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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."


