
Over zijn aandeel in den goeden uitslag
van de tocht naar de Oostzee en zijne be-
noeming tot Vice-Admiraal spraken wij reeds.
Het was in deze hoedanigheid, dat hij in
1665 tot bevelhebber werd benoemd over
een der zeven smaldeelen, waaruit de
vloot bestond,
die onder opper-
bevel van Was-
senaer van Ob-
dam, een dier on-
fortuinlijke zee-
slagen heeft ge-
leverd, waarvan
onze geschiede-
nis gelukkig
maar zelden
heeft behoeven
te gewagen. De-
ze vloot, uit 133
oorlogs-schepcn
bestaande, met
4869 stukken
geschut en eene
bemanning van
21000 koppen,
was de grootste,
welke tot nu toe
was uitgerust.
Valsche geruch-
ten omtrent de
getalsterkte en
bewapening der
Engelsche vloot
hadden het ver-
trouwen op eene
gemakkelijke o-
verwinning nog
doen toenemen;
men verlangde
zoo naar den
strijd, dat er
Wassenaer van
Obdam door de
werd gemaakt,

opvatte, stak nu dadelijk het Kanaal over,
vast besloten door een stoutmoedigen aanval
op de Engelsche vloot het bewijs te leveren,
dat het omtrent hem gekoesterde wantrouwen
ongegrond zou blijken te zijn.

Zeer vroeg in den morgen van den 13™ Juni
1665 ontmoet-
ten de vlooten
elkander in de
baai van Sole-
bay, op de En-
gelsche kust.
Wassenaer 0-
pende het ge-
vecht onder vrij
ongunstige om-
standigheden;

evenals bij den
aanvangvan den
slag in de Sont
verzuimde hij
overleg te ple-
gen met zijn
onder-bevelheb-
bers. Het gevolg
hiervan was, dat
al dadelijk we-
der verwarring
heerschte in de
vloot, waarbij
de uitmuntende
orde bij de En-
gelschen.dieons
alleen in groot-
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Staten een verwijt van

niet spoedig genoeg zee te
kiezen, waarin hij geheel buiten zijn schuld
door minder gunstige weersgesteldheid werd
verhinderd. Wassenaer van Obdam, heimelijk
gegriefd door dit drijven, dat hij, niet ten
onrechte, als twijfel aan zijn moed en ijver

uur 's morgens, reeds bij het begin van het
gevecht, werd Cortenaer door een kogel doode-
lijk getroffen, en stierf kort daarna. Zijn dood
werd voor het verder verloop van den strijd
beslist noodlottig, want niet alleen verloor de
vloot in hem een uiterst bekwaam en stoutmoe-
dig bevelhebber, met hem ging tevens de man
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