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Z e v e n d e r e i s n a a r d e W e s t : 1636-1637.

Reeds den 19en Augustus 1636 gaf Houtebeen zijn monsterrol
weer op aan de Kamer Amsterdam ') en ging den 30en van de-
zelfde maand uit Texel scheep *). De „manhafte capiteyn", zooals
De Laet hem nu dikwijls noemt, genoot groot aanzien bij de Ne-
derlanders in de Caraibische zee. Johannes van Walbeek b.v. had
den Heeren XIX in December 1635 verzocht, toestemming te ver-
leenen dat Jol, „geexperimenteert in dese contreyen" in Curacao
„overwinterde", „opdat ick", schrijft hij den Bewindhebbers,
„van sijn E. alhier sijnde, twelck ick hooch estimere, met raet en-
de daet mochte geassisteert worden" 3).

Dat ook de Bewindhebbers zijn capaciteiten waardeerden, blijkt
wel uit het feit, dat hij op deze reis de vlag van den grooten top
mocht laten waaien als commandeur van een klein eskader. Zelf
voerde hij het bevel over de Swol, een schip van 130 last, met 13
bronzen en 14 ijzeren stukken bewapend en met 103 matrozen be-
mand. Als seconde voer zijn broer Sibert met hem mee op het
jacht de Kat van 90 last en als derde zeilde de Jonge Otter onder
zijn vlag*). Schipper hierop was Laurens Pietersz.

De Bewindhebbers hadden bij de samenstelling van dit eskader
het oordeel van Jol gevraagd. Deze meende dat een smaldeel van

i) W.I.C.O.C. 14. Not. Kamer Amsterdam, 21 Augustus 1636.
4 De Laet IV, p. 261-276.
') W.I.C.O.C. 49. Van Walbeek aan de XIX, 4 December 1635.
«) Kat: 90 last, 4 bronzen, 12 ijzeren stukken en 61 matrozen.
Jonge Otter: 10 last, 2 bronzen, 4 ijzeren stukken.
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34 J. B. VAN OVEREEM

één schip en twee jachten, voor 18 maanden gevictualieerd, in
dezen tijd van het jaar voldoende zou wezen om nog op den vijand
„eenige goede prinse" te veroveren. Wanneer de Bewindhebbers
hem tegen de maand Mei van het volgende jaar nog enkele goed
uitgeruste schepen wilden nazenden, dacht hij wel in staat te
kunnen zijn gedurende den geheelen zomer van 1637 in de Cara-
ibische zee te opereeren •).

Zijn instructie gelastte hem allen buit, ook slavenschepen,
naar Curasao te brengen. — Eerst na 1640 echter werd het eiland
belangrijk als slavenmarkt. — Hij moest ter hoogte van Havana
kruisen en mocht slechts huiswaarts keeren, wanneer hij enkele
rijkgeladen schepen zou hebben bemachtigd 2).

„Sonder yewers te versuymen" zette Jol koers naar het eiland
La Vache, ververschte en ging toen steeds West en West Noord
West aan, rondde de beide kapen op de Westkust van Cuba om
enkele maanden voor Havana te kruisen. Doch aangezien het „on-
trent de Havana in die tijt vant jaer niet te doen en was" 3), be-
sloot hij den 12en December door het Nieuw Bahamakanaal weer
bezuiden Espanola te komen. „Merckt hier, hoe dat alle ghele-
ghentheden metter tijdt werden uytghevonden", schrijft De Laet
vol bewondering, want Jol's goede zeemanschap en grondige ken-
nis van het vaarwater — niet voor niets had hij onder Dierick
Ruijters gevaren! — hebben hem in twintig dagen het kanaal uit-
gebracht, ondanks storm en onweer, ,,daer te voren 't selve bijnaer
ondoenlijck wierdt geoordeelt" «). Zelfs Piet Heyn, die dezen vaar-
weg voor het eerst was gezeild, voer liever regelrecht naar huis
om vandaar weer over te steken, dan op deze wijze om de Zuid te
geraken!

In La Vache kwam Jol ten anker en nam water en hout in. Hier
voegde zich den 22en Januari 1637 kapitein Abraham Michielsz.
Roozendael met de Brack bij hem, op instructie van de Heeren
XIX s), en gezamenlijk zeilden zij verder met den wil naar Hava-
na. Bij Kaap Corrientes troffen zij de Kat en de Jonge Otter
weer aan, die vooruit waren geloopen. Een schip met 726 zakken
meel, dat de Kat en de Brack wisten te nemen, werd volgens voor-

1) W.I.C.O.C. 2. Not. Verg. der XIX, 16 Juli 1636.
») W.I.C.O.C. 2. Not. Verg. der XIX, Instructie voor Jol, Juli 1636.

16 Juli 1636.
J) De Laet IV, p. 263.
«) De Laet IV, p. 265.
') W.I.C.O.C. 2. Not. Verg. der XIX, 17 October 1636. Instructie

voor Roozendael.
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DE REIZEN NAAR DE WEST VAN CORNELIS CORNELISZ. JOL 35

schrift naar Curacao gezonden. Den 8en Maart verliet de Brack
de Swol om een prijs naar Curacao op te brengen.

Jol en zijn broer liepen nu weer door het Nieuw Bahamakanaal
om dezen keer na zeventien dagen de Eilanden boven den wind te
bereiken! De Jonge Otter had den normalen weg door het Oud
Bahamakanaal gevolgd.

Van Antigua gingen zij West aan en kwamen den 18en April
weer ter reede van La Vache. Hier voegden na enkele dagen de
Jonge Otter en ook de Brack zich weer bij hen.

Ongeveer een maand bleven zij voor het eiland liggen, den tijd
benuttend met het schoonmaken van het schip. Ook gingen zij met
succes op jacht: „vonghen wel 168 verekens ende thien koe-
Beesten" >).

Den 2en Juni gingen zij weer onder zeil om de Zuid naar de
vaste kust en zagen den 21 en, toen zij voor Cartagena kruisten, de
Spaansche vloot, bestaande uit 18 a 20 schepen, uit de haven om
de West loopen om het silver van Puerto Belo te gaan halen. Na
een maand zagen zij de vloot weer in Cartagena terugkeeren.

In dezen tijd hadden zij enkele schepen met huiden vermeesterd
en waren slaags geraakt met een koningsjacht van Margarita, ge-
laden met tabak. Zij zonden de veroverde goederen naar Curacao,
vanwaar zij werden verscheept naar het vaderland.

Den 3en Augustus kwam de Spaansche vloot weer buitengaats,
nu om zich naar Havana te begeven en vandaar naar Spanje te
retourneeren. Jol en zijn schepen volgden haar, in de hoop een van
de hoofdmacht afgeraakten koopvaarder buit te kunnen maken.
Zonder eenig voordeel te hebben behaald zagen zij echter de gal-
joens den 27en Augustus Havana binnenloopen. Het was Jol bijna
gelukt een galjoen met een koopvaardij schip te nemen, die van de
vloot waren afgeraakt, ware het niet dat verscheidene particuliere
kapers om den buit zwermden, ,,soo dat niet wisten naer wie te
jagen" *). Houtebeen was in het geheel niet op deze collega's ge-
steld ! Dikwijls heeft hij bij De Laet over hen geklaagd en gezegd,
„dat de Compagnie niet en behoorde eenige particulieren daer te
laten kommen, indien daer voordeel wilde doen" 2).

Ondanks zijn tegenspoed bleef Jol nog op de kust en kreeg den
6en September de vloot van Nieuw Spanje, bestaande uit 16 koop-
vaarders door slechts vier galjoens geëscorteerd, aan lij van zich
op steven. Den volgenden dag deed ook de vloot van Tierra firme,

>) De Laet IV, p. 268.
*) De Laet IV, p. 274.
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3 6 J. B. VAN OVEREEM

33 schepen groot, zich te loevert van hem op en wendde naar de
eerste.

Houtebeen geraakte tusschen beide in, maar heeft het toch ge-
waagd een der koopvaarders van de Tierra firme-vloot aan boord
te leggen, daar de convooiers aan lij van hem lagen. Van het ge-
vecht, dat op dit waagstuk volgde, verhaalt De Laet ons niets,
evenmin hoe de groote Spaansche vloot hierop reageerde. Wel
noemt hij den door Jol behaalden buit, die hem als aandeelhouder
waarschij nlij k meer zal hebben geïnteresseerd! Doch gelukkig licht
Samuel Blommaert, Bewindhebber der W.I.C., ons nader over dit
stoute stukje in. Het genomen schip was een Duinkerker van 14
stukken en 40 man. ,,Sijn schoonst siende" heeft Jol het ,,aen
boort gesmeten", is het met 90 man opgeënterd en wist het te be-
machtigen. Twee galjoens kwamen op hem af en beschoten de
Swol, maar hij wierp een kabel achteruit om de prijs, geladen met
60 last gember, 60 kisten suiker, 800 huiden en 5 last campêche-
hout voort te sleepen, „alsoo hij hem die niet garen weder soude
hebben laten ontnemen". Op deze wijze wist hij de vloot te ont-
komen; bovendien was het „stillekens ende 't luchtjen Noorde-
lijck" •), terwijl de Spaansche vloot om de West zeilde.

Evenmin onthoudt Blommaert hem den lof, dien hij terecht
verdiende: „Het is een uutnemende (daad) een schip uut soo een
heele vloot te nemen" 2)!

Beladen met den buit van 17 schepen is Jol in November be-
houden thuisgevaren. Hij verklaarde dat hij, wanneer hij slechts
zes goede schepen bij zich zou hebben gehad, de vloot van Nieuw
Spanje, die „heel gedevaliseert was", zou kunnen hebben ver-
overd. Zij was „de weerga van de vloot die den Admiraal Pie ter
Heyn eens veroverd heeft" en Blommaert verbeet zich dan ook
dat men zijn raad niet heeft willen volgen en de thuis varende
schepen uit de West onder Houtebeen's vlag in de Caraibische zee
laten samenkomen om gezamelijk de retourvloten te veroveren.
„Soude soo deen voor ende dander vloot naer vermeestert
hebben" 2).

A c h t s t e r e i s n a a r de W e s t : 1638.
Na de verovering van Curacao had de strijd tegen de Spanjaar-

den in de Caraibische zee zoo langer hoe meer het karakter ge-

') De Laet IV, p. 275.
2) G. W. Kernkamp, Zweedsche Archivala. Brieven van Samuel

Blommaert, no. 32, 18 November 1637.
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kregen van een guerilla ter zee. Immers het was nu mogelijk van-
uit de nieuwe vlootbasis den vijand met kleine eskaders en smal-
deelen onophoudelijk aan te tasten. Deze methode van strijden
bracht veel minder kosten voor de Compagnie met zich mee, want
reeds met betrekkelijk geringen buit waren de uitrustingskosten
van de kleine bodems goedgemaakt. Het kwam zelden voor, dat
een smaldeel op een kruistocht geen buit behaalde, terwijl bij het
zenden van een groote vloot „om op de Silvervloote te passen" de
kans bestond dat de Spaansche galjoens èf reeds waren vertrok-
ken, of bij het gerucht van de komst van Hollandsche schepen
binnengaats bleven. Aan Piet Heyn hadden de Spanjaarden im-
mers leergeld betaald! Toch lieten de Heeren XIX de hoop niet
varen nog eens een millioenenbuit te vermeesteren en bleven dus,
zoo het eenigszins mogelijk was, eskaders naar de Caraibische zee
zenden.

In langen tijd echter was geen vloot meer met dit doel uitgezeild.
Het laatst had Jol's commandant, Jan Jansz. van Hoorn, met een
flinke vloot in 1633 en 1634 rond de Antillen gekruist, doch zonder
de Spaansche galjoens te hebben ontmoet. Het vorige jaar evenwel
was Jol weer onder de Spaansche vloot geweest en nu, in 1638,
tien jaren na de verovering van Piet Heyn's welhaast legendaire
zilvervloot, meenden de Heeren het oogenblik gekomen weer een
vloot zee te laten kiezen met den wil naar de West, in de hoop
eenzelfde succes te boeken als in 1628 was behaald.

Noch in het Notulenboek der Heeren Bewindhebbers, noch in
het Copieboek der uitgaande brieven vinden wij iets wat op ont-
werpen van of beraadslagingen over deze onderneming lijkt. Doch
weer geven de brieven van Samuel Blommaert ons opheldering •).
Hierin toch lezen wij dat deze als Bewindhebber der Compagnie
met den Prins van Oranje overleg heeft gepleegd en tezamen met
hem de instructie voor de vloot heeft vastgesteld. Aan vijf com-
missarissen, uit iedere kamer één, hebben zij opdracht gegeven,
het plan ten uitvoer te brengen.

Reeds in December 1637 hebben de Bewindhebbers in het ge-
heim de Braziliaansche Regeering over deze onderneming gepolst,
maar deze brief is haar niet ter hand gekomen 2). Een tweede
brief, van Februari 1638, heeft haar wel bereikt, doch te laat, want
reeds was in April een expeditie naar de Allerheiligenbaai ver-
trokken, „door wekkers veroveringe den staet vande Cie. hier te

1) G. W. Kernkamp, Zweedsche Archivalia, Brieven van Samuel
Blommaert, no. 34, 4 September 1638.

2) W.I.C.O.C. 53. Van der Dussen aan de XIX, 23 Mei 1638.
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3 8 J. B. VAN OVEREEM

lande genouchsaem vast gemaeckt soude sijn" •). En hierom ge-
voelden Gouverneur en Raden weinig lust, ook nog den kostbaren
tocht naar de Caraibische zee te financieren. De expeditie te land
was bovendien voor Brazilië van oneindig meer belang dan die ter
zee, want San Salvador vormde aan de Allerheiligenbaai een
voortdurende bedreiging van Pernambuco. Bovendien opperde de
Regeering bezwaren van practischen aard, die de uitrusting van
een eskader naar de Caraibische zee zouden bemoeilijken: de mees-
te schepen in Pernambuco waren ,,van den worm opgegeten" en
moesten nieuw worden betimmerd; Pernambuco zou ter zee vol-
komen onbeschermd blijven; de Regeering was niet in staat de
verzochte 1000 soldaten en 1900 bootsgezellen te leveren; het vic-
tualieeren zou zeer veel moeilijkheden met zich meebrengen, want
alleen het brood reeds kon in het Recief slechts in kleine hoeveel-
heden worden gebakken en maar vier maanden goed blijven; bo-
vendien zou het seizoen wellicht verloopen zijn, wanneer de vloot
eindelijk scheep zou gaan •). Doch de Heeren XIX hebben zich
niet laten ontmoedigen en den 14en April 1638 een vloot van 10
schepen met den wil naar Brazilië het ruime sop laten kiezen 2).

Wien zouden zij beter het commando over dit smaldeel kunnen
opdragen dan Jol, „fel gebeten op de Spanjaarden" J) en als geen
tweede met de Caraibische wateren bekend ? En behalve een goed
zeeman was Jol ook eerzuchtig. Hij wilde trachten Piet Heyn te
evenaren. „Een ding ging hem boven alles", schrijft Barlaeus,
„namelijkdooreenige gedenkwaardige daad roem te behalen en
zich een onsterfelijken naam te verwerven". Hierbij zou hij kunnen
rekenen op zijn matrozen, uit wier midden hij was opgekomen en
bij wie hij door zijn eenvoud en moed „zoo hoog stond aangeschre-
ven, dat zij met hem en voor hem bereid waren alles te volbren-
gen" 4).

Den 8en Juni 1638 kwam Jol voor het Recief ten anker. Na zijn
papieren aan Johan Maurits overhandigd en een aanvullende in-
structie ontvangen te hebben, maakte hij zijn vloot zeeklaar en
stak den 22en Juni met 14 schepen en jachten s), voor zeven

>) Zie noot 2 op de vorige bladzijde.
») Pamflet Knuttel no. 4620. Volgens Blommaert kozen 15 schepen

zee (Brief no. 34, 4 September 1638).
') Barlaeus, p. 33.
«) Barlaeus, p. 112.
>) W.I.C.O.C. 53. Johan Maurits aan de XIX, 29 Juni 1638.
Vlaggeschip Salamander: 300 last, 42 stukken. Een nieuw schip.
Oranje: 250 last, 20 bronzen, 14 ijzeren stukken.
Hoop: 250 last, 20 bronzen, 16 ijzeren, 8 steenstukken.
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DE REIZEN NAAR DE WEST VAN CORNELIS CORNELISZ. JOL 39

maanden gevictualieerd en met 600 soldaten en 900 matrozen be-
mand, weer in zee om de zilvervloot van Don Carlos de Ibarra te
ontmoeten.

Om tijd te winnen was het jacht de Brack naar den vice-
admiraal van de vloot, Abraham Roozendael, die in de Caraibi-
sche zee kruiste, afgezonden met het bericht, dat hij met zijn
scheepsvolk alvast zooveel mogelijk brandhout moest kappen.
Dan moest hij de Brack vooruitzenden om voor Havana te krui-
sen en inlichtingen in te winnen omtrent de Spaansche vloot «).
Eventueele gevangenen moesten aan boord worden gehouden, op-
dat, gedachtig de waarschuwing van Piet Heyn, geen bericht van
den voorgenomen tocht de Spaansche vloot zou alarmeeren en
binnengaats houden.

De tocht begon voor Houtebeen onaangenaam. Toen hij zich
aan boord van zijn vlaggeschip wilde begeven, reed de sloep door
de hevige deinig zoozeer, dat hij zijn dijbeen tusschen het boord en
de geschutpoorten klemde. „Sommigen seggen, dat de heupe ge-
broocken soude zijn, maer hij schreef ons dat het wel gaen
soude", berichtte Johan Maurits den Heeren XIX 2).

„Het klotsen van zijn stelt dreunt Aragon in d'ooren gelijck een
donderslagh", zoo dichtte Jan Vos 3). Met groote verwachtingen
zag men Houtebeen dan ook zee kiezen. Men twijfelde er niet aan
dat hij „bereid om te sterven er op los ging" «).

Zeer omzichtig en zonder voorbijgaande commissievaarders te
praaien, zoodat de Spanjaarden op geenerlei wijze van hun komst
op de hoogte zouden komen, zette de vloot koers naar de Tortugas
om buiten den wal van Cuba op de zilvervloot te blijven kruisen.
Aan alle kapiteins en schippers der schepen was opgedragen zoo

Mercurius: 200 last, 6 bronzen, 18 ijzeren, 2 steenstukken.
Ernestus: 200 last, 6 bronzen, 16 ijzeren, 10 steenstukken.
Goeree: 170 last, 8 bronzen, 16 ijzeren stukken.
Overijsel: 160 last, 8 bronzen, 16 ijzeren stukken.
Wapen van Rotterdam: 130 last, 6 bronzen, 12 ijzeren stukken.
Zwolle: 130 last, 8 bronzen, 16 ijzeren, 4 steenstukken.
Tertholen: 80 last, 12 ijzeren stukken.
De jachten: Postpaard: 60 last, 3 bronzen, 8 ijzeren stukken.
Brack: 90 last, 6 bronzen, 8 ijzeren, 2 steenstukken.
Canarievogel: 15 last, 4 bronzen, 4 ijzeren stukken.
De bark Goyana. (Zie ook W.I.C.O.C. 53, Aanvullende instructie

aan Jol. 19 Juni 1638; Barlaeus, p. 112).
1) W.I.C.O.C. 53. Johan Maurits aan Roozendael, 10 Juni 1638.
2) W.I.C.O.C. 53. Johan Maurits aan de XIX, 29 Juni 1638.
') Scheurleer, Van varen en van vechten I, p. 318.
*) Barlaeus, p. 113.
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40 J. B. VAN OVEREEM

ver mogelijk buiten het gezicht van de uitkijkposten op het eiland
Pinos en Kaap Corrientes te blijven en wanneer zij onderweg van
de vloot zouden zijn afgeraakt, zich naar de Tortugas te begeven,
waar admiraal Jol zich zou bevinden. Aan niemand, zelfs niet aan
Hollandsche of Zeeuwsche particuliere kapers mochten zij zich-
zelf of het doel van den tocht bekend maken 1).

Jol had de jachten ter verkenning vooruitgezonden, die zich tot
onder den wal van Cuba hadden gewaagd 2). Ter hoogte van het
Organosgebergte kregen zij de Spaansche vloot op steven, be-
staande uit zeven galjoens en een koningsjacht van Margarita,
die zes koopvaarders convoyeerden.

Don Carlos de Ibarra, de generaal van de West-Indische vloot,
was den 28en April 1638 met zeven galjoens van Cadix onder zeil
gegaan naar Cartagena om de zilverschepen huiswaarts te gelei-
den J). Hoe heimelijk ook Houtebeen's onderneming was opgezet,
toch heeft de Spaansche Regeering kennis ervan gekregen en ter-
stond De Ibarra op de hoogte gebracht. Zoo eenigszins mogelijk
moest hij den strijd met dezen „seer vaillanten crijchsman" ver-
mijden. Er was te veel aan gelegen dat de schatten, waaraan men
in Spanje groote behoefte had, behouden en wel thuis kwamen.
Aan zijn „wijsheyt, verstandt ende vromicheyt" werd overgela-
ten, hoe dit zou geschieden.

Den 12en Juni arriveerde De Ibarra voor Cartagena, vanwaar
hij den 2len vertrok om uit Puerto Belo het zilver van de Peru-
aansche mijnen te halen. Met deze lading ging hij den 15en Juli
weer scheep naar Cartagena, dat hij wegens contrariewind eerst
den len Augustus weer bereikte en waar hem het bericht van Jol's
komst wachtte. Een week later ging hij onder zeil naar Havana.
Hier zou hij de retourschepen uit Mexico ontmoeten om dan ge-
zamenlijk thuis te varen.

Ter hoogte van Kaap Corrientes ontving hij den 23en Augustus
van den gouverneur van Havana het geruststellend bericht, dat
op den 1 len Augustus was gedateerd, dat geen Hollandsche vloot
was te bekennen. Slechts enkele kapers hielden voor de kust op en
neer. Doch toen De Ibarra zich in den avond van den 30en Augus-
tus ter hoogte van Cabanas bevond, opwerkend tegen een sterken
contrariewind, kreeg hij een vloot van 17 zeilen op steven, die
naar de kust voer. Het was Houtebeen's vloot, versterkt door

') W.I.C.O.C. 53. Aanvullende instructie van Johan Maurits aan
Jol, 19 Juni 1638.

2) Barlaeus, p. 113.
>) Pamflet Knuttel no. 4620. Zie ook Wright II, doc. 73 en 74.
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enkele commissievaarders, die zich op bevel van den Prins bij hem
hadden gevoegd >).

In een breeden krijgsraad had Jol zijn kapiteins moed ingespro-
ken en hun de laatste bevelen gegeven. Tezamen met het Wapen
van Rotterdam en de Tertholen zou hij den Spaanschen admiraal ^
aanvallen; vice-admiraal Roozendael zou met enkele volgschepen
de almiranta en schout-bij-nacht Jan Mast zijn Spaanschen colle-
ga voor zijn rekening nemen. De overige schepen moesten ieder
een vijandelijk schip uitkiezen en bestrijden. In vaste orde moest
ieder zijn tegenstander aanvallen. Waar het gevecht het heetst of
de nood het hoogst was, zouden de schepen elkaar terstond bij-
stand moeten verleenen 2).

Toen De Ibarra den 31 en Augustus Houtebeen op zich af zag
komen, heesch hij den koninklijken standaard en loste een schot,
het afgesproken sein voor het innemen der plaatsen. In goede orde
met slechts marszeil en fok bijgezet, voer hij op Houtebeen af.
Deze, Roozendael en Mast, wierpen zich terstond op de afgesproken
vlaggeschepen. Jol trachtte zijn schip aan het boord van De
Ibarra te leggen, hem onderwijl de volle laag gevende. Het ge-
lukte hem zijn boegspriet door het vijandelijk want te steken en
zich vast te klampen. Intusschen beschoten het Wapen van Rot-
terdam en de Tertholen den Spanjaard langszij en aan den achter-
kant.

De vijand weerde zich dapper; hij gaf Jol de volle laag terug,
waardoor deze groote schade aan tuig en want kreeg, daar zijn
schip veel lager lag dan het Spaansche. Zijn marsen reikten onge-
veer ter hoogte van het vijandelijk dek.

Hevig werd aan beide zijden gestreden. Tot vijf keer toe staken
de onzen den brand in de capitana. Twee uren lang lag Houtebeen
aan stuurboord te loevert van den vijand, zonder dat het hem ge-
lukte zijn volk over te brengen, tot hij het bevel gaf vanuit de /
marsen kogels en granaten te werpen in den Spaanschen bodem.
Deze taktiek had succes, de Spanjaarden waren bezig dek en over-
loop te ontruimen en Houtebeen had reeds een van zijn mannen
den grooten top ingejaagd om de Spaansche vlag af te halen, toen

>) Wright II, doc. 73. Sancho de Urdanivia aan de Kroon, 15 Nov.
1638.

Waarschijnlijk hebben meer zeeroovers zich nog bij Jol gevoegd.
De Voorzitter van de Audiencia te Santo Domingo schreef, dat de

zee rond Cuba bezaaid was met vijanden. Een ander bericht spreekt
van een vloot van 42 schepen. Hoe het ook zij, Houtebeen's vloot over-
trof de Spaansche in aantal.

2) Barlaeus, p. 113, 114.
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de Spaansche vice-admiraal en schout-bij-nacht, die zich uit de
enterhaken van Roozendael en Mast hadden weten los te werken,
hun bevelhebber wisten te ontzetten. Nog had Jol het onderspit
niet behoeven te delven en was de Compagnie misschien een twee-
de zilvervloot rijk geworden, ,,hadde naar behooren gesecondeert
geweest". ') Doch slechts vier van zijn schepen hebben aan den
strijd deel genomen, „dandere bleven boven wint liggen, het spel
aensiende" 1).

Ook de drie volgschepen van Roozendael, die den Spaanschen
vice-admiraal aan boord kwam, konden hun commandant niet te
hulp komen. Zij werden van hem afgesneden door het galjoen de
Carmen, dat twee uur lang met hen in strijd is geweest, waarbij
haar romp en boegspriet zeer werden beschadigd.

Na een strijd van acht uren moesten de Hollanders afhouden.
Aan weerszijden waren veel dooden en gewonden gevallen 2).

Jol moest het verlies van zijn beide vlagofficieren betreuren J).
Van de commissievaarders heeft Houtebeen in het geheel geen

steun ondervonden. Bij het begin van den strijd wendden zij naar
twee koopvaarders, die op de vlucht waren gegaan en hebben zich
van de lading meester gemaakt <).

Hetzij uit lafheid, hetzij uit jaloezie, dat Jol met voorbijgaan
van ouderen in rang tot admiraal was benoemd, hebben zijn kapi-
teins zich aan den strijd onttrokken. In een ijlings bijeengeroepen
krijgsraad heeft hij hun de huid volgescholden, zelfs den kapitein
van het Wapen van Rotterdam met zijn commandostaf afgeran-
seld toen deze een tegenwerping maakte en hem van zijn com-
mando ontheven '). Volgens zijn instructie had hij het recht,
„niet alleen in hare maentgelden, maer ooc aenden lijve te straf-
fen, son der aensien ofte eenige oogluijkinge"

Na ongeveer een uur lang te loevert te hebben afgehouden, zette
Houtebeen weer alle zeilen bij om nog eens tot den aanval over te
gaan. Doch weer lieten zijn officieren hem in den steek, hoewel de

') G. W. Kernkamp, Zweedsche Archivalia, Brieven van Samuel
Blommaert, no. 35, 13 November 1638.

*) Volgens Barlaeus waren bij de Hollanders 50 dooden en 150 ge-
wonden gevallen. De Spanjaarden hadden 82 dooden en 134 gewonden.
(Wright II, doc. 73).

J) Wright II, doc. 73. Sancho de Urdanivia aan de Kroon, 15 No-
vember 1638.

«) Wright II, doc. 73. Sancho de Urdanivia aan de Kroon, 15 Nov.
1638.

3) Barlaeus, p. 115.
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vloot nog steeds het voordeel van den wind had. Onverrichterzake
moest hij ook deze aanvalspoging opgeven •).

Den 3en September liet Jol nog eens de pitsjaarsvlag waaien.
Nog steeds had hij de loef van de Spaansche vloot, die intusschen
tot Mariel was gevorderd. Het zou dus onverantwoordelijk zijn
geweest den strijd niet opnieuw te wagen.

Aan de spits van een linie van 13 schepen zeilde Jol op de Spaan-
sche vloot toe, in het voorbijgaan De Ibarra de volle laag gevende.
Doch hij geraakte toen aan lij van den vijand, doordat waar-
schijnlijk de wind om de Noord draaide en liet zich in Oostelijke
richting gaan, achtervolgd door De Ibarra 2).

Ook Jol's overige schepen vielen enkele Spaansche schepen van
de voorhoede aan, maar concentreerden vervolgens hun aandacht
op de wat achtergebleven Carmen, die het voor de tweede maal
zwaar te verantwoorden kreeg. Eerst toen De Ibarra den steven
wendde om haar bij te staan, hielden de Hollanders af 3). Daar de
Carmen niet meer zeewaardig bleek te zijn, heeft De Ibarra haar
zilverlading in zijn schip overgenomen. Vervolgens werd het
galjoen in de Bahia Honda in brand gestoken.

De Spaansche vloot was nu bovenwinds van Houtebeen's sche-
pen geraakt en de kans op overwinnen was voor hem geheel ver-
keken. Zeer schadeloos is hij zijn achtervolgers ontkomen, doch de
zilvervloot is bijna geheel onbeschadigd „in salvo geraekt".

De Ibarra en zijn krijgsraad besloten niet naar Havana op te
werken, daar de wind contrarie was, doch met den gunstigen wind
naar Nieuw Spanje te gaan, waar men eventueel ook beter zou
kunnen „overwinteren". Bovendien voegden zich steeds meer
schepen bij Houtebeen, terwijl De Ibarra een galjoen had moeten
verliezen. Ook zouden de Spanjaarden geen kogels en kruit ge-
noeg hebben, wanneer Houtebeen nogmaals zou aanvallen. Zij
waren ervan overtuigd, dat hij dit zou doen wanneer zij hun reis
naar Havana zouden voortzetten. Dus wendden zij den steven *).

Toen Houtebeen den 17en September van adviesjachten gerap-
porteerd kreeg dat de Spaansche vloot zich op haar reis naar Nieuw
Spanje nog ter hoogte van het Organosgebergte bevond, wilde hij
ten vierden male den strijd wagen. Aanvankelijk weigerde het
scheepsvolk onder de laffe en rebellïeuze kapiteins te vechten,

') Barlaeus, p. 117 en Wright II, doc. 73.
2) Barlaeus p. 117 en 118. Wright II, doc. 73. Pamflet Knuttel

no. 4620.
3) Wright II, doc. 73. Sancho de Urdanivia aan de Kroon, 15 Nov.

1638.
«) Pamflet Knuttel no. 4620.
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maar toen de admiraal ook de kapiteins van de Zwolle, de Over-
ijsel, de Goeree, de Mercurius en de Ernestus door anderen had
vervangen, was het tot den slag bereid "). Doch toen Jol ter hoogte
van het Organosgebergte de kust naderde, bleek de Spaansche
vloot reeds uit het gezicht te zijn. Er schoot niets anders voor hem
over dan thuis te varen. De Ibarra had ,,het silver verseeckert en-
de den Vijant bespot ende gestraft" 2)!

Thuisgekomen heeft Houtebeen onmiddellijk rapport uitge-
bracht aan de Heeren XIX, de Staten-Generaal en den Prins en
een aanklacht ingediend tegen de zes kapiteins, die zich „als pol-
trons hebben uyt de weech gehouden" *) en door hem waren af-
gezet. Een krijgsraad van twee gecommitteerden uit ieder college
ter admiraliteit, die half Maart 1639 bijeenkwam, deed uitspraak
in dit onverkwikkelijk proces. Natuurlijk werden door de aan-
geklaagden ook beschuldigingen tegen den admiraal ingebracht,
maar Houtebeen is, nadat hij met de beklaagden was geconfron-
teerd en verhoord, geheel vrijuit gegaan, „omdat sich altijt wel
had gequeten ende in groote reputatie was" «). Hij heeft zelfs van
Hunne Hoog Mogenden een gouden keten met medaille ter waar-
de van 707 gulden ontvangen 5). De kapiteins evenwel moesten
voor de „nalaticheyt, flauherticheyt ende het versuym" «), hun
straf ondergaan. Johan Maurits' vrees, dat de „eerloose schelmen,
dewelcke wij wenschten alhier te hebben om selvigen, anderen ten
exempel, te straffen, door 't faveur van den eenen en den anderen
nog sullen vrij geraecken", werd dus niet verwezenlijkt ').

N e g e n d e r e i s n a a r de W e s t : 1640.
In den vierdaagschen zeeslag van 12, 13, 14 en 17 Januari

1640 was de groote Spaansche armada van 86 zeilen, die onder
Don Fernando de Mascarenhas, graaf da Torre, ongeveer 10
weken na den slag bij Duins naar de West had zee gekozen, door
de uit 20 schepen bestaande Braziliaansche vloot onder Willem

1) Barlaeus, p. 118.
=) Pamflet Knuttel no. 4620.
3) Arch. St. Gen. no. 3228. Registers op de Res. betr. de W.I.C.

1638-1651, 18 Nov. 1638. *
«) Aitzema II, p. 539, 589, 591.
Ö Resolutiën der Staten-Generaal, 24 November en 3 December

1638.
<) Arch. St. Gen. no. 3228. Register o.d. Res. betr. de W.I.C. 1638-

1651, 29 April 1639.
') W.I.C.O.C. 54. Johan Maurits aan de XIX, 18 Februari 1639.
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Cornelisz. Loos volkomen verslagen '). De Zuidenwind, die in den
strijd de bondgenoot der Hollanders was geweest, had de armada
afgedreven, die in de baai van Cabo de S. Roque haar landings-
troepen aan wal had gezet. Onder Luis Barbalho trokken deze
dwars door Brazilië op naar de Allerheiligenbaai. De Hollandsche
kolonie heeft veel te lijden gehad van deze troepen en van de in
het Hollandsche gebied binnenrukkende, plunderende Portugee-
zen, die dit des te gemakkelijker konden doen, omdat bijna alle
beschikbare strijdkrachten der Hollanders in Pernambuco waren
geconcentreerd.

Johan Maurtis nu meende dat het geen kwaad zou kunnen een
strafexpeditie te laten gaan naar de Allerheiligenbaai om het Por-
tugeesche gebied ,,te branden en te ruineeren oock alles doot
te slaen behalve de vrouwen kinderen ende negers, hier
volgende des vijants eygen ordre" *).

Herhaaldelijk had hij de Bewindhebbers reeds voor de komst
der armada om hulp gevraagd, doch eerst tegen het einde van
1639 konden deze ertoe overgaan schepen en troepen naar de
West te zenden. Een bespreking met Jan Cornelisz. Lichthart, aan
wien het opperbevel van deze vloot zou worden opgedragen, over-
tuigde hen dat zij minstens 27 zeilen zou moeten tellen, met onge-
veer 2330 matrozen en 2430 soldaten bemand en voor een jaar
gevictualieerd zou moeten zijn. De bewapening van minstens 18
van deze schepen zou 28 tot 36 kanonnen moeten bedragen. Maar
nog steeds konden de Heeren XIX het denkbeeld niet opgeven,
eens een zilvervloot te attrapeeren! Zij gelastten dan ook dat deze
vloot na afloop van haar dienst op de Braziliaansche kust onder
de leiding van Jol naar de Antillen zou moeten vertrekken, om ,,de
kwijnende zaak tot meerderen bloei te brengen" ').

Volgens de Spaansche geruchten bestond deze vloot, wier afvaart
in Spanje bekend was geworden, uit 60 schepen «), maar het waren
er slechts 28, die onder Lichthart en Jol den 17en Januari 1640
onder zeil gingen en den 26en Maart op de reede van Pernambuco
ten anker kwamen s).

Reikhalzend had Johan Maurits naar hun komst uitgezien.

') Zie hierover het artikel van Prof. J. C. M. Warnsinck in de Gids
van Februari 1940.

2) W.I.C.O.C. 55. Johan Maurits aan de XIX, 9 Mei 1640.
>) De Laet IV, Inleiding p. LXXXIV.
«) Wright II, doc. 75. Don Alvaro de Luna Sarmiento aan de Kroon,

6 November 1640.
s) W.I.C.O.C. 55. Lichthart aan de XIX, 15 April 1640.
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„Vreuchde en generale blijtschap heeft dit arrivement bij ons ver-
oorzaakt", verzekerde hij zijn Meesters, ,,en boven alles is ons aen-
genaem ende hebben wij U.E. particulierlijck te bedancken voor
de gesondene Hoof f de van deselve Vloote, den Heer Admirael
Lichthart ende den Heer Cornells Cornelissen Jol, personen, om
hare grote gaven altijt bij ons in besonder respect gehouden »)."

Onmiddellijk zijn de vlootvoogden met hem en den Raad in
overleg getreden om uitvoering te geven aan zijn plan, het Por-
tugeesche gebied te brandschatten •). Immers om San Salvador te
veroveren was deze scheepsmacht te klein; daartoe zouden wel 70
4 80 schepen noodig zijn 2). Voorloopig moesten de Heeren XIX
maar hiervan afzien, meende Johan Maurits, „tensij deselve re-
solveren de Bahia met goet fatsoen aen te tasten, waertoe ten
minsten vereyscht worden 6000 van onse soldaten". De Bahia
toch was ,,een kat, die niet sonder hantschoenen mach aengetast
werden" *).

Met negen schepen en elf compagnien soldaten was Jol in het
begin van April vooruitgezcild om de Hollandsche troepen in
Alagoas solaas te brengen tegen de aanvallen van de Portugeezen,
doch deze waren reeds zuidwaarts vertrokken. Jol wachtte nu de
komst van Lichthart af met de hoofdmacht — den 19en April uit
Pernambuco vertrokken — dien hij bij Porto dos Francez trof.
Gezamenlijk zetten zij hun tocht om de Zuid voort. Bij deze onder-
neming speelde de vloot geen actieven rol, daar zij slechts middel
tot transport was*).

Het gelukte de soldaten zoo ver mogelijk de rivieren op te bren-
gen, die in de Allerheiligenbaai uitmonden. Van hier uit trokken
zij het land in en plunderden de bezittingen van de Portugeezen,
waarmee zij zich tot het einde van Mei bezig hielden. Zij gingen *
toen weer aan boord en de vloot laveerde de baai uit om naar
Pernambuco terug te keeren. Het werd hoog tijd voor Jol, wilde
hij in de Caraibische zee nog met eenig succes kunnen optreden.

Den 14en Juli is de vloot van 20 schepen en 4 jachten, waarvan 3
tot branders waren ingericht s), scheep gegaan naar de Antillen.

1) W.I.C.O.C. 55. Johan Maurits en de Raad aan de XIX, 7 Mei 1640
J) H. Watjen, Das holl. Kolonialreich in Brasiliën, p. 103.
>) W.I.C.O.C. 55, Johan Maurits en de Raad aan de XIX, 9 Mei 1640
«) W.I.C.O.C. 55. Journaal van Elias Herckmans, een der leden van

den Raad, die deze expeditie heeft bijgewoond en omstandig en nauw- \
keurig heeft beschreven wat op dezen weinig belangrijken tocht is ge-
passeerd.

») Wright II, doc. 75. Don Alvaro de Luna Sarmiento aan de Kroon,
6 Nov. 1640. In W.I.C.O.C. 55, Johan Maurits aan de XIX, 13 Sept.
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Slechts veertien dagen tijds had Jol beschikbaar gehad om zijn
schepen uit te rusten en voor 30 weken van vivres te voorzien •)!

Op dezen tocht stond Lichthart, de kenner der Braziliaansche
kuststroomen, hoewel ouder in rang, feitelijk onder Jol, die, „wel
geexperimenteert" in de Caraibische wateren, het opperbevel
voerde.

Den 1 Oen Augustus bereikte de vloot Espanola 2). Bij het eiland
La Vache nam men water, brandhout en versch fruit in en zette
een week later koers naar Havana dat men, steeds buiten den wal
blijvende, den len September bereikte.

Hier voegden zich twee jachten uit Curacao en tien kapers bij de
vloot, die daartoe van den Prins van Oranje het bevel hadden ge-
kregen. Zij werden op verkenning gezonden naar Kaap S. An-
tonio en de Tortugas om de schepen van Cartagena en Nieuw
Spanje op te wachten. „Voorts op alles ordre gestelt ende ons tot
slaen gereet houdende" 3) had Houtebeen zijn vloot verdeeld in
drie eskaders van zeven schepen en vier jachten onder hemzelf,
Lichthart en den vice-admiraal, den Zeeuw Bartel Wouters «).

Den 2en September veroverde het schip Alkmaar een kleine
bark van Florida met 45 zielen aan boord, die over de schepen
werden verdeeld, opdat zij het bericht van de aanwezigheid der
Hollanders niet aan de Spanjaarden zouden overbrengen «). Doch
van den aanvang van het jaar 1640 was men op de Antillen reeds
gewaarschuwd voor Houtebeen's komst, hoezeer de Hollanders
den tocht ook geheim hadden gehouden. De gouverneur van Ha-
vana had het bericht doorgezonden naar Cartagena en Vcra Cruz,
naar de wachtschepen bij Kaap Corrientes en op het eiland Pinos
en de retourschepen bleven dan ook binnen de havens. Ook had de
gouverneur Havana in staat van verdediging gebracht, zelfs
brandschepen in de haven gelegd en troepen langs de kust opge-

1640, komt een lijst voor met de namen van Jol's schepen, waarvan
sommige ook bij Cabaflas hebben gestreden:

Salamander (Houtebeen), Aemilia (Lichthart), Middelburg (Bartel
Wouters, vice-admiraal). Witte Leeuw, Witte Eenhoorn, Alkmaar,
Goeree, Utrecht, Zaaier, Tijger van Amsterdam, Keizerin, Graaf Ernst
(of Ernestus), Tholen (of Tertholen), St. Pieter, Nassau, Kampen, Bul
van Hoorn, Haas, Maagd van Enkhuizen, Regenboog, Schop, Tijger
van Rotterdam, Leiderdorp, Cattenbao (?).

>) W.I.C.O.C. 55. Johan Maurits aan de XIX, 13 September 1640.
*) W.I.C.O.C. 55. Jol aan de XIX, 6 October 1640. Verklaring van

Lucas Gilles, supra-cargo van de Haas.
>) W.I.C.O.C. 55. Jol aan de XIX, 6 October 1640.
«) W.I.C.O.C. 55. Bartel Wouters aan de XIX, 9 October 1640.
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steld, daar hij een landing der Hollanders vreesde »). Op alles voor-
bereid dus wachtten de Spanjaarden Pie de Palo af die, onbewust
van deze voorzorgsmaatregelen, op de retourvloten bleef kruisen.

In den nacht van den 1 len September stak echter een hevige
N.N.O.-storm op. Drie dagen lang hield het vaarweer aan en ,,de
see was seer ontsteldt" *). Lichthart wilde zelfs liever een landing
wagen dan buiten in den storm te blijven en vroeg aan een der ge-
vangen Spanjaarden: „Pater, als ik de haven van Havana binnen-
vaar, zullen zij mij dan genadig behandelen en lijfsbehoud schen-
ken?" i).

Tegen middernacht van den 13en September nam de wind, die
gekrompen was om de N.W. eindelijk af, waardoor de schepen los
van den wal konden komen. Jol miste zeven van zijn schepen,
waarvan er vier op de kust van Cuba zijn gestrand *). De Span-
jaarden hebben zich van het geschut, de munitie en het scheeps-
materiaal meester gemaakt en de bemanning gevangen genomen.
De drie andere schepen zijn het Oud Bahamakanaal uitgedreven.
Hun pogingen om op te werken naar de vloot hadden geen succes
en omdat een der schepen ,,soo olijck" bleek te zijn, besloten zij
dat dit lekke schip inplaats van naar Pernambuco, zooals Jol's in-
structie had gelast, naar het vaderland zou zeilen, in de hoop be-
houden thuis te komen*). Met de rest van de vloot kruiste Jol
voor Havana.

Den 20en September zond hij een sloep, voorzien van een witte
vlag, naar den wal met het eenigszins snoevend gestelde, schrifte-
lijk verzoek de Hollandsche krijgsgevangenen tegen de Spaansche
uit te wisselen. Hij dreigde dat „wij zullen trachten vergoeding te
krijgen voor de schade, die wij geleden hebben — als daarvan
eigenlijk sprake kan zijn" »)!

De Spaansche hidalgo, die gouverneur van Havana was, heeft
dit verzoek in zeer hoofsche, maar ironische termen geweigerd,
zijn leedwezen uitsprekend over het lot der gestrande schepen en
verzekerde Jol, dat „ik mij erover verheugen zal, als de Spaansche
armada U zal vinden, als U alles in overvloed hebt, opdat het
succes.dat wij van Gods hand verwachten, des te grooter zijn zal", i)

•) Wright II, doc. 75. Don Alvaro de Luna Sarmiento aan de Kroon,
6 Nov. 1640.

») Zie noot 4 op de vorige bladzijde.
') W.I.C.O.C. 55. Bartel Wouters aan de XIX, 9 October 1640. De

gestrande schepen waren de Alkmaar, Bul van Hoorn, Keizerin en
Cattenbao.

«) W.I.C.O.C. 55. Verklaring van Lucas Gilles, supra-cargo van de
Haas.
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De gouverneur heeft zijn wensch niet in vervulling zien gaan,
want tevergeefs heeft Jol tot den 28en September voor de kust op
en neer gehouden. „Siende dat geen apparentie en was, dat de
Spaensche vloot van dit jaer souden uytcomen >)" heeft Houte-
been zijn schepen de baai van Matanzas binnen gevoerd en
van water en „handere noodighe sacken" *) voorzien. Hiertoe
plunderden de schepelingen de Spaansche bezittingen.

Na alle krijgsgevangenen aan land te hebben gezet — evenzoo-
vele monden die anders om niet uit den scheepsvoorraad moesten
worden gevoed — zeilde de vloot den 7en October de baai weer
uit, door het Oud Bahamakanaal naar Brazilië, zooals Johan
Maurits Houtebeen in zijn aanvullende instructie had gelast').
Onmiddellijk daarna zonden de Spanjaarden het bericht van
Houtebeen's vertrek naar Vera Cruz en Cartagena en de Spaan-
sche vloten zeilden, nu de kust veilig was, uit om hun kostelijke
lading in te nemen en verschenen tegen het einde van Januari 1641
voor Havana om gezamenlijk huiswaarts te keeren •).

Op de kust van Cuba is deze laatste poging der Heeren XIX om
den kostbaren buit der zilverschepen te vermeesteren, volkomen
vastgeloopen. Hierna hebben zij nooit weer een vloot met dit doel
naar de Caraibische zee gezonden.

Ook Jol heeft op deze reis voor de laatste maal in de Caraibische
wateren gevaren. In 1641 hebben de Heeren XIX hem naar de
kust van Guinee laten gaan, om, voordat vrede met Portugal
werd gesloten, het slavendepöt Angola te bemachtigen. Hij heeft
zijn opdracht volvoerd, doch ten koste van zijn leven. In hem ver-
loren de Bewindhebbers een trouw en moedig scheepskapitein,
die alom in de West-Indiën schrik had verspreid en menige Spaan-
sche prijs had opgebracht.

L i t t e r a t u u r :
L. VAN AITZEMA: Saecken van Staet ende Oorlogh II.
C. BARLAEUS: Nederlandsch Brazilië onder het bewind van Johan

Maurits van Nassau, 1637-1644.
Bewerkt door S. P. 1'Honoré Naber, naar de uitgave van 1647.
Den Haag 1933.

I. COMMELIN : Het leven en bedrijf van Frederik Hendrik, 1652.

>) W.I.C.O.C. 55. Jol aan de XIX, 6 October 1640.
*) W.I.C.O.C. 55. Bartel Wouters aan de XIX, 9 October 1640.
>) W.I.C.O.C. 55. Instructie van Gouverneur en Raad aan Jol,

10 Juli 1640.
«) Wright II, doc. 75. Don Alvaro de Luna Sarmiento aan de Kroon,

6 November 1640.
West-Indische Gids XXIV 4

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:41PM
via free access



50 DE REIZEN NAAR DE WEST VAN CORNELIS CORNELISZ. JOL

G. J. VAN GROL: De grondpolitiek in het West-Indische domein der
Generaliteit. 's-Gravenhage 1934.

J. H. J. HAMELBERG: De Nederlanders op de West-Indische Eilanden.
Amsterdam 1903.

S. P. L'HONORÉ NABER: Piet Heyn en de zilvervloot. Hist. Gen. Wer-
ken 3e serie, no. 53. Utrecht 1928.

G. W. KERNRAMP: Zweedsche Archivalia. Bijdr. en Meded. Hist. Gen.
deel XXIX. Utrecht 1908.

JOHANNES DE LAET: Jaerlijck Verhael van de verrichtinghen der ge-
octroyeerde West-Indische Compagnie in 13Boucken. 1624-1636.
Bewerkt door S. P. l'Honoré Naber en J. C. M. Warnsinck. Wer-
ken Linsch. Ver. XXXIV, XXXVI, XXXVII, XL.

Pamflet KNUTTEL no. 4620. Translaet uyt den Spaenschen weghens 't
gevecht tusschen des Coninx Silvervloot en den admirael Houte-
been in West-Indien op den 31en Augustus 1638, 12 mijlen van de
Havana, mitsgaders De Lijst van de Dooden ende de ghequetste
die op des Coninx Armade geweest zijn.
Eerst gedruckt in Spaensch tot Cadis door Fernando Rey, anno
1639, Ende nu t'amstelredam gedruckt voor Francooys Lieshout,
Boeck-verkooper op den Dam, in 't Groot-Boeck anno 1639.

W. R. MENKMAN: Aanteekeningen op Hamelbergs werken. West-
Indische Gids, Mei 1941.

Dr. D. F. SCHEURLEER: Van Varen en van Vechten, I, 's-Gravenhage,
1914.

DAVID PIETERSZ. DE VRIES: Kort Historiael ende Journaels Aen-
teyckeninge van verscheyden voyagiens, enz. Bewerkt door Dr.
H. T. Colenbrander. Werken Linsch. Ver. III .

Dr. H. WATJEN: Das hollandische Kolonialreich in Brasiliën. 's-Gra-
venhage 1921.

Prof. J. C. M. WARNSINCK: Een mislukte aanslag op Nederlandsen
Brazilië, 1639-1640. De Gids, Februari 1940.

I. A. WRIGHT: Nederlandsche Zeevaarders in de Caraïbische zee, 1621—
1648(9). Documenten uit het Archivo General de Indias te Sevilla.
Vertaald door Prof. Dr. C. F. A. van Dam. Hist. Gen. Werken
3e serie no. 63 en 64. Utrecht 1935.

R i j k s a r c h i e f t e ' s-G r a v e n h a g e

Uit het archief der W.I.C. Oude Compagnie:
No. 2. Vergadering van Negentienen. Notulen 1629-1645.
No. 8. Vergadering van Negentienen. Copieboek der uitgaande

brieven, 1629-1642.
No. 14. Kamer Amsterdam. Notulen 1635-1636.
No. 49— Kamer Zeeland. Brieven en papieren van Brazilië 1630-1640.

55.

Resolutiën der Staten-Generaal 1638

Archief der Staten-Generaal no. 3228. Register op de Resolutiën be-
treffende de W.I.C, 1638-1651.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:41PM
via free access


