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NELISZ. JOL, ALIAS KAPITEIN HOUTEBEEN. 1626-1640

DOOR

J. B . VAN OVEREEM

Ten onrechte heeft het nageslacht aan Cornelis Cornelisz. Jol
te weinig aandacht geschonken. Immers hij was een dergenen,
aan wier onversaagdheid de West-Indische Compagnie haar,
zij het ook tijdelijken, bloei heeft te danken gehad. In verre
streken hield hij de HoUandsche vlag hoog en doorkruiste de zee
om 's lands vijand zoo veel mogelijk afbreuk te doen. Doch de
luister van Piet Heyn overschaduwt de lofwaardige daden van
velen van zijn tijdgenooten, tot wie ook Jol behoorde; men kent
in Scheveningen, waar hij geboren is, wel de straat, die zijn naam
draagt, doch niet den zeevaarder zelf en zijn daden.

Jarenlang heeft Jol of Houtebeen, zooals hij werd genoemd,
„omdat d'eene been in een scheepsgevecht verloren hebbende,
op een houte soo wel gingh, dat men het qualijck konde mereken
ende soo rap selver scheep was als andere die haar beyde beenen
hebben" '), in dienst van de Compagnie gevaren. Wanneer hij
zich voor het eerst bij de Bewindhebbers van de Kamer Amster-
dam heeft aangemeld, weten wij echter niet. Ongetwijfeld had hij
het zilte nat reeds meerdere malen geroken, toen hij in 1626
voor de eerste maal als commandant van het jacht Otter zijn koers
om de West stelde. In een tijdsbestek van 15 jaar is hij negen
malen den Oceaan overgestoken om de Spanjaarden in de Carai-
bische zee te bestrijden. In dezen tijd heeft hij zijn carrière ge-
maakt. Allengs viel hij, aanvankelijk een weinig belangrijk
schipper van een 90 last metend jacht, meer en meer op door zijn
dapperheid, durf en betrouwbaarheid, zoodat men hem opdrach-
ten van eenig belang begon toe te vertrouwen en hem tenslotte
het recht schonk, de vlag van den grooten top te laten waaien.

•) De Laet II, p. 48.
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2 J . B . VAN OVEREEM

Met een rijken buit beladen viel hij steeds van zijn reizen in
Texel binnen en de Spanjaarden op de Antillen en het vasteland
van Zuid-Amerika spraken zijn bijnaam „Pie de Palo" in grooten
vreeze uit, waarschuwden onmiddellijk alle havens wanneer het
gerucht van zijn aanwezigheid in de Caraibische zee de ronde deed
en verboden hun schepen om uit te varen.

Wij willen ons hier slechts beperken tot Jol's expedities naar de
eilanden in de Caraibische zee, door iederen Nederlander van zijn
tijd de West-Indiën genoemd, en zullen dus zijn verrichtingen in
den slag bij Duins en zijn inname van het slavendepót Angola en
van het eiland Sao Thomé in den Bocht van Guinee, waar hij den
31 en October 1641 het leven liet, stilzwijgend voorbijgaan.

Jol's rooftochten — want anders kan men zijn expedities niet
noemen — werden reeds door zijn tijdgenooten beschreven. In de
eerste plaats noemen wij Johannes de Laet, die als bewindhebber
der W.I.C. voor de samenstelling van zijn ,,Jaerlijck Verhael" de
beschikking had over zeer veel journalen, brieven en papieren,
die intusschen verloren zijn gegaan. In dit werk worden Houte-
been's eerste zeven reizen naar de West beschreven. Over Jol's
laatste tochten kunnen wij talrijke bijzonderheden putten uit het
werk van Caspar van Baerle, den biograaf van Johan Maurits
van Nassau.

De Laet heeft Jol persoonlijk gekend en het is waarschijnlijk
dat ook Barlaeus hem wel heeft ontmoet. Beiden immers hadden
contact met de Compagnie en woonden terzelfdertijd in Amster-
dam. Doch de ruwe, onontwikkelde Scheveninger was niet aan-
trekkelijk voor den beschaafden, geleerden Latinist, hoewel deze
alle recht laat wedervaren aan Jol's goede eigenschappen, zee- en
krijgsmansdeugden. Steeds noemt hij met bewondering diens
moed en beleid, diens eerlijkheid, doortastendheid en volharding.

De belangrijkste wederwaardigheden omtrent Jol's expedities
vinden wij in de archieven der W.I.C. en zeer veel bijzonderheden
treffen wij aan in de documenten uit het Archivo General de Indias
te Sevilla over de Nederlandsche zeevaarders in de Caraibische
zee, door Miss I. A. Wright uitgegeven. Deze documenten ver-
schaffen tal van nieuwe aspecten aan onze kennis van het Neder-
landsche optreden in de West, zooals dit door de Spanjaarden
werd gezien.

Hier volgt dan het relaas van Jol's reizen. Moge het eenig licht
werpen op het bedrijf van den in zijn tijd „fameusen scheeps-
capiteyn".
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DE REIZEN NAAR DE WEST VAN CORNELIS CORNELISZ. JOL 3

E e r s t e r e i s n a a r d e W e s t : 1626.
De eerste ons bekende tocht van Jol, naar Brazilië, was een der

vele strooptochten, die de W.I.C. ten uitvoer legde naast de groote
expedities ter verovering van de Spaansche zilvervloten, waarmee
Boudewijn Hendricx in 1626 den rij had geopend.

Den 17en Januari 1626 koos Jol met de Otter uit Texel zee. Het
jacht, dat 90 last mat, was met 68 koppen bemand en met 16 stuk-
ken bewapend. In admiraalschap met nog drie andere jachten,
die hij op de reede van St. Vincent had ontmoet, voer hij van de
Kaapverdische eilanden naar de kust van Brazilië, die zij den
19en Maart op steven kregen. Tot den 27en Mei bleven zij voor de
kust en wisten enkele prijzen te nemen, die een buit van wel
1000 kisten suiker, minstens 100 kisten tabak en 170 pijpen
Madeira wijn opleverden. Ook namen zij een slavenschip uit An-
gola met 600 „Swarten", doch daar zij niet wisten, wat met deze
negers te beginnen, lieten zij het schip na plundering weer varen.

Den 27en Juli 1626 viel de Otter met twee volgeladen prijzen
weer behouden in Texel binnen ').

T w e e d e r e i s n a a r d e W e s t : 1628.
Ten tweeden male zien wij Jol aan boord van de Otter zee kie-

zen, nu deel uitmakend van een vloot van 12 schepen onder com-
mandeur Dirck Symonsz. van Uytgeest. Den 24en Januari 1628
liepen zij uit Texel en koersten via de Kaapverdische eilanden,
waar zij verversen ten, naar Brazilië, dat zij den 20en April in zicht
kregen, om weer op Spaansche schepen te kruisen. Jol heeft een
werkzaam aandeel gehad bij het nemen van de eerste drie kar-
veelen, die 1100 kisten suiker, tabak en verfhout aan boord had-
den. Enkele dagen later namen zij een vierde schip, eveneens met
suiker, tabak en verfhout geladen.

Men wilde dezen buit overladen op het eiland Fernando Noron-
ha, N.O. van Pernambuco gelegen, doch kon het niet meer bezei-
len. De commandeur besloot nu vijf schepen met de veroverde
vaartuigen voor wind en stroom naar de Antillen te zenden, waar
zij de lading moesten lossen. Met vier andere schepen gaf Jol uit-
voering aan dit bevel en zette vervolgens koers naar huis, waar hij
den 23en October 1628 binnenviel 2).

Van Uytgeest stak met zijn overgebleven schepen naar Sierra
Leone en vandaar weer naar Brazilië over en heeft op zijn reis nog
menige prijs weten te behalen.

>) De Laet I, p. 160 en 161.
2) De Laet II, p. 48 en 49.
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4 J. B. VAN OVEREEM

D e r d e r e i s n a a r d e W e s t : 1629-1630.

Den 20en October 1629 voer Jol het zeegat weer uit, ook dit-
maal onder commandeur van Uytgeest, tot secours van generaal
Hendrick Loncq, die reeds met 26 schepen voor St. Vincent lag te
wachten om een grootsch plan der Heeren XIX ten uitvoer te
gaan brengen.

Enkele malen reeds hadden de Heeren Bewindhebbers getracht
vasten voet in Brazilië of op de Antillen te krijgen en in 1624 was
hun pogen met succes bekroond: Jacob Willekens en Piet Heyn
wisten toen San Salvador aan de Allerheiligenbaai te vermeesteren.
Doch de stad was door eigen nonchalance weer te loor gegaan.
Tevergeefs hadden Boudewijn Hendricx in 1625, Piet Heyn in
1627 en Adriaen Janssz. Pater in 1629 getracht San Salvador te
heroveren. Doch nu door Piet Heyn's zilvervloot en de prijzen van
Dirck Symonsz. van Uytgeest, Houtebeen's commandeur, in 1628
,,soo veel middelen bekomen hebbende, om haer desseynen op de
Landen van den Koningh van Spagnien te vervolgen" >) besloot
de Compagnie nogmaals tot een expeditie naar Brazilië, ditmaal
ter verovering van Pernambuco, de groote uitvoerhaven van sui-
ker en verfhout.

Aan Loncq, Piet Heyn's seconde van 1628, droeg zij de leiding
op. Pieter Adriaensz. Ita, die in 1628 de capitana en de almiranta
van de Hondurasvloot had veroverd, en Joost Banckert zouden
hem als zijn vlagofficieren bijstaan.

Den 27en Juni 1629 lichtte generaal Loncq met een gedeelte
van de uit 64 schepen bestaande vloot het anker en zette koers
naar de Kaapverdische eilanden, het algemeen rendez-vous. Zoo
spoedig mogelijk zou men de overige schepen, wier uitrusting in
vollen gang was, met het krijgsvolk laten volgen.

Doch het beleg van 's-Hertogenbosch en de invallen der Spaan-
sche troepen in de Veluwe noodzaakten de Staten-Generaal de
voor de West bestemde troepen in Utrecht en elders te legeren en
eerst na de overgave van Den Bosch kon men de toerusting der
schepen weer voortzetten.

Den 24en November berichtte Jol op de Otter den opperbevel-
hebber, dat de resteerende schepen nu spoedig zouden komen.
In den loop van November en December hebben zij zich bij de
hoofdmacht gevoegd.

Intusschen had Loncq twee jachten van zijn vloot, de Otter en
de Havik, vooruit gezonden naar Brazilië „om eenighe Schepen

i) De Laet II, p. 102.
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DE REIZEN NAAR DE WEST VAN CORNELIS CORNELISZ. JOL 5

ende Ghevangenen te bekommer», van dewelcke men sich mochte
dienen in den voorghenomen Tocht" i). Maar of Jol dit gelukt is,
wordt nergens gemeld.

Tengevolge van de vele vertraging kreeg de vloot eerst den 3en
Februari 1630 de Braziliaansche kust in zicht.

Een beschrijving van de verovering van Olinda en het Recief
valt buiten ons bestek; genoeg zij, dat de Portugeezen de stad den
3en Maart 1630 moesten overgeven.

Welk aandeel Jol aan den strijd fleeft gehad, is onbekend.
Waarschijnlijk heeft zijn jacht gediend tot het transporteeren van
de troepen naar den wal.

Loncq's instructie 2) gelastte hem, wanneer na de inname der
stad orde en rust waren weergekeerd, ter zee op te treden door
twee eskaders naar St. Helena en de Allerheiligenbaai te zenden
en een derde naar de Antillen te laten vertrekken. Laatstgenoem-
de schepen waren bestemd tot secours van admiraal Adriaen
Janssz. Pater, die in Augustus 1628 was uitgeloopen met een vloot
van 17 zeilen „om op de (Spaansche) vloote uyt West-Indiën te
passen — ende den alarm nog meer te doen slaen" 3). Doch het
regelen der bestuurszaken en het inventariseeren der genomen
goederen kostten Loncq veel meer tijd dan zijn principalen had-
den vermoed, zoodat de verschillende eskaders eerst later in zee
konden steken.

In het begin van April hadden de Politieke Raadsleden van
Brazilië Loncq verzocht, de leiding van het eskader naar de An-
tillen op zich te nemen «). Doch inplaats van den generaal koos de
commandeur Dierick de Ruyter of Ruijters, wiens „Toortse der
Zeevaert" in 1623 was verschenen, den 5en Mei 1630 met 6 sche-
pen en 2 jachten zee, op zoek naar Pater. Jol's Otter was een van
deze twee. Het was een voorrecht voor Houtebeen om onder dezen
man te mogen varen, die met de Caraibische wateren als geen
tweede bekend was. Op deze reis zal hij bij zijn chef d'esquadre
een zeer goede leerschool hebben doorloopen.

Het eskader had last gekregen allereerst Santiago de Cuba, met
of zonder assistentie van Pater, te verrassen *).

De rijke kopermijnen van Santiago waren voor de onzen een
') De Laet II, p. 113.
2) W.I.C.O.C. 2. Not. Verg. XIX, 18 Augustus 1629. Instructie voor

Loncq.
J) W.I.C.O.C. 8. XIX aan Loncq, 4 Juni 1630. Banckert leidde het

eskader naar St. Helena, Van Uytgeest dat naar de Allerheiligenbaai.
<) W.I.C.O.C. 49. Pol. Raad aan de XIX, 8 April 1630.
') W.I.C.O.C. 2. Not. Verg. XIX. Instructie van 18 Augustus 1629.
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6 J. B. VAN OVEREEM

zeer gewenscht bezit en bovendien zou de haven een goede vloot-
basis in de Caraibische zee kunnen zijn, daar zij, wanneer goed ver-
sterkt, welhaast onneembaar zou zijn.

De instructie aan Ruijters gelastte nadrukkelijk de Spanjaar-
den en Indianen niet te mishandelen en de stad niet te plunderen
en vervolgens weer te verlaten, zooals nog aan Pater was opge-
dragen, doch er een bezetting achter te laten ,,omt copers wille en-
de negotie van huyden ende toubacq aldaer te stabilieren". Dit is
echter niet gebeurd. Wel heeft een schip van een derde eskader,
onder Jan Gijsbertsz. Booneter, den len Mei 1630 tot steun van
Pater uit het vaderland nagezonden, Santiago aangedaan, in de
meening dat de stad reeds door Pater was veroverd, doch het is,
haar vergissing bespeurend, naar Kaap Tiburon teruggekeerd.
Later hebben de Heeren XIX Booneter opdracht gegeven dat het
aanvalsplan voorloopig moest worden uitgesteld en dat hij ge-
zamenlijk met Ruijters en Pater op de zilvergaljoens moest krui-
sen. ') Eerst in 1635 is een Hollandsch schip, onder commando van
Jol, de haven van Santiago binnengevaren.

De tweede taak, die de Heeren XIX Ruyters opdroegen, was
ter hoogte van Cartagena te kruisen op de zilvervloot uit Puerto
Belo. Wanneer de Hollanders haar niet zouden zien, moesten zij,
na Puerto Belo verwoest te hebben, tegen den stroom opwerken
naar Havana en enkele van de uit Nieuw Spanje verwachte
schepen nemen.

Zou ook deze vloot niet opdagen, dan moest de commandeur
koers zetten naar het fort S. Juan de Ulüa, de voorhaven van
Vera Cruz, en het in bezit nemen. Dan eindelijk mocht de vloot,
met buit beladen, huiswaarts keeren.

Ongetwijfeld hebben de Heeren XIX het rapport van Piet Heyn
van 10 November 1626 voor oogen gehad, toen zij deze instructie
opstelden. Hierin bespreekt Piet Heyn nl. verschillende manieren
om de Spanjaarden in de West-Indiën schade toe te brengen,
n.1. door de zilvervloot uit Mexico van de reede van S. Juan de
Ulüa af te halen en de Hondurasvaarders voor Truxillo of Cam-
pèche liggend te nemen. Piet Heyn stelde dus „afhaaltochten" in
optima forma voor 2)!

Bij de eilanden Blanquilla, La Vache en bij Kaap Tiburon in-
formeerde Ruijters naar Pater, maar kon niets van hem te weten

•) W.I.C.O.C. 49. XIX aan Booneter, 2 September 1630.
') S. P. 1'Honoré Naber: Piet Heyn en de zilvervloot. Inleiding p.

LXXX en p. 20 e.v.
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DE REIZEN NAAR DE WEST VAN CORNELIS CORNELISZ. JOL 7

komen •). Voor Kaap Tiburon ontmoette hij den 20en Juni het es-
kader van admiraal Ita, Loncq's vice-admiraal. Deze was met acht
van de „kloeckste" schepen eveneens ter assistentie van Pater van
het Recief naar het Noorden gezonden, daar men meende dat
Pater „Don Frederico 2) noch in de West Indien in alarm was
houdende" 3).

In angst en vreeze hadden de Politieke Raadsleden Ita en zijn
vloot zien vertrekken, beducht als zij waren voor de komst van de
Spaansche vloot onder don Frederico de Toledo om Pernambuco
te veroveren. Doch het schenen slechts looze geruchten te zijn,
waarvoor zij angst gevoelden en het Raadslid Johannes van Wal-
beek, een van hen die geen geloof hieraan hechtten, was overtuigd
dat het juist ,,seer nut ende dienstich voor de Compagnie" zou zijn
„onse macht door het geheele gebiet van den koninck te toonen",
in plaats van de schepen ongebruikt in de haven te laten liggen <).

Enkele dagen na Ruijters in het begin van Mei ging Ita dan ook
onder zeil en ontmoette Ruij ters den 20en Juni voor Kaap Tiburon.

Nadat Ita het bevel over de beide vloten op zich had genomen,
ging men den 28en Juni weer onder zeil om voor Havana te kruisen
op de schepen van Pater, doch vergeefs! Het bleek dat deze reeds
den 15en April door de Caicos Passage huiswaarts was geloopen!

Onderweg kwam men bij de Caymans ten anker en hier verdeel-
de Ita de vloot in zeven eskaders en gaf zijn bevelen om terstond
slag te kunnen leveren, wanneer hij de retourvloten van Tierra
firme en Nueva Espafia zou ontmoeten s).

De Otter bevond zich tezamen met het admiraalsschip in de
voorhoede. Jol's moed en zeemanschap vielen dus wel op en wer-
den door zijn superieuren op prijs gesteld.

Wel bestond er kans op een ontmoeting met de Spaansche vloot.
Don Frederico de Toledo had, toen hij met de vloot van 1629 den
14en Juni 1630 weer naar Spanje vertrok, negen galjoens onder
Tomas de la Raspuru in Cartagena en nog vijf andere voor S. Juan
de Ulüa achtergelaten om de retourschepen van 1630 naar Spanje
te convoyeeren, die in October of November thuis werden ver-
wacht. Met de eskaders van Ruijters en Booneter nu, die zich

•) DeLaet II, p. 163-176.
2) Don Frederico de Toledo, de Spaansche vlootvoogd, die den 14en

Augustus 1629 met 36 schepen uit Spanje was vertrokken om de vloten
van Honduras en Mexico huiswaarts te geleiden.

3) W.I.C.O.C. 49. Pol. Raad aan de XIX, 26 Juli 1630.
«) W.I.C.O.C. 49. Joh. van Walbeek aan de XIX, 25 September 1630.
») DeLaet II, p. 171.
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8 J. B. VAN OVEREEM

eveneens bij Ita's vloot moest voegen, moest Ita trachten „yets
notabels ten dienst van de Compagnie op de voorsz. galjoens" te
verrichten 1).

Den 16en Juli 1630 bevond Ita zich met de vloot voor Havana,
van waar uit men op de Hollandsche schepen vuurde.

Hij posteerde zijn schepen in drie eskaders voor de haven om
des te meer prijzen te kunnen nemen. Doch deze manoeuvre had
geen succes, want geen schepen vertoonden zich in hun buurt.

Na een maand lang zoo voor Havana gekruist te hebben, zeilde
de admiraal den 15en Augustus weer naar Kaap Corrientes. Hier
voegde commandeur Booneter zich eindelijk bij hem en gezamehjk
voeren zij naar Kaap S. Antonio. Ita zond de kleinere vaartuigen
her en derwaarts op den uitkijk naar de Spaansche vloot. Ook Jol's
welbezeild jacht werd hiervoor gebruikt. Met een prijs, geladen
met cacaoboonen, helaas niet met het zoo lang verbeide bericht,
keerde Houtebeen weer bij de hoofdmacht terug. Doch ,,de onse,
de waerde van dit ghewas niet wetende, lieten 't Scheepken weder
los"! 2)

Toen nu het seizoen was verstreken besloot de krijgsraad weer
huiswaarts te keeren, evenwel zonder Booneter, die volgens zijn
instructie in de Caraibische zee moest blijven „overwinteren".
In November 1630 lag de vloot weer binnengaats, zonder een der
Spaansche havens te hebben overvallen. Van de veelomvattende
onderneming, in Ruijters' instructie opgesteld, was wel zeer wei-
nig terecht gekomen. Slechts zeven prijzen moesten de uitrustings-
kosten van de vloot dekken.

Vruchtelooze expedities als deze hebben de kas van de Com-
pagnie dan ook tenslotte uitgeput.

V i e r d e r e i s n a a r d e W e s t : 1631-1632.
Den 13en Februari resolveerden de Heeren XIX om comman-

deur Jonathan de Necker op zijn schip de Domburg, benevens de
jachten Otter en Phoenix s) „op zeker exploit te imployeren" <),

•) W.I.C.O.C. 49. XIX aan Booneter, 2 September 1630.
4 DeLaet II, p. 175.
J) Domburg, 130 last, 4 bronzen, 18 ijzeren stukken, 60 matrozen en

45 soldaten: commandeur Jonathan de Necker.
Otter, 90 last, 4 bronzen, 12 ijzeren stukken, 60 matrozen: vice-com-

mandeur Cornelis Cornelisz. Jol.
Phoenix, 60 last, 2 bronzen, 10 ijzeren stukken, 50 matrozen: schip-

per Reynier Pietersz. W.I.C.O.C. 2. Not. Verg. XIX, 26 Mei 1631.
«) W.I.C.O.C. 2. Not. Verg. XIX, 13 Februari 1631.
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DE REIZEN NAAR DE WEST VAN CORNELIS CORNELISZ. JOL 9

doch welk exploit dit was, wordt niet nader omschreven.
Tegen het einde van Februari heeft het kleine eskader, waarin

Jol als vice-commandeur op de Otter voer, de reede van Texel
verlaten met den wil naar Brazilië, waar De Necker met de
Politieke Raadsleden zou moeten confereeren over hetgeen de
Heeren XIX hem hadden opgedragen.

Deze hadden den Raadsleden gelast minstens 25 van de voor
het Recief liggende schepen zeeklaar te maken en voor negen
maanden te victualieeren >). Zonder twijfel waren deze schepen
bestemd om te kruisen op de Spaansche galjoens, die tegen half
Juni hun havens verlieten met den wil naar Havana, om vandaar
huiswaarts te keeren. Doch wegens gebrek aan proviand op het
Recief en het eiland Antonio Vaz 2) konden de schepen voor dien
langen tijd niet van vivres worden voorzien; en ook omdat men
in Brazilië een Spaansche vloot verwachtte, heeft men het „se-
crete desseyn vooralsnoch moeten supercedeeren" en slechts
het smaldeel van De Necker van Brazilië naar de Caraibische zee
kunnen zenden '). Dit vertrok den 26en April 1631 van het Recief
met het doel, de vijanden zoo veel mogelijk schade toe te brengen.

Hun koers stellende langs St. Vincent, waar zij ververschten,
langs Nevis, St. Croix en Portorico kregen de schepen van De
Necker den 27enMei de Zuidkust van Espafiola op steven *). Voor
het eiland La Vache kwamen zij ten anker om zich weer van versch
vleesch en fruit te voorzien en gingen den 14en Juni weer onder
zeil naar de vaste kust van Colombia en Venezuela. De Domburg
en Phoenix bleven tusschen Cartagena en de Rio Magdalena op en
neer houden en de Otter ankerde voor den mond van de rivier
om de schepen te kunnen nemen, die naar zee voeren. Doch een
storm dreef het jacht af tot bij Jamaica. Via Kaap Tiburon bereik-
te Jol echter de vaste kust weer en wist een schip met 400 neger-
slaven uit Guinee te vermeesteren. Hij liet het evenwel varen,
niet wetende wat er mee te doen.

Den 8en Juli vond hij de Domburg en de Phoenix weer; enkele
dagen later nam hij een weibeladen bark, die de Rio Magdalena
afkwam. Toen ook de Phoenix nog een met huiden volgeladen
schip van Caracas had vermeesterd, besloot de commandeur
huistoe te varen. De Otter zou echter „daer noch wat blijven" «);

>) W.I.C.O.C. 2. Not. Verg. XIX, 6 Jan., 10 en 11 Febr. 1631.
2) Dwars voor het Recief gelegen. Men maakte hier altijd de schepen

schoon. Terstond na de inname van Olinda was het veroverd.
J) De Laet III, p. 59 en 60.
«) De Laet III, p. 63.
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10 J. B. VAN OVEREEM

het jacht had nog voor acht maanden vivres aan boord. De
Necker en Reynier Pietersz. namen den 3en Augustus afscheid
van hem en zetten koers naar het vaderland.

Enkele dagen na hun vertrek kreeg Jol de Spaansche vloot in
het zicht. Om niet door deze 18 schepen, die naar Cartagena
koersten, gezien te worden, trok hij zich binnen de monding van
de Rio Magdalena, vol droogten en riffen, terug, een des te grooter
waagstuk, als men bedenkt, dat het „daer overal vol volcks aen
landt is" i). Zijn manoeuvre heeft echter succes gehad en on-
gehinderd kon hij zijn kruistocht voort zetten.

Tot medio Decembris bleef Jol voor de kust op en neer houden.
Na weer enkele barken genomen te hebben wendde hij den steven
met den wil naar La Vachc, om zijn jacht daar te kielhalen.

Den 14en Januari 1632 verliet hij met een schoon schip de
reede, tezamen met de jachten Zeeridder en Zuidster, die hij aldaar
had ontmoet 2). Zij beperkten hun kruistocht tot de Westkust van
Espanola en onderbraken het eentonig op en neer houden met een
plundertocht te land om „cannafistele" te bekomen 3). Niet met
vruchten, doch met 25 geroofde huiden beladen gingen zij echter
weer aan boord!

De Otter was langzamerhand zeer vuil geworden en men heeft
een week noodig gehad om het jacht weer zeilree te maken.

Tevergeefs had Jol telkens geïnformeerd of De Necker soms
eenige victualie voor hem aan den wal had achtergelaten, daar het
hem aan vivres begon te ontbreken. De drie schippers besloten nu,
toen zij zonder resultaat nog eenigen tijd met variabel weer tus-
schen Tortuga en Kaap Tiburon op en neer hadden gehouden,
naar de vaste kust over te steken, die zij den 25en Februari op
steven kregen.

Door een hevigen Noorderstorm moesten zij enkele dagen voor
het eiland Zamba blijven liggen en konden eerst toen het kalmer
werd hun kruistocht voortzetten •).

Den 16en Maart kregen zij een zeil in het zicht. Het bleek een

>) De Laet III, p. 65.
*) Zeeridder, 35 last, 5 bronzen, 9 ijzeren stukken : schipper Mattheus

Janssen.
Zuidster, 30 last, 2 bronzen, 14 ijzeren stukken: schipper Corn. Heyn-

drickxsz. Lucifer.
J) W.I.C.O.C. 49. Journaal Zeeridder.
Canna-fistele, caennefistel = Cassia Fistula, de trommelstokken-

boom. Vruchten: lange, smalle, zwarte peulen, die zoowel als medicijn
als in de kost werden gebruikt.

«) De Laet III, p. 127 e.v.
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DE REIZEN NAAR DE WEST VAN CORNELIS CORNELISZ. JOL 1 1

bark te zijn uit Teneriffe, geladen met 100 pijpen wijn, die volgens
afspraak i) eerlijk over de jachten zou worden verdeeld. Hierop
verlieten zij den wal en gingen te zeewaart in met den wil naar
Jamaica of het eiland Pinos om den prijs te lossen, daar op Zamba
,,de brijs gestadich haert waeyt ende alle dage stormt". *) Den
30en Maart bereikte zij Pinos en laadden den buit over.

Veertien dagen later maakten zij weer zeil en gingen West ten
Noord aan. Na twee dagen zeilens deed zich een schip Z.W. van
hen op, dat de Otter dank zij den krachtigen Noordenwind ge-
makkelijk kon nemen. Op Pinos hebben zij de prijs, die een schip
uit Nieuw Spanje bleek te zijn, „ondersocht, ende alle sacken t'on-
derste boven gesmeten ende tussche de wangen over alle wel door-
sien" 3). Doch de lading bleek voornamelijk meel te bevatten. Het
slecht getuigde schip hebben zij aan de Spanjaarden teruggegeven
na ,,daer uut genomen te hebben tgeene de E. Heeren de bewint-
hebberen dienstich mochte wesen", n.1. anijs, marmelade en enke-
le balen zijde <).

Vervolgens zeilden zij verder rond Kaap Corrientes en Kaap
S. Antonio. Ter hoogte van Florida namen zij afscheid van elkaar.
Cornells Lucifer en Mattheus Janssen begaven zich na hun journa-
len aan Jol overgegeven te hebben naar de golf van Campêche om
daar ,,de Heeren ende Meesters eenich proffeyt te doen" 3) en Jol
voer door het Bahamakanaal huiswaarts. Hij bracht een buit van
,,1549 stucken Armesijntjes s), 348 Damastjens, 42 stucken ghe-
blomde Satijntjens, twee stucken goude Tolet*), 366 Huyden,
5250 pondt Campechiehout, 2170 pondt Tabac, 2054 pondt Anijs,
een kasken ende dry baeltjens Benjuin ?), dry balen Peper, twee
vaten Nagelen, 12 kassen Marmeladen, 13 marck Goudt, 123
Realen van achten, neffens noch verscheyden kleynigheden"
thuis!

Vi j fde r e i s n a a r de W e s t : 1632-1634.
In het najaar van 1632 vertrok Jol ten vijfden male met zijn

1) W.I.C.O.C. 49. Jol , Janssen en Lucifer aan de X I X , 16 Feb rua r i
1632.

2) W.I.C.O.C. 49. Jol, J anssen en Lucifer a an de X I X , 16 Maar t 1632.
J) W.I.C.O.C. 49. Jol, Janssen en Lucifer aan de X I X , 21 April 1632.
«) W.I.C.O.C. 49. Jou rnaa l Zuidster .
') Dunne voeringszijde, naa r de s t ad Ormuzd genoemd.
«) Toile d'or, l icht weefsel me t ke t t ing van zijde en inslag van goud-

draad.
') Benzoë-hars.
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12 J. B. VAN OVEREEM

Otter naar Pernambuco, waar hij den 14en December ter reede
kwam, een prijs met Madeirawijn meevoerend, die hij bij de Kaap
Verdische eilanden had buitgemaakt.

Terstond werd het jacht op een kruistocht bezuiden Pernambu-
co uitgezonden >). Op het einde van het jaar 1632 stak Jol dus
weer in zee, passeerde de Allerheiligen baai en Cabo Frio en vor-
derde tot Rio de Janeiro, waar hij een schip met slaven moest
laten varen, daar hij geen kans kreeg de prijs mee te sleepen. Niets
bijzonders deed zich op zijn kruistocht voor en den 29en Maart
voer hij het Recief weer binnen.

Geen lange rust werd hem gegund. Den 26en April voer hij het
zeegat weer uit, nu met bestemming naar de Caraibische zee. Hij
voer nu onder de vlag van Jan Jansz. van Hoorn, die de leiding
had over een eskader van 4 schepen, 3 jachten en een zeilsloep.
Boven het gewone bootsvolk bevonden zich nog 250 soldaten aan
boord.

De schepen zouden een lange reis voor den boeg hebben; zij wa-
ren dan ook voor 8 a 9 maanden gevictualieerd *).

In de instructie van Commandeur van Hoorn hadden de Be-
windhebbers weer een veel omvattend plan ontvouwd.

Allereerst moest het eskader het fort Ceara aan de Rio Grande
in Noord-Brazilië veroveren en bezetten. Door „eenighe presenten
te doen" moest Van Hoorn de Indianen gunstig voor de Hollan-
ders stemmen en „tot haer eyghen diffentie ende ten dienste van
de Comp.ie" tegen de Portugeezen gebruiken. Wanneer dit was
gebeurd en Van Hoorn via het eiland St. Maarten — in 1632 de
eenige post van de W.I.C. in de Caraibische zee — hierover verslag
had gezonden aan de heeren XIX, moest hij een begin maken met
het hoofddoel van dezen tocht. Hij moest er voor zorgen, tegen
het midden van Juli voor Truxillo te zijn om de Hondurasvaarders
van de reede te halen en vervolgens voor Campêche hetzelfde uit-
richten. Ook hier dus weer de invloed van Piet Heyn's memorie
van 10 November 1626! Volgens Piet Heyn was het niet moeilijk
de schepen van Truxillo's reede af te halen, mits men zeer voor-
zichtig te werk ging, want zoodra de Spanjaarden achterdocht
krijgen, lossen zij de ingescheepte lading weer en varen niet uit.
„Oversulcx moet men hem insonderheyt wachten van ontdeckt te

i) DeLae t l I I , p. 186 en 187.
J) W.I.C.O.C. 2. Not. Verg. XIX. Instructie voor Jan Janssz. van

Hoorn, 10 November 1632.
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DE REIZEN NAAR DE WEST VAN CORNELIS CORNELISZ. JOL 13

worden, opdat al den arbeyt en costen niet tevergeefs gedaen en
wart" i).

Deze wijze waarschuwing is den zuinigen Bewindhebbers in de
ooren blijven klinken. Zij drukten den commandeur dan ook op het
hart, ,,in alle manieren sorge (te) dragen soo veel mogelijck hem on-
bekent te houden, totdat het exploit op de Honduras is verricht."

Den 2en Mei 1633 scheidden de Otter, een tweede jacht en de
zeilsloep zich af van de hoofdmacht, doch het fort Ceara hebben
zij niet aangevallen. Volgens De Laet hadden de Politieke Raads-
leden de opdracht gegeven, de Noordkust van Brazilië af te loopen
„doch (zij) hadden niets verricht, doordien daer niet genoegh ver-
kent en waren, noch niemant hadden ghesien ofte versproocken 2).
Den laatsten Mei voegden zij zich onverrichterzake bij den com-
mandeur. Deze had zich met zijn overige schepen van Brazilië on-
middellijk naar de Eilanden boven den wind begeven. Langs Por-
torico, La Vache, Kaap Tiburon en het eiland Navassa richtten zij
vervolgens hun koers naar Kaap Honduras, om Truxillo „onver-
siens opt lijf f te vallen ende den vyant geen tijt te geven om haer
in ordre te stellen" ').

Inderdaad is het Van Hoorn gelukt door de Spanjaarden onge-
zien te blijven, Toen hij den 14en Juli Kaap Honduras rondde,
zorgdragende zoo ver mogelijk buiten den wal te blijven, koester-
den de Spanjaarden nog steeds geen argwaan. Den volgende mor-
gen zetten Van Hoorn's sloepen en jachten de soldaten aan land,
die onder dekking van het geschutvuur der groote schepen de stad
naderden. De Spanjaarden weken toen de onzen enkele handgra-
naten wierpen en de onzen konden ,,dese stercke plaetse met luttel
teghenweer nemen" ••).

Den 21 en Juli stak het eskader weer in zee. Van Hoorn had zijn
schepen slechts met een kleinen buit kunnen laden, doordat het
meerendeel der veroverde goederen verloren was gegaan in een
hevigen brand, die de grootendeels uit rijshout, kalk en palmiet-
bladeren gebouwde stad in de asch had gelegd. Bovendien was de
handel van de stad eenigszins verloopen geraakt, daar er in geen
twee jaren galjoens waren geweest.

') S. P. 1'Honoré Naber: Piet Heyn en de zilvervloot. Doe. eerste
serie, IX.

') De Laet III, p. 188 e.v.
') W.I.C.O.C. 2. Not. Verg. XIX. Instructie voor Van Hoorn, 10 No-

vember 1632.
«) De Laet III, p. 191. In het Ned. Hist. Scheepvaart Museum te

Amsterdam bevindt zich een ovale plaquette, waarop een voorstelling
van de verovering van Truxillo is gegraveerd.
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14 J. B. VAN OVEREEM

De koers werd nu gericht naar S. Francisco de Campêche om
ook deze stad, een belangrijke houthaven, volgens den last der
Bewindhebbers af te loopen.

In den avond van den 11 en Augustus bevond het eskader zich
ongeveer 5 mijlen O. ten N. van Campêche. Op deze plaats kwa-
men de schepen ten anker en het krijgsvolk werd den 13en Augus-
tus weer in de sloepen en jachten aan wal gezet.

Ditmaal boden de Spanjaarden meer tegenstand. Twee vendels
ruiterij en voetvolk trachtten den voortgang der troepen tegen
te houden, doch vergeefs! Zij „dorsten de Couragie van de Neder-
landers niet langer afwachten" i) en trokken zich terug, waardoor
de onzen meester van de stad werden. „Een van de allerstoutste
daden, in langh bij soo weynich volck aengevanghen" i) heeft
echter weinig tastbaar resultaat gehad. Immers het meerendeel
der 22 schepen, die op de reede lagen en door Van Hoorn waren ge-
nomen, was leeg. Negen ervan, geladen met hout en cacao, namen
zij in bezit; de rest staken zij in brand en verlieten vervolgens de
baai weer, daar zij slechts een 400-tal soldaten en matrozen kon-
den stellen tegenover de 350 Spanjaarden, 50 Mulatten en
1000 Indianen, die de bevolking van de stad uitmaakten. Boven-
dien vreesden zij, dat spoedig hulp uit de omgeving zou komen
opdagen. De stad zelve hebben zij geen schade kunnen toebren-
gen, daar „het meest stercke steenen huyzen zijn" *).

Den 24en Augustus wendde de vloot den steven naar de Tortu-
gas om vervolgens voor Havana op en neer te houden. Doch de
Oosterstroom, die langs de Noordkust van Cuba loopt, dreef hen
te ver af, zoodat zij maar besloten huiswaarts te varen. De Otter
evenwel kreeg opdracht met de zeilsloep en een klein jacht in deze
wateren te blijven en te doen „tghene den dienst vande Com-
pagnie soude vereyschen" 3).

Bezuiden Cuba om zette Jol nu koers naar het eiland St. Maar-
ten om, zooals hem was gelast, poolshoogte te nemen van den toe-
stand aldaar <), daar Van Hoorn had vernomen, dat de Spanjaar-
den het hadden veroverd. Onderweg passeerde hij zonder onge-
lukken een galjoen van de Spaansche vloot, die hij op korten af-
stand aan lij van zich zag liggen, en beladen met den wijn van een
Canarische bark ankerde hij voor Tortuga. Hier kreeg hij de be-
vestiging van het gerucht van St. Maarten's verovering.

•) De Laet III, p. 195.
i) De Laet III, p. 194.
>) De Laet III, p. 196.
«) De Laet III, p. 216-218.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:36PM
via free access



DE REIZEN NAAR DE WEST VAN CORNELIS CORNELISZ. JOL 15

Na zijn jacht te hebben schoongemaakt maakte hij den 16en
November weer zeil en zette koers naar Kaap S. Antonio om voor
Havana te kruisen, het knooppunt van de waterwegen indeCara-
ibische zee. Medio Decembris lagen de jachten voor Matanzas en
zagen 's nachts de Spaansche vloot uit Havana vertrekken. Zij
volgden haar om de Oost, doch verloren haar uit het oog, toen Jol
een schip met den wil naar Portorico, dat hij te loevert vooruit zag,
aan boord legde. Hij moest het schip echter laten varen, daar hem
bleek, dat het slechts ballast bevatte.

Op Oudjaarsdag wendde Jol weer om de West en passeerde
Kaap Frances viejo, ter Noordkust van Espanola.

Een schip uit Santiago de Cuba moest zich den 13en Januari
1634 bij Kaap Tiburon aan hem overgeven en zijn lading aan sui-
ker en huiden afstaan. Langs de Zuidkust van Cuba zeilde Jol ver-
volgens weer naar Havana.

Onderweg nam hij een bark met schildpadden en een fregat met
meel en enkele dagen later, bij Pinos, een schip uit Jamaica met
cassave. Ter hoogte van Kaap S. Antonio moesten weer enkele
schildpadbarken Houtebeen's meerderheid erkennen.

Den laatsten Maart bereikte hij Havana en liep toen door het
Bahamakanaal huistoe, waar hij den 6en Juni 1634 behouden
binnenviel i).

Op deze reis werden door Van Hoorn en Jol 35 Spaansche sche-
pen vermeesterd en vernield.

Z e s d e r e i s n a a r de W e s t : 1635.
Op Kerstdag 1634 ging Houtebeen weer het ruime sop in.
In de West had de toestand zich voor de Nederlanders gewij-

zigd: den 31 en Juli 1634 had Johannes van Walbeek op last der
Heeren XIX zijn soldaten op het eiland Curacao geland en het in
bezit genomen. Hiermee was de Compagnie een opslagplaats en
een vlootbasis in de Antillen rijk geworden, ,,een bequame plaetse
daer men sout, hout ende anders mocht becomen, ende vande
selve plaetse den viant in West-Indië infesteeren" 2).

Den 22en Februari 1635 3) bracht Jol den nadrukkelijken last

•) DeLaet lV, p. 114-116.
2) J. H. J. Hamelberg, De Nederlanders op de West-Indische Eilan-

den, I, p. 21 e.v.
') Volgens De Laet (IV, p. 182). David Pietersz. de Vries zag hem

met een tweede schip den 18en Februari uitloopen, „wilden nae de
vaste kust toe om een goe prijs" (Kort Historiael, Linsch. Ver. III ,
p. 212.).
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16 J. B. VAN OVEREEM

der Bewindhebbers over, het eiland niet te verlaten. De Heeren
XIX achtten het bezit van Curacao van groot belang om „de
schepen van de Compagnie aldaar te ververschen" en ,,den koning
van Spanje zijn retouren uit West Indien — onzeker te maken,
wijl—de schepen uit Nova-Spanje, uit Angola en andere plaat-
sen daaromtrent moesten passeeren".')

Bovendien zou men op Curacao in alle stilte schepen tegen de
Spanjaarden kunnen uitrusten.

Na zijn opdracht te hebben volvoerd, zette Jol den 3en Maart
1635 zijn tocht voort, tezamen met het jacht de Brack, waarop
Cornelis Jansz. van Uitgeest het bevel voerde.

De koers was gericht naar Santiago de Cuba om het oude plan,
de verovering van deze stad, — reeds ontvouwd in de instructie
aan Dierick Ruijters in 1629 — te volvoeren.

Met een Spaansche vlag in top zeilden de twee schepen van 80
en 90 last den 15en Maart op klaarlichten dag de haven binnen.
Gemakkelijk konden zij de wacht, ,,siende dat sij soo stout in-
liepen", doen gelooven, dat zij Spanjaarden waren, daar de matro-
zen aan dek gekleed waren in de gewaden van de militaire orden
van Christus en San Jago 2). Ongehinderd kwamen zij op schoots-
afstand van het fort ten anker en de gouverneur van de stad, geen
kwaad vermoedend, zond hen een sloep, bemand met een officier
en enkele soldaten, aan boord. Toen deze echter bemerkten, dat
het Hollanders waren, wilden zij wegroeien, maar werden door de
boot van de Brack onderschept. De Spaansche officier werd hier-
bij door een geweerschot gedood, de soldaten gevangen genomen.

Jol had zich intusschen als vijand bekend gemaakt, gaf vuur op
het fort en onder dekking hiervan roeiden de sloepen naar zeven
fregatten, die onder het fort lagen.Deze waren echter zoo goed als
leeg; onze booten hielden dan ook spoedig af en kwamen met een
kleinen buit aan suikerstroop en tabak weer terug. Santiago's voor-
naamste uitvoerproduct, het koper, was n.1. reeds door twee sche-
pen van de Nieuw-Spanjevloot weggehaald 3). Vervolgens hielden
„de onsen op met schieten, omdat daer mede geen voordeel kon-
den doen"*). Doch de gouverneur van Santiago meende dat Jol

1) Van Grol, Grondpolitiek, p. 94 en 95.
2) De Laet IV, p. 183, 187-193. Wright II, Doc. 68. Juan de Amez-

gueta, gouverneur van Cuba, aan de Kroon, 12 Mei 1635.
Zie over de vlag W. R. Menkman: Aanteekeningen op Hamelbergs

werken, W. I. Gids, Mei 1941.
3) Wright II, Doc. 69. Don Francisco Ria&o y Gamboa, gouverneur

van Havana, aan de Kroon, 25 Mei 1635.
«) De Laet IV, p. 188.
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DE REIZEN NAAR DE WEST VAN CORNELIS CORNELISZ. JOL 17

wegvoer en de witte vlag heesch, toen „de genoemde zeeroover
zag welk een verlies hem werd toegebracht."! •)

Houtebeen wilde voorwaarden stellen voor het inlossen der ge-
vangen soldaten en verlangde een afkoopsom voor de leege fre-
gatten. Toen deze eischen evenwel door den gouverneur werden
afgeslagen, heeft Jol getracht de fregatten in brand te steken,
waarmee hij den gouverneur had gedreigd, maar het hevige
musketvuur van den wal heeft zijn poging belet.

Santiago in paniek achterlatende, daar de stad bijna geheel van
verdedigingsmiddelen was verstoken, verlieten de jachten
's avonds de haven 2).

De gouverneur had slechts 14 man tot zijn beschikking gehad
om den aanval af te slaan: ,,de weerbare mannen bevinden zich
in dezen tijd van het jaar op het land aan hun werk". In een
langen brief legde hij den droevigen toestand aan de kroon bloot
en verzocht dringend om versterking, opdat de stad een dergelijk
gevaar niet ten tweeden male zou kunnen loopen '). Wel zeer had
Pie de Palo de Spanjaarden verrast!

Houtebeen vervolgde zijn reis naar Havana. Voordat hij een
goeden buit aan zilver, cochenille en zijde zou hebben gemaakt,
zou hij de Caraibische zee niet verlaten, zoo zeide hij de Spaansche
bemanning van een bark met schildpadden 3). Zijn stoutmoedige
daad had de Spanjaarden in groote onrust en verwarring ge-
bracht en men zond het bericht van zijn aanwezigheid de Antillen
door, naar „Mexico en Cartagena in triplo, naar Honduras,
Campêche, Portorico, Santo Domingo, Caracas en Maracaibo" 3).

Langs Kaap S. Antonio voer Jol weer om de Oost naar Jamaica
om versch water en limoenen in te slaan en stak vervolgens over
naar de vaste kust, waar hij den 15en Juni schipper Pieter
Jansz. Domburgh met een schip en een jacht aantrof.

In Cartagena wist men nu dat de Hollanders voor de kust
kruisten. Ten overvloede was Jol nog met een prijs vlak onder de
stad geloopen als om de Spanjaarden te tarten! De maestre de
campo van Cartagena zond dan ook den 15en Juni vier fregatten

1) Wright II, Doc. 68. Juan de Amezgueta aan de Kroon, 12 Mei
1635.

2) Twee dagen later liet Jol de soldaten weer vrij. Deze verklaarden
den gouverneur, dat Houtebeen naar Santiago was gevaren om er het
koper vandaan te halen. Wright II, Doc. 69. Francisco Riafio y Gamboa
aan de Kroon, 25 Mei 1635.

>) Wright II. Doc. 69. Francisco Riafto y Gamboa aan de Kroon,
25 Mei 1635.

West-Indische Gids XXIV 2

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:36PM
via free access



18 J. B. VAN OVEREEM

op de Hollandsche schepen af. Een strijd ontstond den volgenden
dag: het Spaansche vice-admiraalsschip werd geënterd en was al
spoedig reddeloos geschoten, maar de admiraal had het, toen ook
hij de volle laag kreeg, met de beide andere fregatten „ontdon-
kerd" i). De 150 man van het vice admiraalsschip werden door
Jol'smannen aan wal gezet; alleen de vice-admiraal werd vastge-
houden als gijzelaar voor de Hollandsche gevangenen, die zich in
Cartagena bevonden, zooals Jol van de Spanjaarden had verno-
men. Het schip staken zij in brand, nadat zij de zes stukken ge-
schuts, waarmee het was bewapend, eruit hadden genomen en
vervolgden hun tocht naar de Golf van Darien om „tusschen de
Eylanden te snuffelen". 2).

Bij Zamba liggende zagen zij den 4en Juli de Spaansche vloot
van 17 schepen naar Cartagena zeilen, doch konden niets tegen
haar beginnen, omdat de Otter zoo slecht vorderde door het vele
vuil, dat zich aan de huid van het jacht had vastgehecht. Om het
jacht te kielhalen wilden zij naar Curacao, doch konden het niet
bezeilen en zij moesten naar Espafiola oversteken. Op de reede
van het eiland La Vache maakten zij de Otter schoon en gingen
toen weer onder zeil naar de vaste kust.

Een ontmoeting met een fregat van Maracaibo leverde hun wat
zilver en „vellekens" op en enkele dagen later, den 8en Augustus,
geraakten zij slaags met een koningsjacht van het eiland Marga-
rita, bewapend met 19 stukken en met 200 koppen bemand, dat
een kleiner schip begeleidde. Het jacht wist te ontkomen, maar
zij konden het kleine schip dat een rijke lading aan huiden,
salsaparilla, 3) en tabak bevatte, bemachtigen.

Jol, langzamerhand een „ervaren man in de West Indien"
geworden *), liep nu weer naar Kaap Tiburon en voorts naar
Havana.

Den 19en September tegen het einde van de dagwacht raakte hij
ter hoogte van Havana slaags met het admiraalsschip van Carta-
gena. Eerst tegen 3 uren in den middag gaf de capitana het op,
„naerdat tot sinckens toe doornaghelt was" s) en moest zijn tabak

>) De Laet IV, p. 190 e.v. Wright II, Doc. 70. Francisco Riano y
Gamboa aan de Kroon, 26 September 1635.

2) De Laet IV, p. 191.
3) Spaansch: zarzaparilla. Wortel van smilax-struiken, een bloed-

zuiverend middel.
«) G. W. Kernkamp, Zweedsche Archivalia, Brieven van Samuel

Blommaert, no. 32, 18 November 1637.
5) De Laet IV, p. 193.
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koper, indigo en 6 a 7000 realen van achten aan Pie de Palo over-
laten.

Nu hij zoo'n rijken buit had behaald, mocht Jol huistoe varen,
doch in het gezicht van de haven is hij gestrand. Zeven Duinker-
kerkapers onder aanvoering van den beruchten Colaert namen
den 28en October dit „kostelijck Jacht, dat soo vele schade aen de
Spaenschen hadde ghedaen" •) en op deze reis 11 vijandelijke
schepen had genomen, waaronder het admiraalsschip en vice-
admiraalsschip van Cartagena. De Otter werd in Duinkerken op-
gebracht en de bemanning en haar kapitein gevangen gezet in de
kerkers van Bourbourg en St. Winoxbergen, hoewel Colaert
kwartier had beloofd.

Herhaaldelijk schreef Jol den Bewindhebbers van de Kamer
Amsterdam, klagend over „sijn drouve gevanckenis, ende dat haer
conditien, bij den vijandt belooft, niet gepresteert werden" *).
Ook de vrouwen van de gevangen manschappen verzochten den
Bewindhebbers „dat haer mans mogen bij de Comp. gelost wor-
den, ofte anders daerin voorsien, alsoo de sterfte groot is". „Op-
dat sij voor haer allen eenige verversinge mogen copen" wilden de
vrouwen naar Duinkerken reizen en vroegen den Heeren Bewind-
hebbers hun het daartoe benoodigde reisgeld te schenken*).

Ruim een halfjaar, van November 1635 tot Mei 1636, heeft Jol
zijn vrijheid in de „geool" moeten missen. De Staten-Generaal wis-
ten eerst bij een algemeene uitwisseling zijn in vrij heidsstelling ge-
daan te krijgen.

f S/o*

') Zie noot 5 pag. 18.
=) W.I.C.O.C. 14. Not. Kamer Amsterdam, 12, 19, 21 November

1635; 7 Januari, 21 Maart en 26 Mei 1636.
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