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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.


