief van
den zeeslag en de festoenen die dit flau-
keeren, door Willem de Kevser *).

••••') Authentieke bijzonderheden omtrent de graftombe

van den ouden Tromp zijn te vinden in de fraaie, geïl-

lustreerde monografie van Rombout Verhuist, door M. van

Xotten. Daar blijkt hoe het werk door de kunstenaars

was verdeeld en ook, dat Jacob van Campen uitgenoodigd

was een algemeen ontwerp in te leveren. De folio

gravure van Sivertsma, met een afbeelding van Van

Galen's grafmonument, zou tot de conclusie kunnen voeren,

dat de groote bouwmeester ook aau die tombe aandeel

heeft gehad, want onder de prent van dezen tijdgenoot staat:

,,|. van Kampen inv." Dit mag echter, na de hierboven
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De gevolgen van den slag bij Livorno
waren zeer gewichtig. Toen het bericht van
de overwinning het vaderland bereikte,
heerschte daar groote vreugde. Juist in
dien tijd, toen men in den strijd tegen de
Engelschen in de Noordzee zeer ongelukkig
was, had men zulk een bemoediging wel
noodig. Vooral de kooplieden hadden reden
tot blijdschap, want de levantsche handel
was nu weder verzekerd. Terecht luidt het
dan ook in het bovengenoemde Trans-
laet *): ,,Dese is de heerlijcke Vittorie die
de Hollanders van d'Engelse hebben ge-
kregen, daer mede sy geworden zijn Meesters
van de Middellantsche Zee, ende volgens,
Meesters van de Negotie, daer met oock ver-
seeckert wcrt de Trafique voor alle de Sche-
pen van anderen Natiën, die niet en sullen
ghemolesteert werden van een Esquadre".

Zoo was het ook begrepen door Badiley,
die de meerderheid der Hollanders erken-
nende, onmiddellijk na het gebeurde de
Middellandsche Zee verliet en met al de
schepen die hij nog over had naar Engeland
koers zette. Toen het bericht Londen had
bereikt, gingen daar een aantal kooplieden,
die handel dreven op den Levant, de een
na den ander failliet f). Badiley is er blijk-
baar in geslaagd zich afdoende te verdedigen
over het gevoerde beleid. Toen maanden
later cok Appleton, uit zijn gevangenschap
ontslagen, te Londen terugkeerde, diende hij
in scherpe bewoordingen een aanklacht in

meegedeelde nieuwe gegevens, als een misvatting worden

ter zijde gesteld. De bedoelde gegevens waren den heer

Van Xotten onbekend. Wel was de overeenkomst tus-

schen de beide graftombes hem niet ontgaan, maar hij

vond geen voldoende aanleiding om bij die van Van Galen,

Verhulst als een der medewerkers aan te wijzen. Hut

werk leek hem daartoe wat zwak. Verklaarbaar, omdat

nu is gebleken, dat Verhulst hier debuteerde. Het was

de eerste opdracht die hij verkreeg; die van het monument

van Maarten Harpertszoon kwam twee jaren later, in 1656.

*) Zie ook de noot op blz. - - Het bedoelde Translaet

komt ook voor in den „Hollandschen Mercurius' voor 1653.

f) „For the present, at least, the Levant trade was at

the mercy of the Dutch. Merchants in London who had

embarked their capital in these ventures where breaking

daily after the news had been told." (Gardiner „History

of the Commonwealth." Vol. II, p. 193.)

tegen zijn bevelhebber, bewerende dat Badi-
ley hem in den steek had gelaten. Tegelijk
legde hij een uit Amsterdam meegebrachte
verklaring van hollandsche kapiteins over,
om aan te toonen dat hij zich dapper had
gedragen. Het mocht echter niet baten.
Badiley hield staande dat hij zijn instructies
niet had opgevolgd en veel te vrceg uit
Livorno was uitgeloopcn. Appleton werd
dan ook uit den zeedienst ontslagen en ver-
dween uit de geschiedenis van het engelschc
zeewezen, terwijl Badiley niet lang daarna
werd bevorderd tot „rear admiral", als op-
volger van den bekenden Lawson.

We keeren thans tot het schilderij van
Lingelbach terug.

Na al het voorgaande kunnen we volstaan
met de verklaring op het perkament, dat op
sommige plaatsen door den tijd moeilijk lees-
baar is geworden. Behoudens een paar kleine
uitzonderingen hebben we het echter geheel
kunnen verklaren. Enkele plaatsen waar
het schrift is uitgewischt hebben we door. , . .
aangeduid. Tusschcn haakjes zijn de va-
rianten of toevoegingen geplaatst welke op
de copie in het Rijksmuseum voorkomen.

A. d'Admirael van Galen schietende d'engelsche
brander in de grondt.

B. Tromp (Capt. Corn. Tromp), die de Samson
abordeerde en door de brander verbrandt
(wiert\

C. De Son en Julius Caesar die de Leopaert
(luypert) abordeerde en veroverde.

D. C. (Cap.) van Saenen (Sonne) die tegens 3 fre-
gatten sloegh (slaegchs was) en daernaer
(daer na) de Levantse Coopman veroverde.

E. C. (Cap.) Adriaen Roothaes.
F. Susanne en (d) Zwarten Arend die Pelgerutn

('t schip) aborderende en ver...(overt).
G. Scepen (scheepen) keerende naar (na) de Recde.
H. De Adinirael (d'Engelse Adm.) ISodeley met

een brander en 7 sceepen (scheepen) comende
van port (Porto) longone.

I. 't Scip (schip) bonaventura gespronge synde
door A. (admirael) van Galen en C. (Capt.)
Roothaes in de brandt gescooten (geschoten).
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K. 't Scip (schip) Maria dat ('t) ontseylt is.
L. 't Scip Madona della Vigne kreegh een scodt

onder waeter liep naer den wal ende quam
op het droge Maer zeccha te sincke.

(iescidt den 14 Mardt
' A°. 165.3.

Op het monument in den linkerhoek van
het schilderij staat: „Bataglia secuita tra
levaseli olandcse e inglesi je di 14 Marzc
1653 (Acionti Livorno).

De vergelijking tusschen beide teksten
toont aan, dat de copiist enkele aanvullingen
wenschelijk achtte. Een sprekend voorbeeld
hiervan ziet men bij B. De tijdgenooten
konden niet in twijfel zijn van welken Tromp
hier sprake was. Zelfs de Italianen wisten
dat men hier te doen had met den jongere, of,
zooals het in het Translaet heet, „den soone
van den Generalissimo ofte Opper-Generael".
De copiïst echter onderscheidde hem met de
toevoeging: „Capitcin Cornells". In z ij n
tijd was dat noodig want Maerten Harperts-
zoon was immers weinige maanden na den
slag bij Livorno, in Augustus 1653 bij Ter
Heyde gesneuveld. Bij F. heeft hij den naam
van het engelsche schip, de „Pelgerum"
(Pilgrim) blijkbaar niet kunnen lezen en
daarom spreekt hij maar van: het schip. Ver-
klaarbaar ook, dat hij met de letters E en F
in de war is geraakt, want inderdaad gelijkt
op het origineel de kapitale F frappant op
een groote E. Zoo heeft hij de beide letters
omgewisseld, met het gevolg dat de ver-
wijzing niet meer klopt. Na de letter K
heeft deze onhandige imitator het werk ge-
staakt, zoodat hetgeen onder L cp het origi-
neel voorkomt, benevens de laatste regels met
de datecring ontbreken.

Twee woordjes (onder L) hebben ons veel
moeite gegeven. Toen het echter gebleken
was dat de „Madona dclla Vignc" volgens
Italiaansche bron op een ondiepte met den
naam Marzeccho was geloopen, werd ook dit
duidelijk. Het cenige wat niet te verklaren
schijnt is de naam van Saenen, want van
dien naam komt geen kapitein in Van Galen's
eskader voor; en evenmin hebben we de bij-

zonderheden onder D ergens beschreven ge-
vonaen.

De incompleete tekst op het museumstuk,
in handschrift en spelling van kennelijk jon-
geren tijd, is gemakkelijk te lezen; de vol-
ledige op het origineel, hoewel met vaste
hand neergezet in fraai iyc-eeuwsch schrift,
heeft door den tijd geleden; maar hier ter
plaatse, op het doek van Lingelbach, is het
geheele perkament, — precies als op het
complementaire stuk van Reinier Nooms —
op zichzelf reeds een kunstwerkje, als een
klem stilleven.

De toeschouwer ziet zich geplaatst in de
stad Livorno met het uitzicht over de bin-
nenhaven, — met de zoogenaamde Moelie,
den golfbrekenden dam, en de vuurbaak, —
naar de wijde zee waar de slag woedt. Het
is duidelijk dat de schilder alle episodes
bijeen heeft gebracht alsof zij gelijktijdig ge-
beurden, en óók, dat men cp dezen uitkijk
het eskader van Badiley niet zoo nabij
heeft kunnen zien. Evenwel is onze schil-
der volstrekt niet zoo ver van de werke-
lijkheid afgeweken als wel eens is aange-
nomen *). In het reeds meer dan eens aange-
haalde „Translaet", een officieel rapport on-
middellijk na den slag te Livorno opgemaakt,
wordt het gevecht aangeduid als „ghcrepre-
senteert als op een Theater ofte Tonneel, in een
redelycke distantie van dese stadt. Soo dat
alle de Huysen die eenigc eminentie ofte
mistekende Plaetsen hebben om in Zee te
sien, met alle goede ghelegenheyt daar van
aensienders zijn geweest: Ende alle de suc-
cessen hebben konncn sien, die hebben ken-
nen voorvallen in soodanighen slach. . . ."

Vondel had geen andere voorstelling van
het geval. Het klinkt als een beschrijving
bij Lingelbach's schilderij, wanneer men leest
in den „Scheepskroon, behaelt in den

* Aldus door den lieer 1'. Haverkorn van Rijsewijk

in zijn belangrijke studie „Willem van de Velde de Oude

ter zee en te land," waar hij (Oud-Holland 1899, blz. 36)

een vergelijking maakt tusschen de velschillende schil-

derijen van den slag.
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Schecpsstrijt bij Livorne, door den Door-
luchtigen Zeehelt Joan van Galen":

Gansch Livorne, op muur en trans,
Duizent, duizent Italjanen
Zagen zeevaert wien de kans
Van dit onweer in de lent,
Van dit dondrende element,
Zvvavelvier, en lucht, en baren,
Eerst verslinden zoude, of sparen.

Reinier Nooms, zeeschilder bij uitnemend-
heid, die niet voor niemendal den bijnaam
Zeeman voerde, verbeeldde den slag uit zee
gezien. Lingelbach echter heeft zich in de
stad zelf gedacht, als een der vele oogge-
tuigen in de huizen aan den havenkant.
Beider schilderijen vullen elkander merk-
waardig aan, als duidelijke illustraties bij de
berichten uit den tijd. Zij hebben dus
documenteele waarde, meer althans dan de
meeste prenten van het geval en zelfs dan
de penschildering nr. 2459 van Willem van
de Volde den Oude in het Rijksmuseum *).

Als een echt zeestuk moge het schilderij van
Reinier Nooms hooger staan, het werk van
Lingelbach is zeker belangrijk als figuur-
stuk en tevens uit een topographisch oog-
punt. Tot in het jaar 1650 heeft hij in Italië
gewerkt en blijkens vele in verschillende
musea verspreide stukken, heeft hij inzonder-
heid gezichten in Middellandsche Zee-havens
op het dcek gebracht. Ongetwijfeld heeft hij
ook Livorno goed gekend.

*) Dit fraaie stuk is kennelijk een verheerlijking van

Cornelis Tromp. De verovering van de „Samson" is het

eigenlijke onderwerp, de hoofdzaak van hel schilderij, de

rest is bijzaak. Toch zijn ook hier weer de verschillende

schepen aangeduid met letters die correspondeeren met

de toelichting, voorkomende op een op de versierde lijst

aangebrachte houten cartouche. Die verklaring is door

wormsteek moeilijk leesbaar geworden. Het stuk draagt

boven aan de lijst het in hout gesneden wapen van het

geslacht Tromp, in den ouderen vorm; juist dus als de

drie andere penschilderingen — waarbij de groote slag

bij Ter Hcijde (No. 2456) — welke alle uit het bezit

van de familie Tromp afkomstig zijn. Men denkt hierbij

vanzelf aan een bestelling. — Treffend is de overeenkomst

met het relief op de graftombe. Ook daar ligt „de Maen"

van Tromp met de „Samson" in het midden.

( '•RAFTOMHE VAN JAN VAN CAI.K.N IN DE

N I K l ' W E KERK 'IK AMSTERDAM.


